
W dniu 6 września 2010 roku odbyło się uroczyste 
zebranie członków Zarządu Oddziału SGP.

Przyczyną niecodziennego, specjalnego charakteru zebrania była 
część nieoficjalna, na którą złożyły się trzy okoliczności.

Na  wstępie  złożyliśmy  serdeczne  podziękowania  i  życzenia  dla  pani 
Henryki  Jańczyk,  która  przez  wiele  długich  lat  prowadziła  nasz 
sekretariat i w tym roku zdecydowała się przekazać to zadanie swojej 
następczyni. 

Bardzo dziękujemy Pani Heniu, za wszystkie lata współpracy, dziękujemy 
również za uśmiech i życzliwość. 

Na zdjęciu: pani Henia przy swoim 
stanowisku pracy w sekretariacie SGP.

Równie serdecznie zebrani przywitali panią 
Janinę  Wasiak,  która  przejęła  od  dnia  1 
września  prowadzenie  naszego 
sekretariatu.  Pani  Janeczka  od  wielu  lat 
jest  członkiem  SGP,  a  obecnie  działa  w 
Komisji Rewizyjnej. 

Przypomnijmy,  że  od  1  września  2010 
sekretariat SGP jest czynny w poniedziałki 
i wtorki w godzinach 12.00 – 16.00.



Nie umilkły jeszcze podziękowania i życzenia dla pani Heni, gdy 

Prezes naszego oddziału, kol. Teresa Rżanek-Kmiecik, ogłosiła, że jest 

nam dane uczestniczyć w jeszcze jednym miłym wydarzeniu: nasz kolega 

- Tobiasz Dobrski - obchodzi we wrześniu br. siedemdziesiąte urodziny. 

Jako pierwsza 
gratulacje oraz 

powiniszowania złożyła 
Jubilatowi Prezes 

Zarządu SGP w Łodzi.
„STO LAT” !!!

Następnie gorące życzenia 

złożyli pozostali uczestnicy 

spotkania, tym bardziej, że 

Jubilat okazał się być również 

wrześniowym solenizantem.



Kolega Tobiasz Dobrski podziękował 

za przekazane życzenia i pochwalił się 

otrzymanym od swoich wnuków 

medalem, z którego jest wyjątkowo 

dumny. Gratulujemy!

My również pokusiliśmy się o maleńkie podsumowanie działalności kol. 

Tobiasza:

• członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich od 31 grudnia 1966 

roku, choć jak sam mówi „zapisał się dwa lata wcześniej, jeszcze na 

studiach”,

• prezes naszego oddziału SGP w latach 1992-1995 i 1995-1998, 

reprezentant SGP w Łódzkiej Radzie Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych,

• inicjator konferencji organizowanych w Łodzi w latach 1993-2002,

• odznaczony Diamentową Odznaką SGP i Złotym Krzyżem Zasługi,

oraz oczywiście niezastąpione źródło wiedzy, autorytet dla młodych, 

odważny w wypowiedziach, niezrównany organizator wielu szkoleń, 

wycieczek oraz spotkań.



Szanowny Jubilat pokazał nam również 
swoją legitymację członkowską SGP... 

...i jako długoletni działacz 
łódzkiego SGP podzielił się 

z zebranymi ciekawymi 
spostrzeżeniami oraz 

refleksjami.

Miłym akcentem kończącym zebranie było wykonanie wspólnego 
zdjęcia uczestników.


