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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Lipiec 2018
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

20 lipca 17.00 Spotkanie grillowe „Pod Wiatą” Koła w Politechni-
ce Krakowskiej, ul. Siostrzana S.Puławska-Obiedowska

Sierpień 2018
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

03 sierpnia 10.00 Zakup mebli kuchennych do mieszkania na podda-
szu siedziby Oddziału, sklep firmowy Bodzio

J.Mrowińska, 
M.Błeszyński

06 sierpnia 8.30 Przeróbki hybrauliczne w kuchni na poddaszu,  
ul. Siostrzana J.Mrowińska

13 sierpnia 10.00 Sprawdzenie instalacji elektrycznej pod montaż 
subliczników, ul. Siostrzana J.Mrowińska

13 sierpnia 12.00 Spotkanie w Kancelarii Notarialnej, podpisanie 
aktu notarialnego zakupu działki

J.Majerczak, 
J.Mrowińska 

14 sierpnia 10.00 Spotkanie z Zarządem Klubu Seniora, omówienie 
bieżących spraw Klubu J.Mrowińska

17 sierpnia  Samodzielny montaż mebli kuchennych w miesz-
kaniu na poddaszu, ul. Siostrzana M.Błeszyński

20 sierpnia 18.30 Przeróbki elektryczne i montaż oświetlenia  
w kuchni na poddaszu, ul. Siostrzana J.Mrowińska

23 sierpnia  Montaż liczników elektrycznych oraz zegarów 
sterujących, ul. Siostrzana J.Mrowińska

Wrzesień 2018
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

03 września 16.30 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana J.Majerczak, 
J.Mrowińska

04 września 8.30 Spotkanie z Tadeuszem Trzmielem − Zastępcą 
Prezydenta Miasta Krakowa J.Majerczak

07 września  Jubileusz 70-lecia Oddziału SITK RP 
w Kielcach

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

08-09 
września  Wyjazd techniczno-integracyjny w Karpaty „Zwie-

dzamy obiekty zagłębia techniki naftowej” J.Magrysz
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10-11 
września  Wyjazdowe posiedzenie KKMHiZT J.Hydzik

10 września 16.00
Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania  
w transporcie szynowym” 

J.Majerczak, 
J.Mrowińska 

16-20 
września  

64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, 
Krynica Zdrój

J.Majerczak

21 września  Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału, 
Szczawnica

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

24-28 
września

15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

Październik 2018
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

01 
października 16.00

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w 
transporcie szynowym”

J.Majerczak. 
J.Mrowińska

03 
października  Uroczystość 10-lecia Urzędu Transportu Kolejo-

wego J.Majerczak

03 
października  Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 

NOVDROG’19
B.Toporska. 
J.Mrowińska

06 
października 8.00

Egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych  
w Krakowie, Zespół Szkół nr 1 w Krakowie,  
ul. Ułanów 3

J.Mrowińska,
A.Bujak

10 
października

10.30-
17.00

Spotkanie integracyjne w celu uczczenia 100 rocz-
nicy niepodłegłości Polski w Kościele Garnizono-
wym i Klubie Oficerskim przy ul. Zyblikiewicza  
w Krakowie

J.Magrysz

13 
października  Dzień Budowlanych A.Reszczyk

15 
października 17.00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana J.Majerczak, 

J.Mrowińska

17-19 
października  

III edycja Spotkania Diagnostyki Infratruktury 
Szynowej „Rozwój diagnostyki szynowej − wzrost 
bezpieczeństwa przewozów i transportu na drogach 
żelaznych”, Warszawa

J.Majerczak

19 
października 9.00 Konferencja nt: „Kolejarze dla niepodległej ojczy-

zny”, Politechnika Krakowska M.Błeszyński 

22 
października 16.00

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
“Nowoczesne technologie i systemy zarządzania  
w transporcie szynowym”

J.Majerczak 
J.Mrowińska
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Listopad 2018
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

05 listopada 14.00
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania  
w transporcie szynowym”, siedziba Oddziału

J.Mrowińska, 
J.Majerczak

05 listopada 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału J.Mrowińska, 
J.Majerczak

06 listopada 16.00 Prelekcja „Najciekawsze drogi świata” J.Hydzik
7 listopada  Kongres Kolejowy w Warszawie J.Majerczak
13-17 listo-

pada
15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

14 listopada 16.00
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania  
w transporcie szynowym”, siedziba Oddziału

J.Mrowińska, 
J.Majerczak

15 listopada 16.15

Seminarium „Centralny Port Komunikacyjny – czy 
to właściwa decyzja?”, siedziba Wydziału Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, ul. War-
szawska 24, sala 403

S.Puławska-Obiedowska

21, 22, 23 
listopada  

XVII edycja konferencji „Nowoczesne technologie 
i systemy zarządzania w transporcie szynowym”, 
Zakopane

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

28 listopada 16.30 Jubileusz Seniorów, Restauracja Kolejowego To-
warzystwa Kultury, ul. Św. Filipa 6

J.Majerczak, 
J.Mrowińska 

30 listopada 10.00

Seminarium „Mieszanki mma i asfalty stosowane 
na drogach GDDKIA O/Kraków”, Laboratorium 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie ul. Krakowska 37B, 32-020 
Wieliczka

B.Toporska, B.Bernasik

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 03 września 2018 r.
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 9(5)/2018 z posiedzenia w dniu 09 lipca 2018 r. Poinformowano 
o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posiedzenia.

– Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-tech-
nicznych organizowanych przez Oddział: „Nowoczesne technologie 
i systemy zarządzania w transporcie szynowym” (Zakopane, 21 – 
23.11.2018 r.) oraz „Nowoczesne technologie w projektowaniu, bu-
dowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regio-
nów” NOVDROG`19 (Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).

– Poinformowano o plenarnym zebraniu członków KKMHiZT, połą-
czonym z wyborami Zarządu Klubu, organizowanym w Szczucinie 
w dniach 10-11.09.2018 r. Oddział oddelegował do udziału w spotkaniu 
kol. Karola Nędzę i Teresę Jaszczyszyn.

– Przedyskutowano sprawę stosowania ustawy o zamówieniach publicz-
nych w odniesieniu do działalności Oddziału, ustalono zasady postępo-
wania w tym zakresie.

– Członkowie Zarządu zreferowali dotychczasowe dokonania w zakresie 
realizacji przydzielonych zadań. 

– Zarząd dokonał przyjęć nowych członków i skreśleń z listy członków 
Oddziału.

– Kol. Janina Mrowińska poinformowała o uruchomieniu nowej strony 
internetowej czasopisma Transport Miejski i Regionalny. 

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o wykonanych pracach re-
montowych w siedzibie Oddziału.

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o sfinalizowaniu zakupu 
działki przylegającej do posesji Oddziału od strony północnej. Zarząd 
przedyskutował sposób zagospodarowania terenu działki oraz plany 
zmodernizowania ogrodzenia.
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– Zarząd podjął decyzję ws. oddelegowania przedstawicieli Oddziału do 
Komisji Egzaminacyjnej na certyfikat kompetencji zawodowych ITS: 
prof. Wiesława Starowicza i Grzegorza Dyrkacza.

– Omówiono szczegóły dotyczące wyjazdowego posiedzenia Zarządu 
w Szczawnicy w dniu 21.09.2018 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 21 września 2018 r.
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 10(6)/2018 z posiedzenia w dniu 3 września 2018 r. Poinformo-
wano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posie-
dzenia.

– Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-tech-
nicznych organizowanych przez Oddział: 

− „Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny” organizowanej w ra-
mach odchodów 100-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy (Kraków, 
19.10.2018 r.), 

− „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szyno-
wym” (Zakopane, 21 – 23.11.2018 r.), 

− Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach 
i aglomeracjach PTZ’2019” (Kraków, 13 – 14.03.2019 r.), 

− „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji 
infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów” NOVDROG`19 
(Szczawnica, 28 – 29.03.2019 r.).

– Zarząd odniósł się do zmian wprowadzonych do Regulaminu nadawa-
nia tytułu rzeczoznawcy SITK znowelizowanego przez Zarząd Krajo-
wy. 

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie wyraził zgodę na 
sfinansowanie kosztów transportu seminarium wyjazdowego na pokaz 
pracy oczyszczarki tłucznia (RM) zaplanowany przez Koło w PNUIK 
Sp. z o.o. w dniu 30.10.2018 r.

– Kol. Janina Mrowińska poinformowała o poniesionych kosztach wy-
jazdu technicznego „Wrześniowy wyjazd w Karpaty − zwiedzamy 
obiekty zagłębia techniki naftowej” zorganizowanego w dniach 08 – 09 
września 2018 roku przez Klub Seniora.

– Poinformowano o plenarnym zebraniu członków Krajowego Klubu 
Miłośników Historii i Zabytków Transportu, połączonym z wyborami 
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Zarządu Klubu. Zebranie zorganizowane zostało przez Oddział w Kra-
kowie w dniach 10 – 11.09.2018 r.

– Członkowie Zarządu zreferowali dotychczasowe dokonania w zakresie 
realizacji przydzielonych zadań. 

– Zarząd dokonał przyjęć nowych członków i skreśleń z listy członków 
Oddziału.

