Sprawozdanie ze spotkania Mikołajkowo-Opłatkowego
które odbyło się 9 grudnia 2013 r.
Dnia 9 grudnia 2013 roku Zarządy Kół SGP w Łodzi zorganizowały spotkanie Mikołajkowo Opłatkowe, na które licznie przybyli koleżanki i koledzy geodeci.
W spotkaniu wzięły udział 44 osoby i zupełnie zaskoczony tą fantastyczną frekwencją
święty Mikołaj z workiem prezentów. Prowadziła je Przewodnicząca KT nr 1 Koleżanka
Małgorzata Żurkiewicz, która z radością oznajmiła, iż powstało Koło Terenowe nr 3
pod przewodnictwem naszego kolegi Łukasza Buczaka. Koło zrzesza jak na razie zaledwie
kilku członków, jednak co niezwykle ważne, są to osoby młode, co napawa optymizmem
działaczy Stowarzyszenia.
Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji doc. dr inż.
Tadeusza Kośki na temat możliwości wykorzystania
dokumentacji archiwalnej o łódzkich rzekach
w planowaniu przestrzennym naszego miasta.
Bogato ilustrował przykłady wręcz jawnego
bagatelizowania przez planistów faktu istnienia
na terenie aglomeracji 38 cieków wodnych –
zgodnie z oficjalną klasyfikacją na terenie Łodzi
znajdują się jedynie dwie rzeki: Ner i Bzura.
Pozostałe cieki zostały przeniesione lub wręcz ukryte w kanałach co sprawia, że na co dzień
łodzianie nie zdają sobie sprawy jakie mogą nieść zagrożenia. W przypadku nawalnych
opadów natychmiast przypominają o swojej obecności tworząc w swoich starorzeczach – na
naszych ulicach i skrzyżowaniach rwące potoki lokalnie podtapiające okolicę. Podany przez
naszego Kolegę szereg przykładów porównania dokumentacji archiwalnej i aktualnych zdjęć
ulic miasta po ulewach wręcz zaskakuje. Dlaczego planiści pomijają przy
kolejnych inwestycjach takie bogactwo informacji jakie niosą pierwsze
mapy rozwijającego się miasta Łodzi nie udało się ustalić.
Po prelekcji - Czesław Marciniak - przewodniczący koła terenowego nr 2
przypomniał niektóre z tradycji świat Bożego Narodzenia. Następnie głos
zabrał kolega Eugeniusz Owczarek autor książki „Z zakamarków pamięci.
Pamiętnik geodety”, który dziękował swoim czytelnikom za płynące do
niego słowa uznania. Nie kryjąc zaskoczenia poinformował iż jego
książka, ku jego ogromnej
radości cieszy się niesłabnącą
popularnością, i jak do tej
pory od czasu gdy nakład ukazał się w
sprzedaży w 2011 roku nie dotarły do niego
słowa krytyki, za co serdecznie podziękował.

Jego wystąpienie przerwało nieoczekiwanie pojawienie się w drzwiach sali świętego Mikołaja
z workiem prezentów. Przywitał On wszystkich uroczyście i nie zwlekając przystąpił do
rozdawania przybyłym podarków. Swoim pojawieniem się wywołał falę radości i
jednocześnie niepewności jakie prezenty mógł przygotować i czy na pewno wszyscy na nie
zasłużyli. Wszelkie obawy, wraz z pustoszejącym workiem zostały rozwiane - najwyraźniej
przybyli sami najgrzeczniejsi spośród naszej geodezyjnej rodziny.

Pośród dźwięku kolęd złożyliśmy sobie nawzajem świąteczno-noworoczne życzenia
i kosztowaliśmy specjałów przygotowanych na tę okazję przez nasze Koleżanki i Kolegów.

Gnani codziennymi obowiązkami rozstaliśmy się w pogodnych nastrojach, a składane
wzajemnie pełne ciepła życzenia wprowadziły nas w świąteczny nastrój.
Szczęśliwego Nowego Roku na łódzkim rynku geodezyjnym!

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się
do uświetnienia uroczystości .

