Z pracy Zarządu Oddziału
Zebranie Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy
W dniu 4 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w
Bydgoszczy. Prezes Bolesław Krystowczyk, otwierając spotkanie złożył przybyłym życzenia
noworoczne, życząc wszystkim realizacji naszych powinności i spełnienia marzeń. Za złożone przez
Prezesa życzenia obecni na zebraniu wznieśli toast symboliczną lampką szampana.

Noworoczny toast: prof. Edward Kujawski, Jarosłąw Kaszewski, Ryszard Krzyżanowski, Ryszard Cieszyński, Jerzy Chylewski, Maciej Lewandowski, Stefan Ciesielski, Bolesąłw Krystowczyk

W zebraniu uczestniczyli: Henryk Siuda, Bolesław Krystowczyk, Jarosław Kaszewski, Jerzy Chylewski, Maciej
Lewandowski, Ryszard Cieszyński, Ryszard Krzyżanowski, Stefan Ciesielski, Bronisław Węglarz, Edward
Kujawski.

Prezes Bolesław Krystowczyk otwierający zebranie;

Prof. Edward Kujawski, Jarosław Kaszewski

Realizując plan zebrania wspólnie stwierdziliśmy, że spotkanie opłatkowe które odbyło się 18 grudnia
2015 roku wypadło dobrze. Impreza była bardzo udana, przebiegała w miłej atmosferze, organizacyjnie
wypadła bez zarzutów. Wspólnie stwierdziliśmy, że tradycję tę należy kontynuować w kolejnych latach,
przynajmniej w takim wydaniu w jakim miała miejsce ostatnim razem.
Przechodząc do kolejnego punktu zebrania, a mianowicie „Sprawozdania dla Zarządu Głównego SGP”
Jarosław Kaszewski poinformował, że stan finansowy naszego oddziału jest dobry, a na koncie oddziału
znajduje się kwota 60 tys. złotych. Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat regularności opłacania
składek przez członków SGP oraz zachęcenia „młodych” geodetów do przystąpienia do SGP.
Realizując kolejny punkt zebrania Prezes Bolesław Krystowczyk przeczytał plan forum biznesowego, po
czym głos zabrał Wiceprezes Henryk Siuda przedstawiając pierwszą deklarację woli uczestniczenia

w forum biznesowym, która została złożona przez geodetę z Inowrocławia. Bolesław Krystowczyk
wyraził zdziwienie tak małym zainteresowaniem forum biznesowym, tym bardziej, że plan spotkania
biznesowego jest bardzo bogaty. Następnie podkreślił, że deklarację chęci uczestnictwa w forum można
składać do 15 stycznia i liczy na to, że chętnych będzie więcej. Jarosław Kaszewski spytał czy
wyznaczamy jakiś minimalny próg liczby uczestników przy którym forum mogłoby się odbyć. Po krótkiej
wymianie zdań ustalono, że po 15 stycznia sprawdzimy liczbę chętnych do wzięcia udział w forum i
zapadnie decyzja czy będzie sens organizować spotkanie.

Bronisław Wglarz, Bolesłąw Krystowczyk;

Maciej Lewandowski

Przechodząc do kolejnego punktu zebrania: realizacji przygotowań do Jubileuszu Geodezji i 70-lecia SGP
na Pomorzu i Kujawach, Bolesław Krystowczyk stwierdził, że prace nad monografią idą w dobrym
tempie. Pierwsze dwa punkty dotyczące tematów „Rys geodezji i kartografii na Pomorzu i Kujawach…”
oraz „Poczet przewodniczących i prezesów SGP w Bydgoszczy i Toruniu” przygotowywane odpowiednio
przez Jerzego Szwankowskiego i Roberta Cieszyńskiego są w dalekim zaawansowaniu. Temat „Dawnych
wspomnień czar” nie wydaje się być trudnym tematem do opracowania, jednak mimo dużej ilości
materiałów zawartych w kronice przechowywanej w bibliotece Bydgoskiego Domu Technika NOT oraz
licznych materiałów będących w posiadaniu wielu geodetów w swoich archiwach fotograficznych, nie
znalazła się osoba, która podjęłaby się zadania polegającego na wybraniu kilku fotografii z każdego
dziesięciolecia historii geodezji oraz sporządzenia krótkiego opisu wybranych fotografii.

Stefan Ciesielski;

Prof. Edward Kujawski, Jarosław Kaszewski, Ryszard Krzyżanowski, Ryszard Cieszyński, Jerzy Chylewski, Maciej Lewandowski

Kolejne opracowania tj. „Ważniejsze inicjatywy i imprezy”, „Bydgoskie Dni Techniki”, „Szkolenia”,
„Regaty żeglarskie i spływy kajakowe”, „Ogólnopolski Turniej tenisa i zawody piłki nożnej”, „Olimpiada
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej”, „Znani Geodeci regionu” oraz „Związek Powiatów
województwa Kujawsko-Pomorskiego” są przygotowywane i nie ma większego kłopotu z ich
opracowaniem. Zagadnienie „Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy” zostało powierzone Stefanowi

Ciesielskiemu. Początkowo wyznaczony do tego został Hieronim Czarnowski, który stwierdził, że
wykonał już takie opracowanie w 1980 roku pt. „35-lecie Bydgoskiej Szkoły Geodezyjnej” i drugi raz nie
będzie opisywał tych samych zdarzeń. Prof. Edward Kujawski opracował już temat, który został mu
powierzony, materiał jest gotowy do druku. Na pochwałę zasługuje również opracowanie Jerzego
Chylewskiego „Polski geodeta w Afryce”, które jest bardzo ciekawym, obfitującym w interesujące
informacje materiałem, natomiast materiał przygotowany przez Romualda Gilla wymaga istotnych zmian
i poprawek. Temat „Ważniejsze firmy geodezyjne” częściowo jest opracowany. Gotowy jest już opis
firmy „Geoservex”, w toku opracowania są opisy pozostałych firm, które zostały wskazane do
opracowania. Nie będzie opisu działalności firmy „Geoplan”, gdyż jeden ze współwłaścicieli firmy
sprzeciwił się wykonania tego opracowania, tym samym rezygnując z możliwości upamiętnienia własnej
firmy w okolicznościowej publikacji. Liczymy także na materiały przygotowane przez geodetów
toruńskich, którzy trzydzieści sześć lat temu powołali własny oddział SGP w Toruniu.

Ryszard Cieszyński, Jerzy Chylewski, Maciej Lewandowski, przesłonięty Bronisłąw Węglarz, Bolesłąw Krystowczyk

Przechodząc do kolejnego punktu zebrania: planu pracy SGP w Bydgoszczy na 2016 rok. Bolesław
Krystowczyk przedstawił przygotowane przez siebie propozycje. Po wymianie zdań projekt planu został
zaakceptowany do realizacji.

Ryszard Krzyżanowski, Ryszard Cieszyński;

Prezes Bolesław Krystowczyk zamykający zebranie

Na Koniec Prezes Krystowczyk dał krótką relację z przebiegu zebrania Zarządu Głównego SGP w
Warszawie, w jakim uczestniczył. Podziękował obecnym za przybycie oraz aktywny udział w obradach
i ogłosił zamknięcie zebrania.
Maciej Lewandowski, foto Henryk Siuda