– Zarząd przyjął do wiadomości pismo wysłane do Prezesa SITK RP 
przez kol. Kazimierza Żurowskiego ws. przyjęcia przez Stowarzysze-
nie patronatu bł. Rafała Kalinowskiego.

– Prof. Wiesław Starowicz poinformował o sprawach finansowych Sto-
warzyszenia.

– Prezes Józefa Majerczak poinformowała o zakończeniu prac remonto-
wych prowadzonych w siedzibie Oddziału.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 15 października 2018 r.
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 11(7)/2018 z posiedzenia w dniu 21 września 2018 r. Poinformo-
wano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego posie-
dzenia.

– Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-tech-
nicznych organizowanych przez Oddział w najbliższym czasie. 

– Zarząd podjął uchwałę zawierającą zmiany do Regulaminu Konkursu 
na najlepsze prace dyplomowe.

– Zarząd omówił sprawy związane z organizacją spotkania gwiazdkowe-
go Oddziału w 2018 roku.

– Kol. Janina Mrowińska przedstawiła rozliczenie finansowe wyjazdu 
technicznego „Wrześniowy wyjazd w Karpaty”.

– Zarząd omówił sprawy związane z obchodami Jubileuszy Seniorów 
z Koła Grodzkiego i Klubu Seniora.

– Członkowie Zarządu zreferowali dotychczasowe dokonania w zakresie 
realizacji przydzielonych zadań. 

– Poinformowano o śmierci kol. Ksawerego Krassowskiego – Członka 
Honorowego SITK. Pogrzeb odbędzie się w dniu 20 października 2018 
roku o godzinie 11.00 na Cmentarzu w Kłodawie.
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– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o oddelegowaniu do prac w Komisji Seniorów NOT kol. Janusza Ma-
grysza – Przewodniczącego Oddziałowego Klubu Seniora.

– Rozpatrzono wniosek Koła Naukowego Logistyki TILOG o umoż-
liwienie sformalizowania zasad współpracy z Oddziałem SITK RP 
w Krakowie.

– Poinformowano o corocznym święcie Oddziału w Rzeszowie, uczest-
niczył w nim kol. Mariusz Szałkowski. 

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 5 listopada 2018 r.
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 12(8)/2018 z posiedzenia w dniu 15 października 2018 r. Poin-
formowano o realizacji postanowień podjętych podczas poprzedniego 
posiedzenia.

– Poinformowano o stanie przygotowań do konferencji naukowo-tech-
nicznych organizowanych przez Oddział. 

– Kol. Marek Błeszyński poinformował o przebiegu konferencji nauko-
wo-technicznej nt: „Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny”, 
zorganizowanej przez Oddział na Politechnice Krakowskiej w dniu 
19.10.2018 r. Kol. Janina Mrowińska przedstawiła podsumowanie fi-
nansowe konferencji.

– Kol. Beata Toporska poinformowała o przebiegu wycieczki technicznej 
na budowę Trasy Łagiewnickiej w dniu 20 października 2018 r. Kol. 
Janina Mrowińska przedstawiła podsumowanie finansowe wyjazdu.

– Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji na Rzecz Osób Nie-
widomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” o wsparcie finansowe 
świątecznej akcji charytatywnej. Oddział zakupi karnety świąteczne za 
kwotę 99 zł.

– Kol. Sabina Puławska-Obiedowska poinformowała o zapoczątkowaniu 
cyklu seminariów naukowych organizowanych w ramach działalności 
Koła w Politechnice Krakowskiej. Pierwsze z nich odędzie się w dniu 
15 listopada 2018 r. w Politechnice Krakowskiej, prelegentem będzie 
kol. Czesław Jarosz, który wygłosi referat nt. Centralny Port Komuni-
kacyjny – czy to właściwa decyzja? Oddział sfinansuje koszty poczę-
stunku dla uczestników, seminarium było bezpłatne.



11INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

– Zarząd zaplanował zorganizowanie potrójnego Jubileuszu dla Senio-
rów z naszego Oddziału: kol. Wandy Grzybowskiej z Koła Grodzkiego 
oraz kol. Krzysztofa Królikowskiego i Jerzego Janusia z Klubu Senio-
ra. Jubileusz odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godz. 17.00 
w Domu Kultury Kolejarz przy ul. Św. Filipa.

– Zarząd podjął decyzję, że spotkanie gwiazdkowe Oddziału w roku 2018 
odbędzie się w dniu 10 grudnia w Hotelu Europejskim. 

– Kol. Beata Toporska poinformowała, że Koło w Mota – Engil Central 
Europe S.A. organizuje spotkanie gwiazdkowe dla swoich członków, 
zorganizowany będzie również doroczny konkurs fotograficzny.

– Członkowie Zarządu Oddziału zreferowali swoje dotychczasowe doko-
nania w zakresie realizacji przydzielonych zadań.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowych członków: kol. Annę Olech i Andrzeja Pardela do Koła w PNU-
IK w Krakowie Sp. z o.o. oraz kol. Kamila Sołtysa do Krakowskiego 
Koła Kolejarzy.

– Prezes Józefa Majerczak zaproponowała coroczne uczczenie pamięci 
zasłużonych dla Stowarzyszenia zmarłych członków poprzez składanie 
w okresie 1 listopada wiązanek kwiatów na Ich grobach.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny

W ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, w dniu 19 października 2018 r., w sali konferencyjnej „Działownia” 
mieszczącej się w murach Politechniki Krakowskiej odbyła się konferencja 
nt. Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny. Organizatorem konferencji 
było SITK RP Oddział w Krakowie przy współpracy Małopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie i Związku Zawodowego Kolejarzy 
Małopolski, który w tym dniu również obchodził Jubileusz Stulecia swojej 
działalności. 

Pomysłodawcą, a zarazem przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 
konferencji i prowadzącym obrady był kol. Marek Błeszyński, który wystąpił 
w galowym mundurze z czasów, kiedy datowały się początki Polskich Kolei 
Państwowych. W konferencji udział wzięło 71 osób. Swą obecnością obrady 
uświetnili:

− Andrzej Kucharski − Prezes Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT,
− Krzysztof Knapik − Prezes Związku Zawodowego Kolejarzy Małopol-

ski,
− Ryszard Masłowski − Prezes Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Tury-

styki i Kultury „Kolejarz”,
− Andrzej Szarata − Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki 

Krakowskiej,
− Grzegorz Sapoń − Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji 

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
W konferencji uczestniczyli również goście zagraniczni:
− Władysław Wokun − Przewodniczący Związku Zawodowego Koleja-

rzy Republiki Czeskiej,
− Frantiszek Zaparnik − Przewodniczący Związku Zawodowego Koleja-

rzy Słowacji.
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Dla podkreślenia znaczącej roli kolejarzy w walce o niepodległość, w kon-
ferencji udział wzięły poczty sztandarowe Związków Zawodowych Kolejarzy 
z Krakowa i Tarnowa. 

W czasie obrad wygłoszono sześć referatów, z których jednoznacznie wy-
nika, że udział kolejarzy w walce o niepodległość był ogromny. Osoby, które 
wygłaszały referaty to uznane autorytety w dziedzinie historii kolei. Poniżej 
przedstawiamy tematykę referatów: 

− „Fragmenty wydarzeń związanych z początkami Polskich Kolei” autor-
stwa Jerzego Bąkowskiego,

− „Na dworcu w Krakowie Płaszowie w dniu 30 października 1918 roku” 
autorstwa Janusza Tadeusza Nowaka,

− „Pociągi pancerne z Nowego Sącza” autorstwa Leszka Zakrzewskiego,
− „Tarnowska Kolej w początkach Odrodzonej Polski” autorstwa Krzysz-

tofa Galasa,
− „Alejkami Starych Powązek − listopadowe refleksje” autorstwa Marka 

Moczulskiego,
− „Kolejarze Sądeccy w pracy niepodległościowej 1914-1918” autorstwa 

Leszka Zakrzewskiego.
Po zakończeniu obrad uczestnicy zostali zaproszeni przez organizatorów 

na ciepły posiłek do restauracji „Docent”, następnie udali się do Domu Kul-
tury „Kolejarz”, gdzie obejrzeli ciekawe prace zgromadzone na wystawie nt.: 
„Ogólnopolskie Prezentacje Artystów Kolejarzy”, obejrzeli również wystawę 
poświęconą Stuleciu Związku Zawodowego Kolejarzy.

Obchody Jubileuszu zakończyła uroczysta msza św. w kościele Świętego 
Floriana odprawiona o godz. 15.00, oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkie-
stra Kolejowa.

Opracowanie: Marek Błeszyński − Członek Zarządu Oddziału
Zdjęcia: Tomasz Filiciak – Koło w PNUiK w Krakowie Sp. z o.o.
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Marek Błeszyński w galowym mundurze „z epoki”

Głos zabiera Leszek Zakrzewski
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Wprowadzanie na salę obrad pocztów sztandarowych Związków Zawodowych Kolejarzy z Krakowa i Tarnowa 

Uczestnicy konferencji na sali obrad
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Nowoczesne technologie i systemy zarządzania  
w transporcie szynowym

 
W dniach 21 listopada − 23 listopada 2018 roku w Hotelu Mercure Kasprowy 

Zakopane odbyła się siedemnasta edycja Konferencji Naukowo-Technicznej 
nt: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym.

