
19 listopada 2012 roku odbyło się

otwarte  zebranie Koła Terenowego nr 1

Oddziału Łódzkiego  Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Głównym jego celem było spotkanie z autorami albumu „Łód ź na mapach 1793-1939”. 
Na zebranie oprócz autorów przybyło ponad 50 osób, m.in.: Ryszard Bonisławski - senator RP oraz 
Teresa Rżanek-Kmiecik - Prezes Oddziału Łódzkiego SGP. 

Spotkanie poprowadził  kol. Tadeusz Kośka. 

 
Na zdjęciu autorzy od prawej: wydawca Jacek Kusiński, dr Maciej  Janik (historyk, zastępca dy-
rektora Archiwum Państwowego w Łodzi), Mariusz  Stępniewski (geoinformatyk z Miejskiej Pra-
cowni Urbanistycznej), Zdzisław  Szambelan  (geodeta i historyk, działający w zarządzie naszego 
oddziału SGP, dyrektor WBG w Łodzi).

Pomysłodawcą opracowania książki i jej wydawcą jest Jacek Kusiński, który zamieścił też 
w tej publikacji szereg wykonanych przez siebie pięknych fotografii Łodzi z lotu ptaka. Książka nie 
jest naukowym opracowaniem tematu, nie pretenduje też do rangi atlasu historycznego Łodzi. Zo-
stała zaadresowana do szerokiego kręgu odbiorców, m.in. do miłośników miasta i jego historii. 
Zbiór 40 prezentowanych map i planów jest wynikiem kwerendy i subiektywnej selekcji, dokonanej 
przez autorów w zbiorach kartograficznych Archiwum Państwowego w Łodzi, Muzeum Miasta Ło-
dzi, Archiwum Głównego Akt Dawnych oraz w zbiorach innych archiwów.

Autorzy starali się w najbardziej przystępny dla czytelnika sposób opisać treść każdej z 
map, informacje na niej zawarte oraz przedstawić okoliczności związane z powstaniem danej mapy 
jak również przybliżyć postacie jej autorów – dawnych mierniczych, geometrów, kartografów i geo-
grafów. Jest to opowieść o rozwoju przestrzennym Łodzi przemysłowej oraz o ludziach związanych 
z miastem i ich dokonaniach kartograficznych. W tekstach odnoszących się do poszczególnych map 
i planów znajduje się mnóstwo ciekawostek i nieznanych dotąd faktów z dziejów miasta, wydo-
bytych z dokumentów archiwalnych. 



Po wystąpieniach autorów albumu, którzy opowiedzieli o poszczególnych etapach pracy nad 
książką, uczestnicy spotkania zadawali bardziej szczegółowe pytania, wyrażając jednocześnie żal, 
że powstała ona zbyt późno, gdyż mogłaby okazać się pomocna w procesie regulowania stanów 
prawnych łódzkich nieruchomości i przy ich komunalizacji.


