WERNISAŻ WYSTAWY
OD GRZEPSKIEGO DO… ?
… aby uczcić 450-lecie wydania pierwszej w języku polskim książki technicznej Stanisława Grzepskiego
„Geometria to jest miernicka nauka” Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi i Biblioteka
Politechniki Łódzkiej zorganizowały wystawę OD GRZEPSKIEGO DO… ?
Wernisaż wystawy odbył się 17.02.2017 roku w lokalu Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Patronat nad
wystawą objął Przegląd Geodezyjny. Pomysłodawcą wydarzenia jest dr inż. Tadeusz Kośka - członek
zarządu SGP w Łodzi i właściciel przeważającej części wystawionych zbiorów gromadzonych
z pietyzmem latami.
Przed rozpoczęciem części oficjalnej, goście otrzymali publikację, profesjonalnie przygotowaną przez
autora wystawy.

Jest w niej wszystko: cel, informacje dotyczące uczczenia rocznicy, zdjęcia, spis wykorzystanych
wydawnictw służących do przygotowania wydarzenia i w pigułce podane streszczenie. Warto zwrócić
uwagę na świetny pomysł autora, by poprosić utalentowanego kolegę Jarosława Wiktorowskiego
z Oddziału Łódzkiego SGP do wyrażenia słowem i rysunkiem geodezyjne poczucie humoru, które na
wesoło zamyka niezwykle interesującą publikację.

Godnym podkreślenia jest fakt, że nie było dotąd wydawnictwa SGP z ekslibrisem.
Nasze wydawnictwo ma specjalnie przygotowany ekslibris wystawy (exlibris expositio), co dla
zbieraczy i pasjonatów geometrii (geodezji) jest gratką wielką.

Wernisaż otworzył dr inż. Tadeusz Kośka (na zdjęciu pierwszy z prawej strony) dziękując za przyjęcie
zaproszenia oraz za pomoc w zorganizowaniu wystawy.

Do podziękowań dołączyła się Prezes Zarządu SGP/O w Łodzi Teresa Rżanek - Kmiecik (pierwsza
z prawej strony) dziękując autorowi i współorganizatorom z Biblioteki Politechniki Łódzkiej.

Wbrew powszechnie panującemu mniemaniu o szablonowym organizowaniu przeróżnych wystaw,
omawiana ekspozycja nie jest nudnym oglądaniem wypełnionych gablot, a zaskakującym zestawem
wydawnictw z dziedziny geodezji, począwszy od repliki rarytasu książkowego, która stała się kołem

napędowym do zorganizowania wystawy, po aktualne pozycje prof. zw. dr. hab. inż. Zdzisława
Adamczewskiego obecnego na wernisażu. Zaprezentowany został także dawny sprzęt geodezyjnokartograficzny, a wśród zabytków znalazł się element nowoczesnego ekwipunku geodety.

Autor wystawy w sposób bardzo ciekawy wprowadził obecnych w temat. Podczas wykładu
zaprezentował zebranym ogromną wiedzę o książce wydanej w 1566 roku, począwszy od przybliżenia
osoby Stanisława Grzepskiego, poprzez wzmianki z literatury, w połączeniu z historią, kończąc na
technice.

Na wernisaż zostały zwabione nieletnie pacholęta i zgodnie z tradycją działań geodezyjnych … obite
rózgami, co można zobaczyć na prezentacji zamieszczonej na stronie Oddziału Łódzkiego SGP.

Dr inż. Tadeusz Kośka skierował do nich symboliczną prośbę o uczczenie rocznicy 500-lecia wydania
pierwszej w języku polskim książki technicznej. Zamysł gospodarza wystawy, wśród obecnych na
wernisażu, okazał się zaskakujący i obiecujący na przyszłość.
Odczuwało się akceptację wydarzenia ze strony wielopokoleniowej rzeszy osób przybyłych do
Biblioteki Politechniki Łódzkiej.
Zwiedzający wystawę wykazali ogromne zainteresowanie eksponatami i wykładem.
Niezwykłe wydarzenie w życiu SGP Oddziału Łódzkiego zakończyło się poczęstunkiem i pogawędkami
z wymianą uwag oraz licznymi i szczerymi podziękowaniami kierowanymi szczególnie do
pomysłodawcy i w przeogromnej części realizatora dr. inż. Tadeusza Kośki.
ZAPRASZAMY do zwiedzania ciekawej, pouczającej i wspomnieniowej ekspozycji otwartej do
15 marca 2017 r.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć w zakładce galeria zdjęć na stronie Stowarzyszenia Geodetów
Polskich Oddziału Łódzkiego.
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