Organizatorem konferencji było SITK RP Oddział w Krakowie przy udziale: 
Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Katedry Infrastruktury Transportu Szyno-
wego i Lotniczego Politechniki Krakowskiej, PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym, który objęli: Andrzej 
Adamczyk – Minister Infrastruktury; Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, 
Marszałek Województwa Małopolskiego; Ignacy Góra – Prezes Urzędu Trans-
portu Kolejowego; Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A., Ireneusz 
Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Adam Wielądek 
– Honorowy Przewodniczący UIC, Andrzej Gołaszewski – Prezes Honorowy 
SITK RP Senior oraz Janusz Dyduch – Prezes SITK RP.

W pracach Rady Naukowej konferencji uczestniczyli: prof. dr hab. inż. 
Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), prof. dr hab. inż. Danuta Bryja (Poli-
technika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła (Politechnika 
Krakowska), prof. dr hab. inż. Juliusz Engelhardt (Uniwersytet Szczeciński), 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. 
inż. Kazimierz Kłosek (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Władysław Koc 
(Politechnika Gdańska), dr hab. Piotr Kozioł (Politechnika Krakowska), prof. 
dr hab. inż. Marek Krużyński (Politechnika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Elż-
bieta Pilecka (Politechnika Krakowska), prof. dr hab. inż. Łucjan Siewczyński 
(Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika 
Krakowska), prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska), prof. 
dr hab. inż. Kazimierz Towpik (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. Paweł 
Wajda (Adwokat) Of Counsel Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy 
sp.k., prof. dr hab. inż. Wiesław Zabłocki (Politechnika Warszawska), dr inż. 
Andrzej Żurkowski (Instytut Kolejnictwa).

Patronatem Medialnym Konferencję objęli: Nowoczesne Budownictwo 
Inżynieryjne, Przegląd Komunikacyjny, Technika Transportu Szynowego oraz 
Transport Miejski i Regionalny.
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Komitet Organizacyjny pracował w następującym składzie: Przewodni-
cząca − Józefa Majerczak, Sekretarz organizacyjny − Janina Mrowińska oraz 
członkowie: Marek Błeszyński, Anna Bujak, Jerzy Hydzik, Teresa Jaszczyszyn, 
Zbigniew Marzec, Sergiusz Lisowski, Karol Nędza, Sabina Puławska-Obie-
dowska, Stanisław Waligóra, Józef Wieczorek i Włodzimierz Żmuda.

Tematyka poruszana na konferencji obejmowała w szczególności zagad-
nienia:

− nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie, utrzymaniu, dia-
gnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego 
do przewozu osób i rzeczy, w tym zagadnienia autonomicznego prowa-
dzenia pojazdów,

− nowoczesne modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastruk-
turą, w tym BIM, 

− realizacja inwestycji perspektywy 2014-2020 i plany na przyszłość. 
− certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów struktural-

nych wynikających z interoperacyjności,
− rozwój transportu szynowego w aglomeracjach, 
− dostosowanie modelu kształcenia w szkolnictwie technicznym do po-

trzeb rynku transportu szynowego.
Konferencja zgromadziła około 540 osób. Uczestnikami konferencji byli 

przedstawiciele: spółek Grupy PKP S.A., Instytutu Kolejnictwa, uczelni i firm 
projektowych, a także firm produkcyjnych i wykonawczych z Polski, Anglii, 
Niemiec, Szwajcarii, Czech i Litwy zajmujących się problematyką wdrażania 
nowych technologii na kolei. 

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili: Kamil Wilde – Wiceprezes 
Urzędu Transportu Kolejowego, Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, 
Marek Olkiewicz − Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 
Dyrektor ds. eksploatacji, Piotr Majerczak − Członek Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. – Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury, Wiesław Starowicz – 
Prezes Honorowy SITK RP, Mariusz Szałkowski – członek Zarządu Krajowego 
SITK RP oraz członek Zarządu Oddziału w Krakowie, członek Zarządu MPK 
S.A. w Krakowie oraz Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Artykuły zostały wygłoszone w VI sesjach merytorycznych:
– rynek kolejowy,
– zarządzanie infrastrukturą i bezpieczeństwem transportu szynowego,
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– droga kolejowa,
– certyfikacja, interoperacyjność, 
– kierowanie i sterowanie ruchem kolejowym, transport szynowy,
– infrastruktura transportu szynowego.
Artykuły przygotowane na konferencję zostały opublikowane w dwóch 

zeszytach naukowo-technicznych Oddziału SITK w Krakowie: nr 1 (115)/2018 
(209 stron) Część I Droga Kolejowa zawierający 10 artykułów recenzowa-
nych i 2 artykuły nierecenzowane oraz nr 2 (116)/2018 (204 strony) Część II 
Transport szynowy, Sterowanie ruchem kolejowym, zawierający 11 artykułów 
recenzowanych oraz 2 artykuły nierecenzowane.

XVII edycja konferencji podobnie jak w latach ubiegłych, związana była 
z prezentacją szerokiego spektrum doświadczeń, poglądów, a przede wszyst-
kim wiedzy w zakresie transportu szynowego. Tematyka obejmowała także 
nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne związane z infrastruk-
turą – głównie dotyczące nawierzchni szynowych, podtorza oraz systemów 
sterowania ruchem kolejowym. Poruszano zagadnienia transportu szynowego 
w aglomeracjach. Nie zabrakło także tematów związanych z interoperacyjnością 
kolei, a przede wszystkim mocno akcentowane były zagadnienia związane z cer-
tyfikacją. Kilkukrotnie podnoszono temat nowoczesnego kształcenia i doboru 
przyszłej kadry pracowniczej w transporcie szynowym. Tradycyjnie zwracano 
uwagę na aspekty bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą. Obecne były 
także tematy związane z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury 
transportu szynowego.

Na otwarcie konferencji Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. przedstawił informacje związane z realizacją projektów ujętych w Kra-
jowym Programie Kolejowym do roku 2023. Swoją obecnością konferencję 
także zaszczycił Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz przedstawiciel 
Ministerstwa Infrastruktury, który przedstawił temat związany z rozwojem 
kolei w Polsce.

Pierwszego dnia konferencji dominowała tematyka związana z rynkiem 
kolejowym, bezpieczeństwem oraz zarządzaniem infrastrukturą transportu szy-
nowego. Interesujące zagadnienia związane z perspektywami rynku kolejowego 
w Polsce poruszył Prezes Krzysztof Niemiec, wskazując na potrzeby oraz za-
grożenia dotyczące transportu szynowego w najbliższych latach. W kontekście 
rozwoju przewozów pasażerskich, w szczególności w aspekcie rozwoju lotnisk 
w Polsce wypowiedział się pan Czesław Jarosz, prezentując argumenty wska-
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zujące na konieczność budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ciekawy 
referat wygłosił dr inż. Andrzej Massel − nawiązując do jubileuszu 100-lecia 
odzyskania niepodległości − przypomniał początki badań kolejowych w Polsce. 
Pierwszego dnia nie zostały pominięte także techniczne aspekty infrastruktury 
kolejowej – szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie pana Micha-
ła Migdala, który w interesujący sposób przedstawił problematykę powstawania 
oraz usuwania wad w szynach, w szczególności wad typu SQUAT.

Drugiego dnia przed południem tematykę zdominowały zagadnienia zwią-
zane z drogą kolejową. Prezentowano nowoczesne metody diagnostyczne, 
w tym związane z pomiarami przemieszczeń szyn w torze bezstykowym, ale 
także wygłoszono ciekawy referat na temat badania sztywności dynamicznej 
nawierzchni kolejowej metodą FWD. Olbrzymie zainteresowanie wzbudziło 
wystąpienie pana Dariusza Kaszni, który prezentował niuanse oraz możliwości 
wykorzystania innowacyjnej i niezwykle perspektywicznej technologii, jaką jest 
technologia BIM. Tradycyjnie nie zabrakło także problematyki podtorzowej.

Pierwszą sesję poobiednią zdominowała tematyka interoperacyjności oraz 
certyfikacji. Uczestnicy sesji mieli okazję zapoznać się z trudnymi zagadnie-
niami prawnymi i proceduralnymi w procesach certyfikacji.

W sesji wieczornej, jak co roku nie zabrakło tematów związanych z kie-
rowaniem i sterowaniem ruchem kolejowym. Dyskutowano na tematy stanu 
istniejącego oraz perspektyw rozwoju systemów SRK, a także łączności. 
W sesji tej reprezentację mieli także dydaktycy z Politechniki Krakowskiej, 
prezentujący możliwości wykorzystania symulatora prowadzenia ruchu kole-
jowego i działania urządzeń SRK w procesie kształcenia studentów oraz kadry 
pracowniczej. Podobnie jak we wcześniejszych sesjach, znalazło się miejsce na 
przyszłościowe technologie, tym razem naukowcy z Politechniki Warszawskiej 
zaprezentowali na wskroś nowoczesny system transportu szynowego, jakim 
jest system Innovia Monorail 300.

