SPOTKANIE OPŁATKOWE w dniu 16.12.2016
Spotkanie opłatkowe odbyło się w dniu 16.12.2016 w restauracji TELIMENA
w Bydgoszczy i rozpoczęło go uderzenie w dzwon oraz lokalna kolęda „Wśród
nocnej ciszy”. Uczestników powitał Prezes Oddziału SGP Bolesław Krystowczyk,
który przedstawił zaproszonych gości w tym: Przewodniczącego Związku
Powiatów Zbigniewa Jaszczuka, Przewodniczącego FSNT NOT w Bydgoszczy
Andrzeja Myśliwca, WINGiK-a Roberta Cieszyńskiego, Dyrektora ZSB
Magdalenę Popielewską, przedstawiciela Prezydenta m. Bydgoszczy Pana Beredę,
Prezesa O/SGP w Toruniu Bolesława Cieszyńskiego oraz sponsorów
przedstawicieli firm SATEL-CAD i GEMAT. Przywitano uroczyście wszystkich
obecnych.

Widok ogólny sali

Wystąpienie prezesa SGP
Bolesława Krystowczyka

Minutą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy odeszli w minionym roku,
a byli to: Lechosław Świątkowski, Zdzisław Słupikowski, Bogdan Matalewski
i Paweł Czubor.
Po odśpiewaniu kolędy nastąpiło podpisanie umowy o współpracy pomiędzy
Zespołem Szkół Budowlanych kształcącym techników geodetów
i Z/O SGP w Bydgoszczy. Umowę podpisali dyrektor ZSB i Prezes O/SGP
w Bydgoszczy. Jak powiedział Prezes O/SGP B. Krystowczyk „Chlubne tradycje
dawnego Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy kontynuuje z powodzeniem
ZSB, czego dowodem są sukcesy uczniów w Olimpiadach Wiedzy Geodezyjnej”.

Podpisanie porozumienia

Widok uczestników

Prezes FSNT Andrzej Myśliwiec wręczył DYPLOM CZŁONKA
HONOROWEGO FSNT NOT w Bydgoszczy dla Stanisława M. Wilińskiego.
Następnie odbyło się wręczenie podziękowań za udział w organizacji 70-lecia
SGP na Kujawach i Pomorzu dla: Jarosława Kaszewskiego, Ryszarda
Krzyżanowskiego, Roberta Cieszyńskiego, Jerzego Chylewskiego oraz sponsorów
z firmy SATEL-CAD i GEMAT.
Wręczenie legitymacji nowym członkom SGP i wystąpienie gości były
kolejnymi punktami programu.

Wystąpienie WINGIK-a
Roberta Cieszyńskiego

Wystąpienie przewodniczącego Związku
Powiatów Zbigniewa Jaszczuka

TOAST SZAMPANEM wzniósł V-ce Prezes O/SGP w Bydgoszczy Henryk
Siuda, który powiedział między innymi:
„ Pomimo wielu trudności i narzekań, jest nas tu wielu i w dobrym nastroju,
obchodzimy i zamykamy kolejny rok. Życzę zdrowia i wielu dokonań
zawodowych, społecznych i rodzinnych”.

Nastrojowa kolęda wykonana przez Halinę Krystowczyk, akompaniującą sobie
na gitarze, poprzedziła składanie życzeń i dzielenie się opłatkiem.

B. Węglarz i Gugniewicz

A. Cieszyńska i R. Kulpiński

Suto zastawiony stół i obiad był kolejną atrakcją spotkania.
Po posiłku nastąpiło krótkie sprawozdanie Prezesa O/SGP z działalności
w kadencji 2013 – 2017 a następnie pokazano krótki film z uroczystości 70-lecia
Oddziału SGP na Kujawach i Pomorzu.
Z cyklu HOBBY GEODETÓW interesującą prelekcję na temat
MYŚLIWSTWA wygłosił kol. Stanisław Barłóg. Kolega Barłóg wystąpił w
tradycyjnym mundurze galowym myśliwego a towarzyszył mu kolega myśliwy –
muzyk, który zagrał na rogu kilka sygnałów granych w czasie polowania,

Myśliwi St. Barłóg z trębaczem

Spontaniczny Chór Wujów

odśpiewano hymn myśliwych „Pojedziemy na łów” a następnie hymn geodetów
„Niech żyje geodezja”.

W coraz weselszym nastroju wystąpił spontaniczny geodezyjny chór męski pod
nazwą „BRACIA PATRZCIE JENO”, ku uciesze małżonek i zgromadzonych
gości, który wykonał kilka znanych i gromkich kolęd.
Nocne rozmowy geodetów były ostatnim punktem udanego spotkania.
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