
SPOTKANIE OPŁATKOWE

15 grudnia 2011 roku
202 Domu Technika odbyło się
„Spotkanie opłatkowe”
zorganizowane przez zarządy Kół
Terenowych nr 1 i nr 2 oraz Koła 
Zakładowego. Na uroczystość 
przybyło około 35 koleżanek i 
kolegów geodetów. Uroczystość
poprowadziła Przewodnicząca Koła 
Terenowego nr 1 - kol. Małgorzata 
Żurkiewicz.  

Jak nakazuje tradycja, na początku spotkania, złożyliśmy sobie 
serdeczne życzenia oraz podzieliliśmy się opłatkiem. 
„Święty Mikołaj” z workiem pełnym czekola
zaskoczeniem dla niektórych uczestników.

Podczas uroczystości nie zabrakło ciekawych opowieści. 
Przewodniczący Koła Terenowego nr 2, kol. Czesław Marciniak, opowiadał o 
tradycji Świąt Bożego Narodzenia na przełomie wieków, a kol. Eug

Muzyczną oprawą uświetnił uroczystość kol. Sławek Gicala, który 
ponadto opowiadał o panujących zwyczajach oraz potrawach 
bożonarodzeniowych będących tradycją w innych krajach.
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Owczarek, senior geodezji, który 
promował swoją książkę „Z 
zakamarków pamięci 
geodety”, opowiadał o pracy geodety 
w mijającym pokoleniu. 
Organizatorzy w podziękowaniu 
wręczyli mu książkę podpisaną przez 
wszystkich uczestników spotkania.
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Spotkanie upłynęło w 
bardzo miłej i świątecznej 
atmosferze. 

Dziękujemy wszystkim 
za przybycie i stworzenie 
cudownego klimatu zbliżających 
się Świąt. 

Dziękujemy również tym, 
którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości: Halince Sańdzie 
mężowi za sosnowe pachnące gałązki, Izie Pawłowskiej za pyszne ciasto, 
Andrzejowi Chmieli, Sławkowi Olejniczakowi, Andrzejowi Tomczykowi 
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mężowi za sosnowe pachnące gałązki, Izie Pawłowskiej za pyszne ciasto, 

Chmieli, Sławkowi Olejniczakowi, Andrzejowi Tomczykowi 
nich to by niczego nie było, Mirkowi 
Szadkowskiemu, a właściwie jego 
małżonce, za bardzo smaczne ciasto 
oraz tym, którzy pomogli przy 
organizacji. 
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