Ostatniego dnia konferencji poruszano zagadnienia związane z infrastrukturą 
w transporcie szynowym. Tematyka była dość szeroka, sporo dyskutowano 
na temat diagnostyki miejskiej infrastruktury szynowej. Ciekawe wystąpienie 
dotyczyło sposobów ochrony ludzi i środowiska przed hałasem. Omawiano 
także zagadnienia związane z budową infrastruktury kolejowej na przykładzie 
wybranego wiaduktu kolejowego. W sesji tej pojawił się także głos dotyczący 
zarządzania infrastrukturą, dotyczył on problematyki związanej z zarządzaniem 
ryzykiem w systemie transportu kolejowego.
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Józefa Majerczak – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Ryszard Frankowicz odbiera statuetkę ERNESTA z rąk prof. Wiesława Starowicza
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Głos zabiera Mariusz Szałkowski – członek Zarządu Krajowego

Uczestnicy konferencji na sali obrad
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Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w jakże zacnym − jubileuszowym 
roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Nieco mniejsze, ale także ważne 
jubileusze obchodziły w tym roku dwie firmy, których przedstawiciele są stałymi 
uczestnikami i wieloletnimi partnerami konferencji. Swoje 35-lecie obchodziła 
firma Plastwil, natomiast 20. rocznicę powstawania obchodziła firma Ramatech. 
Wraz z życzeniami dalszych sukcesów „Jubilaci” otrzymali drobne upominki.

Konferencja miała jeszcze jedno bardzo uroczyste wydarzenie, a było nim 
wręczenie nagrody „ERNEST” panu Ryszardowi Frankowiczowi za działalność 
na rzecz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 
Polskiej. Podkreślić należy wyjątkowe tło przyznanej nagrody, gdyż obecny 
rok – na pamiątkę 200. rocznicy urodzin – jest obchodzony jako Rok Ernesta 
Malinowskiego.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i tego roku prowadzono także 
dyskusje kuluarowe, na ich podstawie można stwierdzić, iż problematyka 
poruszanych zagadnień była bardzo szeroka i w pełni wpisywała się tematykę 
konferencji, związaną z nowoczesnymi technologiami i systemami zarządzania 
w transporcie szynowym.

Konferencja zgromadziła 34 sponsorów, w tym 1 Generalny, 4 Złotych, 
13 Oficjalnych oraz 16 Sponsorów Konferencji. Firmy zaprezentowały swoje 
osiągnięcia i wyroby w formie prelekcji oraz stoisk wystawowych. Generalnym 
sponsorem była firma TRACK TEC S.A., Złoci Sponsorzy to: Bombardier 
Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe RAMATECH – INSTAL s.c., Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne 
GRAW Sp. z o.o. i Vossloh Skamo Sp. z o.o. Oficjalni Sponsorzy to: EnviRail 
Sp. z o.o., Firma Torowo-Spawalnicza „SPAW-TOR”, INFRACERT TSI Sp. 
z o.o., KELLER POLSKA Sp. zo.o., Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe 
„Bieżanów” Sp. z o.o., MATISA S.A., MSP-INTOP Sp. z o.o., PANDROL 
(VORTOK) LTD, PTS RABKA Sp. z o.o., SZTOPKANEL Sp. z o.o., TRAK-
CJA PRKiI S.A., Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych STRUNBET Sp. 
z o.o. oraz Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A.

Sponsorzy konferencji to: AMIBLU, Asmo Sp. z o.o., ATLAS Poland Sp. 
z o.o., B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH, Bahati Rail Sp. z o.o., 
COPMA POLSKA Sp. z o.o., Cover Technologies Sp. z o.o., Kolster Spółka 
Akcyjna, Lifton Polska Sp.J., LINSINGER Maschienenbau GmbH, NAKAR 
Sp. z o.o. Sp.k., Plastwil Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., Produkcja Elemen-
tów Złącznych „CONNECTOR” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Napraw 
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i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. i Siemens 
Mobility Sp. z o.o.

Oprócz części merytorycznej konferencji, organizatorzy zadbali również 
o wypoczynek uczestników. W pierwszym dniu zorganizowano uroczystą 
kolację tematyczną pod hasłem: “Lata dwudzieste, lata trzydzieste” w restau-
racji hotelowej (sponsorowaną przez firmę Track-Tec S.A.), a drugiego dnia 
kolację koleżeńską z występem Gwiazdy Wieczoru – Aloszy Awdiejewa wraz 
z Zespołem (współfinansowaną przez INFRACERT TSI Sp. z o.o.). 

Organizatorzy zapewnili też uczestnikom wycieczkę techniczną z prze-
wodnikiem do Doliny Białego, następnie czarnym szlakiem przez Golgotę 
na Kalatówki i przejście do Kuźnic. Podczas wycieczki przewodnik szczegó-
łowo omówił budowę kolejki linowej z Kuźnic przez Myślenickie Turnie na 
Kasprowy Wierch.

Opracowanie:
Sergiusz Lisowski − Sekretarz Merytoryczny konferencji

Janina Mrowińska − Sekretarz Organizacyjny konferencji
Zdjęcia: Wojciech Wojas, Tomasz Filiciak

Wnioski XVII Konferencji Naukowo-Technicznej
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” 

21.11-23.12.2018 r. Zakopane

Komisja wnioskowa pracowała w składzie:
Przewodniczący:
 dr hab. inż. Wiesław Zabłocki, Profesor Politechniki Warszawskiej
Członkowie:

1. mgr inż. Marek Białek, Zastępca Dyrektora Biura Automatyki i Te-
lekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

2. dr inż. Radosław Burak-Romanowski, Dyrektor Biura Energetyki 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

3. mgr inż. Barbara Bysiewicz, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury,

4. mgr inż. Rafał Frączek, Zastępca Dyrektora Biura Dróg Kolejowych 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
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5. mgr inż. Sergiusz Lisowski, Politechnika Krakowska,
6. dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska, Politechnika Krakowska,
7. mgr inż. Eliza Stępień, Przedsiębiorstwo, Napraw i Utrzymania In-

frastruktury Kolejowej,
8. Stanisław Waligóra, Naczelnik Wydziału w Biurze Nieruchomości 

i Geodezji Kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na podstawie wygłoszonych referatów oraz dyskusji uczestników 
w trakcie Konferencji Komisja Wnioskowa rekomenduje następujące 
wnioski:

1. Istnieje potrzeba wydawania periodyku informacyjnego z publikacjami 
(wraz z komentarzami i aktualizacjami z wykazem dokumentów zdez-
aktualizowanych lub zastąpionych nowymi rozporządzeniami) Ko-
misji Europejskiej i Agencji Kolejowej Unii Europejskiej w obszarze 
kolejnictwa. Publikacja przyczyniłaby się do wzrostu poziomu wiedzy 
o akredytacji i certyfikacji w firmach branży budowlanej.

2. Należy spodziewać się korzystnej dla polskiej kolei III perspektywy 
finansowej w latach 2021-2027. Zwiększony zostanie zakres inwesty-
cji w poszczególnych latach, również po 2023 roku – budowa CPK 
spowoduje realny, znaczący wzrost inwestycji kolejowych. Planowa-
nie działalności przez firmy w dłuższym okresie czasu jest warunkiem 
sprostania późniejszym potrzebom inwestycyjnym. W tej sytuacji Stra-
tegia Rozwoju Transportu opracowana w 2013 roku wymaga znaczącej 
aktualizacji, a w szczególności urealnienia prognoz do 2030 roku.

3. Podobnie jak w innych dziedzinach techniki, zasadne jest rozpoznanie 
metod diagnostyki zdalnej w rozjazdach kolejowych. Aby to umożliwić 
konieczne jest wdrożenie bazy danych eksploatacyjnych rozjazdu w ca-
łym cyklu życia oraz ich analiza statystyczna (proces ciągłego uczenia 
się).

4. W związku z zaawansowanymi pracami legislacyjnymi (nowelizacja 
Prawa energetycznego) mającymi uznać rekuperowaną energię (przez 
elektryczne pojazdy trakcyjne) za energię zieloną, należy rozpocząć 
jako zasadne intensywne działania nad koordynacją prac jednostek 
badawczo-naukowych, przemysłu oraz zarządców energetycznej infra-
struktury kolejowej nad rozwiązaniami, które:
− pozwolą magazynować energię rekuperowaną,
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− przesyłać energię rekuperowaną do krajowego systemu energetycz-
nego.

Działania takie mogą wydatnie wpłynąć na obniżenie kosztów opera-
cyjnych przewoźników kolejowych oraz pozwolą uniknąć problemów 
eksploatacyjnych, mogących wynikać z podwyższania napięcia w sieci 
trakcyjnej przez hamujące z odzyskiem energii elektrycznej pojazdy 
trakcyjne – także w sytuacji braku magazynowania lub przekazywania 
energii rekuperowanej do krajowego systemu elektroenergetycznego.

5. W związku z dostępem na rynku nowych, bardziej skutecznych niż 
dotychczas rozwiązań dotyczących oznakowania i ochrony linii kablo-
wych, proponuje się wnieść zmiany aktualizujące zapisy w „Wytycz-
nych dla projektowania i budowy linii optotelekomunikacyjnych (Ie 
108)” – stanowiących załącznik do Uchwały nr 467/2017 Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz w Dokumencie normatywy 01-10/
ET/2018 „Zasady oznakowania i ochrony linii kablowych” stanowią-
cym załącznik do Uchwały nr 613/2018 Zarządu PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. z dnia 31.07.2018 r. Oczekuje się, że Komitet Organiza-
cyjny Konferencji, w oparciu o konkretne wnioski uczestników, wystą-
pi do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z propozycjami 
stosownych zmian.

