I TARNOWSKIE ZADUSZKI GEODEZYJNE
zorganizowane przez Tarnowskie Koło Stowarzyszenia Geodetów Polskich

„Jest tylko jeden taki dzień w roku,
gdzie przy mogiłach stoimy do zmroku,
w złocie chryzantem, przy blasku zniczy,
biegnących godzin nikt z nas nie liczy.”

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezaleŜnie od miejsca
i czasu, światopoglądu i religii. Dlatego przedstawiciele świata tarnowskiej geodezji, pod
kierunkiem Prezesa SGP, koła w Tarnowie - Kazimierza Sekuły odwiedzili groby
śp. kolegów geodetów, o których ciągle pamiętamy.

Chęć wspomnienia zmarłych kolegów z zawodu świadczy o tym, jaką wspólnotę
zawodową stanowimy. I chociaŜ ktoś moŜe powiedzieć:, po co poświęcać czas zmarłym, jeśli
tak często nie mamy go dla Ŝywych. Spotykający się wiedzą, Ŝe jest to czas dany równieŜ nam
samym, ku większej refleksji Ŝyciowej.
Groby naszych kolegów odwiedzili: Janina Leja, Teresa Kulas, Mieczysław Sobol,
Jacek Wiśniewski, Kazimierz Sekuła, Alina Obal, Krystyna Skowron, Mieczysław Patyna

Odwiedzone groby:
• śp. Alfred Kulas – cm. Tuchów
• śp. Ryszard StróŜewski – cm. Tuchów
• Śp. Jan Leja – cm. Pleśna
• śp. Zygmunt Czarnecki – cm. Skrzyszów
• śp. Stanisław Rączka – cm. Mościce
• śp. Marek Dybała – cm. KrzyŜ
• śp. Waldemar Krawczyk – cm. KrzyŜ
• śp. Bogdan Antoniewski – cm. KrzyŜ
• śp. Romuald Święcicki – cm. KrzyŜ
• śp. Andrzej Gogół – cm. KrzyŜ
• śp. Artur Lęcznar – cm. Stary Tarnów
• śp. Adam Kryplewski – cm. Stary Tarnów
• śp. Julian Srebro – cm. Stary Tarnów
• śp. Jerzy Wachowski – cm. Stary Tarnów
• śp. Halina Wójciak – cm. Brzesko
• śp. Jan Barwiołek – cm. Brzesko

• Jerzy Nytko – cm.. Brzesko
• śp. Paweł śak – cm. Brzesko
• śp. Michał Mleczko – cm. Brzesko
• śp. Bartłomiej Gawlik – cm. Dąbrowa Tarnowska
• śp. Marian Krawiec – cm. Dąbrowa Tarnowska
• śp. Józef Smolicha – cm. Dąbrowa Tarnowska
• śp. Stanisław Patyna – cm. Szczucin
• śp. Halina i Andrzej Zawada – cm. Dąbrowa Tarnowska
• śp. Edward Podosek – cm. Szczucin

Miejmy nadzieję, Ŝe w przyszłym
roku spotkamy się w większym
gronie.

