Sprawozdanie z zebrania otwartego Koła Terenowego nr 1
Dnia 12 maja 2014 roku odbyło się zebranie otwarte Koła Terenowego
nr 1. Zebranie prowadziła Przewodnicząca kol. Małgorzata Żurkiewicz,
a uczestniczyło w nim 20 koleżanek i kolegów.

Po krótkim powitaniu, na prośbę Przewodniczącej, uczciliśmy minutą ciszy
odejście śp. Kolegi Mirosława Sękowskiego.
Następnie Kolega Grzegorz Kowalski rozpoczął swoją prelekcję
"O pierwszych szczegółowych pomiarach miasta Łodzi".
Na przygotowanych slajdach
zaprezentował nam najstarszą
zachowaną mapę – „Brulion Plan
Klucza Łodzkiego” sporządzoną
przez mierniczego przysięgłego
Księstwa
Warszawskiego
Franciszka Johnney’a w 1813
roku.
Sięgnął
również
do instrukcji dla mierniczych
wydanej przez władze pruskie,
które stworzyły ją na potrzeby
pomiarów
przejętych
po
rozbiorze
ziem
Polski.
Instrukcja ta zawierała ścisłe
wytyczne
wykonywania
pomiarów, obliczeń i sposobu
przedstawiania danych na mapach oraz wynagrodzenia za wykonane prace.

Na jej podstawie wydawane były później instrukcje dla mierniczych Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Kol. Kowalski opowiedział nam historię
powstania pierwszej, nie zachowanej mapy terytorium miasta Łodzi,
którą sporządził Franciszek Johnney w 1812 roku. Przedstawiała ona obszar
około 1259 ha. Opowiedział nam o perypetiach tego geometry z ówczesnymi
władzami miasta Łodzi, które nie były w stanie wywiązać się z zapłaty
zobowiązań za wykonanie tej mapy. Przedstawił informacje, do jakich dotarł
w archiwum miasta, świadczące o prawie dwu letnim oczekiwaniu Johnney’a
na zapłatę za zlecenie. O płatności należności w ratach i ostatecznie
o opuszczeniu ceny za wykonane przez niego prace. Temat ten,
sprzed ponad 200 lat doskonale nawiązał do aktualnej sytuacji na łódzkim
rynku geodezyjnym. I mógł być wstępem do dyskusji o aktualizacji
informacji o średnich cenach na naszym rynku. Jednak z uwagi na niewielką
ilość bezpośrednich wykonawców prac geodezyjnych na sali dyskusja,
którą próbowała podjąć Przewodnicząca nie odbyła się. Obecni geodeci
określili aktualną sytuację jako złą. Nie podejmując nawet próby określenia
średnich cen za swoje usługi, z uwagi na wyjątkowo trudny rynek wyrazili
jedynie nadzieję, iż przedstawione w zeszłym roku w „informacji (..)” średnie
ceny jeszcze kiedyś osiągną wykazane tam wartości.

Podczas prelekcji głos zabrał również kol. Zdzisław Szambelan, autor
publikacji „Łódź na mapach 1793-1939”. Opowiedział w skrócie jak zrodziło
się zainteresowanie historią kartografii łódzkiej Jego i Kol. Kowalskiego.
Wspólnie próbowali wyjaśnić słuchaczom skąd biorą się różnice w określeniu
powierzchni miasta przed 1821 rokiem i jak ustalona została powierzchnia
na mapie wykonanej przez Johnneya, o którą targował się z Ratuszem.
Jak również o tym, jak zlecenie na kolejną mapę samych tylko siedlisk,
z której zachował się jedynie opis, dotarło do geometry Plebanowskiego.

Po zakończonej części oficjalnej dyskusje
przeniosły się w kuluary i trwały jeszcze
chwilkę, dopóki starczyło pysznego
„murzynka” wypieku Kol. Małgosi
Żurkiewicz.