6. Realizacja CPK jest konieczna dla zapewnia w latach 2027 – 2038 nie-
zbędnej zbilansowanej przepustowości lotnisk w Polsce, utrzymania 
właściwego poziomu obsługi pasażerskiej i samolotów oraz intensyfi-
kacji przewozów cargo.

Celowe jest kontynuowanie Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowocze-
sne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” jako formy 
wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów dotyczących szerokiego spektrum 
bieżącej problematyki w transporcie szynowym.
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Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowe-
go w miastach i aglomeracjach PTZ’2019

Konferencja naukowo-techniczna nt. Aktualne problemy publicznego 
transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2019 odbędzie sie 
w Krakowie w dniach 13-14 marca 2019 roku w Hotelu NOVOTEL CITY 
WEST przy ul. Armii Krajowej 11. Organizatorem konferencji jest SITK RP 
Oddział w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych Poli-
techniki Krakowskiej. 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
– wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej 

miast i aglomeracji,
– e-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo,
– planowanie, nowe technologie i eksploatacja w systemowym ujęciu 

różnych komponentów transportu publicznego,
– wpływ ruchu tramwajowego na otoczenie (hałas, trwałość nawierzchni, 

problemy z zarządzaniem na styku operator − zarządzający infrastruk-
turą itp.),

– problemy konkurencyjności, szybkości i bezpieczeństwa w komunika-
cji tramwajowej,

– kształtowanie strategii rozwoju transportu publicznego – aktualizacja 
ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

– inteligentne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające inte-
grację oraz dostępność przestrzenną i informacyjną.

Pracami Komitetu Naukowo-Programowego kieruje prof. dr hab. inż. Wie-
sław Starowicz, Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy kol. Grzegorz 
Dyrkacz – I Wiceprezes Zarządu Oddziału, a Sekretarzem Organizacyjnym 
jest kol. Sabina Puławska-Obiedowska – członek Zarządu Oddziału.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i zasad uczestnictwa można 
znaleźć na stronie Oddziału www.sitk.org.pl.
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Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie  
i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów − NOVDROG`19

Konferencja naukowo-techniczna nt. Nowoczesne technologie w projek-
towaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów NOVDROG`19 odbędzie się w Szczawnicy w dniach 28-29 marca 
2019 roku. Organizatorami konferencji jest SITK RP Oddział w Krakowie przy 
udziale: Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu i Katedry Systemów Trans-
portowych Politechniki Krakowskiej, MOIIB w Krakowie, GDDKiA Oddział 
w Krakowie i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Pracami Komitetu 
Naukowo-Programowego kieruje prof. Andrzej Szarata, Przewodniczącą Ko-
mitetu Organizacyjnego jest kol. Beata Toporska – członek Zarządu Oddziału. 

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
– problemy projektowania, budowy i eksploatacji dróg i ulic,
– problemy projektowania, budowy i eksploatacji parkingów kubaturo-

wych oraz parkingów P+R,
– problemy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rowero-

wej,
– ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i prawnych w reali-

zacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”,
– miejsce PPP w budownictwie infrastrukturalnym,
– nowe technologie w drogownictwie, w tym BIM,
– zagadnienia transportu drogowego i drogownictwa w kształceniu na 

uczelniach technicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i zasad uczestnictwa można 

znaleźć na stronie Oddziału www.sitk.org.pl.

Prelekcja nt. Najciekawsze drogi świata

W dniu 6 listopada 2018 r. w siedzibie Oddziału SITK RP w Krakowie przy 
ul. Siostrzanej nr 11 odbyła się prelekcja z serii: Najciekawsze drogi świata. Jej 
organizatorami byli: Oddziałowy Klub Seniora oraz Krajowy Klub Miłośników 
Historii i Zabytków Transportu. Pomysłodawcą nowego cyklu prelekcji jest 
Przewodniczący Klubu kol. Jerzy Hydzik.
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W czasie spotkania prelegent − kol. J.Hydzik przedstawił wiele ciekawych 
informacji i faktów dotyczących najciekawszych dróg świata. Opowiedział 
o niebezpiecznych drogach w Boliwii i Pakistanie, najbardziej stromych drogach 
w Nowej Zelandii i USA, najniżej położonej drodze w Izraelu, o najcieplejszym 
miejscu na Ziemi, a także o najwyżej położonej drodze w Indiach oraz o drodze 
wokół wulkanu w Boliwii. Prelekcja ilustrowana była pokazem ciekawych 
fotografii. W spotkaniu udział wzięło ok. 30 osób – członków i sympatyków 
Oddziału. Kolejna prelekcja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r.

Seminarium nt. Centralny Port Komunikacyjny − czy 
to właściwa decyzja?

W dniu 15 listopada 2018 roku w siedzibie Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Koło 
w Politechnice Krakowskiej pod tytułem: „Centralny Port Komunikacyjny − 
czy to właściwa decyzja”. Prelekcję na temat zagadnienia przedstawił członek 
Koła kol. Czesław Jarosz − ekspert w dziedzinie lotnictwa, który przez wiele 
lat pełnił funkcję prezesa Portu Lotniczego Kraków-Balice, piastował również 
funkcję prezesa Portu Lotniczego w Radomiu. a w ostatnich latach był wykła-
dowcą na Politechnice Krakowskiej. 

W swojej ponad godzinnej prezentacji kol. Czesław Jarosz przedstawił 
wpływ uwarunkowań politycznych na rozwój portów lotniczych, aspekty 
techniczne wpływające na wielkość przepustowości terminali pasażerskich 
i pasów startowych, statystyki na temat ruchu lotniczego w Polsce i w innych 
krajach Unii Europejskiej, wraz z prognozą jego rozwoju. 

W kolejnej części prezentacji prelegent przedstawił gęstość sieci lotnisk 
w Polce na tle krajów zachodnich oraz izochrony dojazdu do poszczegól-
nych portów lotniczych obrazujące dostępność transportową portów lotni-
czych. Z prezentowanych informacji wynikało, że potrzeby dla przewozów 
lotniczych w Polsce będą rosły i już w roku 2030 roku przekroczą 75 mln 
pasażerów, a poziom mobilności w ruchu lotniczym Polaków zwiększy się 
zdecydowanie. Obecna sieć portów lotniczych jest kilkukrotnie mniejsza, niż 
średnia gęstość w zachodnich krajach Europy. Z zaprezentowanego w trakcie 
prelekcji bilansu prognozy ruchu pasażerskiego i możliwości przepusto-
wych obecnej infrastruktury lotniczej, a także z punktu widzenia rozwoju 



29INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

przewozów typu cargo, wydaje się niezbędne powstanie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego w Polsce. 

Czesław Jarosz wygłasza referat na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego

W seminarium udział wzięło 31 osób, w tym 21 członków SITK oraz 10 
studentów Politechniki Krakowskiej – członków Koła Naukowego TILOG 
działającego w Katedrze Systemów Transportowych. Po prelekcji zrodziła 
się, trwająca niemal godzinę gorąca dyskusja. W trakcie dyskusji uczestnicy 
wyrażali swoje wątpliwości na temat potencjału i prawdziwości prognoz 
dotyczących ruchu pasażerskiego i wzrostu wskaźnika mobilności, wpływu 
CPK na funkcjonowanie lotnisk regionalnych, zasadności zamknięcia portu 
w Warszawie-Okęciu. Dyskusja dotyczyła również udziału przewoźników 
nisko-kosztowych w rynku oraz wizji rozwoju tego segmentu w kontekście 
obecności takich usług w CPK. 

Podsumowując, temat powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego 
w Polsce jest tematem budzącym wiele skrajnych emocji. Z jednej strony po-
tencjał rozwojowy rynku usług lotniczych wymaga znaczącego uzupełnienia 
infrastruktruktury dostosowanej zarówno do przewozów pasażerskich jak 
i towarowych. Z drugiej strony z budową CPK wiąże się wiele dodatkowych 
działań pozwalających zapewnić sukces Portu, m.in: konieczność wprowadzenia 
kolejnych rozwiązań infrastrukturalnych dla innych gałęzi transportu, które 
gotowe byłyby obsłużyć dojazdy do CPK; kontrowersyjna likwidacja i prze-
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jęcie ruchu z Okęcia; liczne działania administracyjne i marketingowe, które 
przyciągnęłyby różnych przewoźników lotniczych wraz z atrakcyjną ofertą. 

Opracowanie i zdjęcie: Sabina Puławska-Obiedowska
Prezes Koła SITK RP w Politechnice Krakowskiej

Seminarium nt. Mieszanki mma i asfalty stosowane na 
drogach GDDKIA O/Kraków

W dniu 30 listopada br., w Laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Oddział w Krakowie odbyło się seminarium techniczne po-
święcone tematyce zastosowania asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych 
na drogach GDDKIA Oddział Kraków. Seminarium zorganizowane było przez 
SITK RP Oddział w Krakowie, Koło w Mota Engil Central – Europe S.A. oraz 
MOIIB; w obradach wzięło udział 35 osób.

Seminarium rozpoczęła Pani Bożena Bernasik – Zastępca Dyrektora ds. 
Technologii, od krótkiego rysu historycznego działalności laboratorium drogo-
wego, w powiązaniu ze zmieniającą się siecią dróg krajowych w Małopolsce 
od roku 1999, gdy tylko około 7% dróg charakteryzowało się stanem dobrym, 
ok. 64% stanem złym, a reszta stanem niezadawalającym. Nastąpił rozwój 
technologii mieszanek mineralno-asfaltowych, wzrastał budżet na inwestycje 
drogowe, zwiększała się ilość i jakość wyremontowanych dróg. W roku 2014 
było zaledwie 10% dróg w złym stanie, a ok.70% w stanie dobrym.

Pierwszym prelegentem był Pan Łukasz Aurzycki, który wykorzystując 
swoje wieloletnie doświadczenie w pracy w laboratorium Generalnej Dyrekcji, 
przedstawił ogólne wytyczne stosowania asfaltów na drogach krajowych, jak 
również zaprezentował mieszanki i asfalty stosowane na drogach krajowych 
w Małopolsce, uwzględniając parametry funkcjonalne jakie uzyskiwały po-
szczególne mieszanki wbudowywane w odpowiednie warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. 

Kolejny referat na temat modyfikacji asfaltu gumą wygłosił Pan Paweł Kli-
maszewski, który omówił proces modyfikacji i produkcji tego rodzaju asfaltu na 
przykładzie inwestycji S7 na odcinku od ul. Christo Botewa do ul. Igołomskiej 
w Krakowie, realizowanej przez firmę Strabag. W tym zadaniu została ułożona 
warstwa ścieralna z asfaltu modyfikowanego gumą w technologii „na mokro”, 
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gdzie modyfikacja asfaltu odbywała się na skutek wymieszania, podgrzewania 
i reakcji gorącego asfaltu z rozdrobnioną gumą. Po zakończeniu robót budow-
lanych, na podstawie przeprowadzanych badań stwierdzono, że mieszanka 
z asfaltem modyfikowanym gumą jest odporniejsza na powstawanie kolein, 
ma zwiększoną szorstkość, a przede wszystkim jest cichsza.

Prelekcja Bartłomieja Brożkiewicza

Ostatni referat zaprezentowany przez Pana Bartłomieja Brożkiewicza 
poświęcony został mieszankom mineralno-asfaltowym z asfaltem modyfiko-
wanym HiMA. Asfalty wyskokomodyfikowane ORBITOM HiMA to rodzaj 
lepiszcza asfaltowego modyfikowanego duża ilością polimeru, charakteryzujące 
się bardzo dobrą odpornością na koleinowanie i pękanie niskotemperaturowe, 
jak również znakomitą wytrzymałością zmęczeniową. Podczas prezentacji 
szczególną uwagę zwrócono na praktyczne aspekty zastosowania mieszkanek 
z asfaltem modyfikowanym HiMA na przykładzie wybranych robót realizo-
wanych przez firmę Mota-Engil Central Europe.
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Obrady seminarium

Na zakończenie seminarium wszyscy obecni udali sią na krótką wizytę 
do laboratorium Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad Oddział w Krakowie, 
celem praktycznego zapoznania się z badaniami funkcjonalnymi mieszanek 
mineralno-asfaltowych, omawianych w części referatowej seminarium. 

Opracowanie: Beata Toporska i Bożena Bernasik
Zdjęcia: Beata Toporska

Wyjazd członków Koła SITK w Mota-Engil Central 
Europe S.A. do Zakopanego

 
Jak co roku, członkowie Koła SITK w Mota-Engil Central Europe S.A. 

mieli okazję spędzić lipcowy weekend w Tatrach. Tegoroczna wyprawa, która 
odbyła sie w dniach 7-8 lipca br., to już dziewiąta z kolei wycieczka do naszych 
pięknych polskich gór. Tym razem grupa była zakwaterowana w Hotelu „PRL” 
położonym w samym centrum Zakopanego; z okien hotelu rozpościerał się 
widok na Tatry z wyeksponowanym masywem Giewontu.

W sobotni poranek, przy pięknej pogodzie uczestnicy wyruszyli w trasę. 
W tym roku, z uwagi na najmłodszych uczestników wyprawy, zdecydowano 
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się na wyjazd kolejką na Gubałówkę, gdzie można było pospacerować, zjeść 
obiad i podziwiać panoramę Tatr.

W godzinach popołudniowych wszyscy tradycyjnie spotkali sie przy grillu, 
można było zjeść pyszne kiełbaski i podzielić się wrażeniami z wycieczki. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku, również w czasie tej wyprawy odbył się konkurs 
z wiedzy o Tatrach oraz zawody sportowe. 

W drugim dniu wyprawy również panowała piękna, wakacyjna pogoda. Po 
śniadaniu i dość szybkim wykwaterowaniu grupa udała sie do Chochołowa na 
Chochołowskie Termy. To największy kompleks aquaparkowy na Podhalu, 
w którym baseny wypełnione są wodą posiadającą właściwości terapeutyczne 
i lecznicze.

Kończąc wspólnie spędzony czas, w niedzielne popołudnie, po obiedzie 
w karczmie, uczestnicy udali sie w drogę powrotną do Krakowa.

Uczestnicy wycieczki do Zakopanego
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Spotkanie grillowe Koła w Politechnice Krakowskiej – 
świętowanie SUPER ERNESTA dla Koła

W dniu 20 lipca 2018 roku w ogrodzie siedziby Oddziału przy ul. Siostrzanej 
„Pod Wiatą” odbyło się spotkanie poświęcone świętowaniu nagród w kon-
kursie ERNESTY za rok 2017 – Koło w Politechnice Krakowskiej otrzymało 
SUPER ERNESTA!! Nagrodę tę Kapituła może przyznać tylko trzykrotnym 
laureatom Ernesta.

SUPER ERNEST 2017 dla Koła w Politechnice Krakowskiej

W spotkaniu licznie udział wzięli członkowi nagrodzonego Koła, w tym 
najmłodsze pokolenie – dzieci naszych członków: Emilka i Karolinka!

W spotkaniu uczestniczyli również: Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław 
Starowicz, Prezes Oddziału Józefa Majerczak, Prezes poprzedniej kadencji 
Lidia Żakowska oraz członkowie Zarządu Oddziału.
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Świętowanie przy grillowych potrawach

Od lewej: Lidia Żakowska i Sabina Puławska-Obiedowska 
– Prezes Koła w PK
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Rośnie nowe pokolenie transportowców!

Świętowanie SUPER ERNESTA odbywało się w miłej atmosferze, przy 
smacznych grillowych potrawach przygotowanych przez koleżanki Urszulę 
Dudę-Wiertel oraz Sabinę Puławską-Obiedowską, a także Marka Błeszyńskiego, 
który dzielnie grillował dla tak wielu osób. Członkowie Koła w PK chętnie 
świętują swoje sukcesy w radosny sposób: były przemowy, toasty i świetna 
zabawa. 

Opracowanie: Sabina Puławska – Obiedowska
Prezes Koła w Politechnice Krakowskiej

Zdjęcia: Michał Pelz

Wrześniowy wyjazd w Karpaty – zwiedzamy obiekty 
zagłębia techniki naftowej

W dniach 8-9 września 2018 roku członkowie Oddziału SITK w Krakowie 
oraz jego sympatycy uczestniczyli w wyjeździe technicznym zorganizowa-
nym przez Oddział, Klub Seniora oraz MOIIB w Krakowie, podczas którego 
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mogli zwiedzić malownicze miasta Podkarpacia i obiekty zagłębia techniki 
naftowej. W wyjeździe uczestniczyło 16 osób, pomysłodawcą wyjazdu był 
kol. Kazimierz Żurowski, który włączył się również w prace organizacyjne 
związane z wyjazdem.

Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania miasta Biecz leżącego nad rzeką 
Ropą. Cały układ przestrzenno-urbanistyczny miasta pochodzi z okresu średnio-
wiecza, ma kształt wydłużonej elipsy wynikający z naturalnego ukształtowania 
wzgórza. Pośrodku wytyczono regularny prostokątny rynek, na którym znaj-
duje się kapliczkla św. Floriana, a w centrum rynku znajduje się ratusz z wieżą 
o wysokości 53 m (mieści się tu Urząd Miasta i Gminy Biecz). 

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie z przewodnikiem Kościoła 
pw. św. Michała Archanioła w Binarowej. Rzymskokatolicki kościół parafialny 
pochodzi z około 1500 roku, znajduje się na szlaku architektury drewnianej 
województwa małopolskiego i uznawany jest za jeden z najcenniejszych drew-
nianych późnogotyckich kościołów w Polsce i Europie. W roku 2003 został 
wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

Kolejnym miastem, które odwiedzili uczestnicy była Trzcinica nazywana 
z racji wykopalisk archeologicznych „Troją Północy”. Znajduje się tu skansen 
archeologiczny Karpacka Troja, który powstał w miejscu odkrycia jednego 
z najstarszych grodzisk w Polsce zwanego Wałami Królewskimi. Odkrycia są 
datowane na wczesną epokę brązu i wczesne średniowiecze. W skład Skanse-
nu, oprócz grodziska, wchodzi znajdujący się u jego stóp park archeologicz-
ny, w którym zrekonstruowano wioskę kultury Otomani-Füzesabony i osadę 
z okresu wczesnego średniowiecza oraz kuźnię. 

Obok parku archeologicznego wznosi się budynek administracyjno-muze-
alny. Znajduje się w nim ekspozycja z zabytkami pochodzącymi z badań na 
grodzisku w Trzcinicy, a wśród nich srebrny skarb, składający się z monet, 
różnego rodzaju ozdób, kawałków srebra (tzw. siekańców) i unikalnego okucia 
pochwy miecza – wielkiego dzieła sztuki wczesnośredniowiecznej. Z ulokowa-
nej ponad grodziskiem wieży widokowej rozciąga się imponujący widok, nie 
tylko na sam skansen, ale również na Kotlinę Jasielską i otaczające ją z każdej 
strony góry. Po tak pięknym dniu uczestnicy udali się na nocleg do położonego 
w Beskidzie Niskim Gościńca Chyrowianka, a wieczorem spotkali się przy 
ognisku na pieczeniu kiełbasek. 

Drugiego dnia zwiedzanie rozpoczęto od krótkiego spaceru do Pustelni św. 
Jana z Dukli znajdującej się na wzgórzu Zaśpit, zwiedzono kaplicę, w której 
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znajduje się polichromia przedstawiająca życie bł. Jana, namalowana przez 
sanockiego malarza Władysława Lisowskiego. Uczestnicy zwiedzili także 
Sanktuarium pw. św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza 
w Miejscu Piastowym. 

Zwiedzanie Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja”

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie kopalni ropy naftowej w Bó-
brce, obecnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza. Spacerując alejkami można było zobaczyć unikatowe urządzenia 
związane z przemysłem naftowym, rafineryjnym i gazowniczym pochodzące 
z XX wieku. Do najcenniejszych zabytków muzealnych należą obiekty po-
chodzące z czasów Ignacego Łukasiewicza: ufundowany przez niego w 1872 
roku obelisk, kopanka Franek, kopanka Janina, warsztat mechaniczny z 1864 
roku o konstrukcji drewnianej, budynek administracyjny kopalni tzw. Dom 
Łukasiewicza z 1865 roku, drewniana kuźnia kopalniana z 1856 roku oraz 
zrekonstruowana wiertnica ręczna z 1862 roku. 
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Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza

Uczestnicy przed budynkiem PKP CARGO S.A. w Jaśle, 
Południowy Zakład Spółki Punkt Napraw i Rewizji Wagonów Towarowych
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Następnie uczestnicy udali się w dalszą podróż do Krosna. Znajduje się tu 
wiele średniowiecznych kościołów i zabytkowych kamieniczek, usytuowanych 
głównie w obrębie Rynku mieszczącego się na wzniesieniu ok. 277 m n.p.m. 
Miasto to należące do Zagłębia Naftowego Jasielsko-Krośnieńskiego słynie 
również z hut szkła i z lotnictwa. 

Na zakończenie wyprawy uczestnicy udali się do Jasła, gdzie na stacji Jasło 
Hańkówka zwiedzono budynek główny z halami napraw, przeglądów i warsz-
tatów pomocniczych oraz aneksem pomieszczeń socjalno-biurowych. Kolejny 
obiekt motowozowni to budynek obrządzania lokomotyw, w którym miały być 
zaopatrywane lokomotywy spalinowe w paliwo, oleje i smary. Następnym 
obiektem jest stacja paliw, obecnie nieczynna. Wymienione obiekty aktualnie 
służą jako Punkt Napraw i Rewizji Wagonów Towarowych należących do PKP 
CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki. Obiekty te mimo wcześniejszego 
innego przeznaczenia (Lokomotywownia), pozwalają na realizacje napraw 
wagonów. 

Stacja Jasło Hańkówka była ostatnim punktem programu wycieczki. Po 
zakończeniu zwiedzania uczestnicy pełni wrażeń i wspomnień udali się w drogę 
powrotną do Krakowa. 

Opracowanie: Anna Bujak 
Zdjęcia: Stanisław Dziedzic

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału  
w Szczawnicy

 
W dniach 21-22 września br. w Domu Gościnnym Majerczaków w Szczaw-

nicy odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu. W posiedzeniu udział wzięła 
Pani Prezes Józefa Majerczak, Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz, 
I Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz, Sekretarz Janina Mrowińska, członkowie Za-
rządu: kol. Beata Toporska, Sabina Puławska-Obiedowska i Marek Błeszyński 
oraz Redaktor Informatora i protokolant Oddziału Danuta Schwertner.

W czasie posiedzenia omówiono przygotowania do konferencji organizo-
wanych przez Oddział w najbliższych miesiącach, przedyskutowano uwagi do 
znowelizowanego Regulaminu rzeczoznawcy SITK, omówiono bieżące sprawy 
i planowane spotkania, omówiono sprawy finansowe. Ponadto przedyskutowano 
propozycję przyjęcia przez SITK patrona bł. Rafała Kalinowskiego.
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Posiedzenie Zarządu odbyło się wieczorem w dniu 21 września, dzień 
zakończył się wspólną kolacją przy grillu przygotowaną przez gospodarzy, 
przy akompaniamencie instrumentów muzycznych i przyśpiewek. Goście zo-
stali obdarowani śpiewnikami pieśni patriotycznych oraz przewodnikami po 
Szczawnicy. Do późnych godzin wieczornych członkowie Zarządu wspólne 
miło spędzali czas przy śpiewach, rozmowach, wspomnieniach.

W drugim dniu pobytu członkowie Zarządu odwiedzili atrakcje Szczawnicy: 
Pijalnię Wód Mineralnych, Muzeum Pienińskie w Szlachtowej, spacerowano 
po zdrojowej części miasta. Po wspólnym obiedzie w Restauracji Koci Zamek 
wyruszono w powrotną drogę do Krakowa.

Wycieczka techniczna na budowę Trasy Łagiewnickiej

W dniu 20 października 2018 r. członkowie Oddziału SITK w Krakowie 
uczestniczyli w wyjeździe technicznym na budowę Trasy Łagiewnickiej w celu 
zapoznania się ze stanem zaawansowania prac. Wyjazd zorganizowany został 
przez Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. W ramach inwestycji zostanie 
wybudowana m.in. nowa linia tramwajowa o długości ok. 1,7 km na odcinku 
od istniejącej pętli tramwajowej na os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej oraz 
przebudowana zostanie istniejąca linia tramwajowa wzdłuż ul. Zakopiańskiej. 
Powstaną również nowe węzły drogowe, chodniki i ścieżki rowerowe.

Obok placu budowy, tuż przy P&R Kurdwanów przybyłych powitał Krzysz-
tof Migdał − Członek Zarządu, jednocześnie wprowadzając w techniczne 
szczegóły budowy. Omawiając przebieg Trasy Łagiewnickiej p. K.Migdał 
wraz kierownikiem budowy wspomniał o najciekawszych i najtrudniejszych 
− z punktu widzenia realizacji − wyzwaniach, z którymi przyszło się zmierzyć. 
Przechodząc po placu budowy etapu III inwestycji, efekt tych zmagań był od 
razu zauważalny: potężny mur oporowy, głębokie wykopy czy linie torowiska. 
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta na IV etapie zadania na tzw. „Białych 
Morzach”, znajdującym się pomiędzy Sanktuariami Bożego Miłosierdzia i Jana 
Pawła II, gdzie będzie biegł tunel wraz z torami tramwajowymi. Na zakończenie 
wycieczki ustalono kolejny termin wizyty na budowie.

Uczestnicy składają serdeczne podziękowania dla Pana Krzysztofa Migdała 
i Pana Tomasza Wójcika za poświęcony czas i dużą dawkę wiedzy budowlanej. 
Z takich inwestycji możemy być naprawdę dumni.
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Uczestnicy wycieczki na placu budowy Trasy Łagiewnickiej

Teren budowy 
Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska

Przewodnicząca Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.
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Spotkania Klubu Seniora

Posiedzenie Zarządu Klubu Seniora w dniu 08.10.2018 r.
W dniu 8 października br. w lokalu „Podkowa” na pl. Wolnica odbyło się 

posiedzenie Zarządu Klubu Seniora. W spotkaniu uczestniczyli: Przewodni-
czący − Janusz Magrysz, Sekretarz − Jerzy Bąkowski oraz członek Zarządu 
Andrzej Tyski.

W czasie spotkania Przewodniczący omówił sprawy związane ze wznowie-
niem spotkań „czwartkowych”, przypomniał również o planowanym spotkaniu 
Zarządu Klubu, które zaplanowano w dniu 11 października br. w lokalu „Ko-
twica” na pl. Wolnica.

Przekazano informację o zrealizowanym wyjeździe w Karpaty, w którym 
uczestniczyło 16 osób, w tym tylko dwóch Seniorów. Poinformowano o śmierci 
Kolegi Jerzego Wójtowicza, który zmarł w dniu 18.09.2018 r.

W dalszej części spotkania omówiono wydarzenia kulturalne organizo-
wane przez Klub, poinformowano też, że Przewodniczący Komisji Seniorów 
i Pomocy Koleżeńskiej Krakowskiej Rady FSNT NOT − inż. Stanisław Zalas 
zwrócił się o oddelegowanie do Zarządu Komisji przedstawiciela SITK. Za-
rząd Klubu podjął decyzję o udzieleniu rekomendacji do objęcia tej funkcji dla 
kol. Janusza Magrysza, kandydatura została przekazana do władz NOT przez 
Zarząd Oddziału. 

W czasie posiedzenia omówiono również sprawę skierowania przedsta-
wiciela Seniorów do Rady Krakowskich Seniorów przy Radzie m. Krakowa, 
w tej sprawie decyzję podejmie Zarząd Oddziału.

Podjęto decyzję w sprawie przygotowanie zebrania sprawozdawczego 
Klubu, proponowany termin to koniec stycznia 2019 roku. Omówiono za-
łożenia planu pracy Klubu na kolejny rok. Zaproponowano zorganizowanie 
dwudniowego wyjazdu technicznego w rejon przeładunkowy Hurko – Medyka 
– Żurawica, Przemyśl i Krasiczyn oraz wyjazd busem na trasę „do Piekiełka”.

Przekazano również informację o konferencji nt: Kolejarze Polscy dla Nie-
podległej Ojczyzny, która odbyła się w dniu 19 pażdziernika br. na Politechnice 
Krakowskiej.

Opracowanie: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora
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Posiedzenie Zarządu Klubu Seniora w dniu 11.10.2018 r.
Kolejne posiedzenie Zarządu Klubu odbyło się w dniu 11.10.2018 r. w re-

stauracji „Podkowa” na pl. Wolnica, uczestniczyli w nim: Przewodniczący − 
Janusz Magrysz, Sekretarz − Jerzy Bąkowski oraz Jerzy Hydzik.

Przewodniczący poinformował o imprezach organizowanych przez Zarząd 
Oddziału oraz Koła: zwiedzanie placu budowy „Trasy Łagiewnickiej”, kon-
ferencji Kolejarze Polscy dla Niepodległej Ojczyzny oraz o seminarium nt. 
Centralnego Portu Lotniczego. Omówiono również sprawy związane z jubile-
uszem Seniorów 80-cio latków.

Ze względu na brak zainteresowania „spotkaniami czwartkowymi” Zarząd 
Klubu podjął decyzję o zawieszeniu tych spotkań. 

Zarząd zajął się też problemem stałej tendencji zmniejszania się liczby 
członków Klubu, w roku 2018 zmarło trzech kolegów, a trzech zrezygnowało 
z członkostwa. 

Przewodniczący Klubu zaproponował ścisłą współpracę z kol. Jerzym Hy-
dzikiem – Przewodniczącym KKMHiZT poprzez propagowanie jego prelekcji 
odbywających się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Opracowanie: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora

Udział w spotkaniu związanym z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości 
Polski

Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Krakowska Rada 
FSNT NOT − Komisja Seniorów i Pomocy Koleżeńskiej w dniu 10 paździer-
nika 2018 r. zorganizowały pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa prof. 
Jacka Majchrowskiego spotkanie integracyjne dla uczczenia 100 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. W wydarzeniu uczestniczyli: Przewodniczący 
Klubu Seniora Janusz Magrysz i sekretarz Jerzy Bąkowski. Obecne były 
również: Przewodnicząca Klubu Seniora „Asyżanie” Pani Helena Cichosz 
i skarbniczka Lucyna Teca.

Program spotkania był bogaty, rozpoczął się mszą św. w intencji poległych 
żołnierzy i kolejarzy w Kościele Garnizonowym, następnie w Klubie Oficerskim 
6 Brygady Desantowo-Szturmowej przy ul. Zyblikiewicza odbyło się spotkanie, 
podczas którego dr Konrad Meus wygłosił referat nt: „Walka żołnierzy WP 
w czasie II Wojny Światowej”.
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Spotkanie prowadził sekretarz Komisji Seniorów sierżant w stanie spoczynku 
Michał Płatosz. Zasłużeni weterani otrzymali odznaczenia, a gratulacje złożyła 
im Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa do spraw polityki senioralnej Anna 
Okońska-Walkowicz. Uczestnicy spotkania mieli okazję wusłuchać występu 
popularnej orkiestry Bronowiczanie, wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. 

Opracowanie: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora

Przewodniczący Klubu Seniora – członkiem Zarządu Krakowskiej Rady 
FSNT NOT

Miło nam zawiadomić, że kol. Janusz Magrysz został powołany w skład Za-
rządu Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Kol. Magrysz uczestniczył aktywnie w spotkaniach organizowanych przez 
Radę, zabierał głos w sprawach dotyczących działalności. Klub Seniora życzy 
Mu wielu sukcesów w pracy i działaniach podejmowanych na rzecz pomocy 
w pracach Klubu Seniora. 

Opracowanie: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora

Potrójny Jubileusz Seniorów 
W dniu 28 listopada maja 2018 roku w Restauracji Kolejowego Towarzystwa 

Kultury przy ul. Św. Filipa 6 w Krakowie odbyła się uroczystość Jubileuszowa 
trojga Seniorów z Oddziału: kol. Wandy Grzybowskiej z Koła Grodzkiego oraz 
kolegów Jerzego Janusia i Krzysztofa Królikowskiego z Klubu Seniora. Było 
to kolejne już spotkanie Jubileuszowe, na którym Zarząd Oddziału w sposób 
uroczysty świętował 80-te urodziny naszych Seniorów. W spotkaniu uczest-
niczyły 32 osoby: Jubilaci wraz z rodzinami, członkowie Koła Grodzkiego 
i Klubu Seniora oraz członkowie Zarządu Oddziału.

Na początku spotkania Prezes Oddziału Józefa Majerczak powitała Jubi-
latów oraz przedstawicieli ich rodzin. Przywitała też serdecznie gości: prof. 
Wiesława Starowicza – Prezesa Honorowego SITK RP i Prezesa Honorowego 
Oddziału, Mariusza Szałkowskiego – Członka Zarządu Krajowego i Członka 
Honorowego SITK, Członków Honorowych SITK: Annę Bryksy, Zofię Schu-
macher, Marka Błeszyńskiego i Jerzego Hydzika, a także członków Klubu 
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Seniora i Koła Grodzkiego oraz członków Zarządu Oddziału. Następnie głos 
zabrał prof. Wiesław Starowicz. W ciepłych słowach przekazał Jubilatom 
życzenia zdrowia, satysfakcji z osiągniętych celów oraz niesłabnącej chęci do 
dalszego, aktywnego życia.

Prezes Józefa Majerczak wita zebranych

W dalszej części uroczystości Prezes Oddziału wraz z Prezesem Honorowym 
złożyła Jubilatom w imieniu wszystkich zebranych serdeczne gratulacje i ży-
czenia, wręczając okolicznościowe prezenty i kwiaty. Lampką wina wzniesiono 
toast za zdrowie Jubilatów wraz z odśpiewaniem każdemu z Nich tradycyjnego 
„Sto lat”, przy dźwiękach gitary kol. Marka Błeszyńskiego. Jubilaci zaskoczyli 
zebranych niespodzianką – przygotowali miły prezent dla gości − każdy otrzy-
mał małą buteleczkę szampana i słodycze.

W dalszej części spotkania, po gorącym poczęstunku wygłoszono laudacje 
wszystkich Jubilatów. Laudację dla kol. Wandy Grzybowskiej wygłosiła kol. 
Wiesława Rudnicka, kol. Krzysztof Królikowski i Jerzy Januś opowiedzieli 
o swoim życiu zawodowym. Prezes Józefa Majerczak wspominała o latach 
swojej współpracy zawodowej z kol. K.Królikowskim.
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Życzenia dla Jubilatów, od lewej: Józefa Majerczak, Krzysztof Królikowski, Wanda Grzybowska, 
Jerzy Januś i prof. Wiesław Starowicz

Uczestnicy spotkania Jubileuszowego
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Następnie przystąpiono do krojenia urodzinowych tortów. Przy słodkim 
poczęstunku Jubilaci i zgromadzeni wspominali wydarzenia z przebiegu ich 
kariery zawodowej, poznaliśmy Ich też trochę z innej strony, tej prywatnej. 
Mówili o swoich zainteresowaniach i pasjach, które towarzyszyły im przez 
kolejne lata. 

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, możliwość spotkania 
się w miłym gronie, wspólne wspominanie minionych lat było prawdziwą 
przyjemnością zarówno dla Jubilatów, jak i dla pozostałych uczestników tego 
wydarzenia.

Oprawę muzyczną i fotograficzną spotkania zapewnił kol. Marek Błeszyński.

Zdjęcia: Marek Błeszyński

Sfinalizowanie zakupu działki powiększającej posesję 
Oddziału

W dniu 13 sierpnia br. podpisano akt notarialny zakupu działki przylegającej 
do posesji Oddziału po stronie północnej. W ten sposób powiększona została 
nasza posesja, trwają prace nad zaplanowaniem i nowym zagospodarowaniem 
przestrzeni. 

Prace remontowe w siedzibie Oddziału

W okresie wakacyjnym w siedzibie Oddziału przeprowadzono prace remon-
towe w mieszkaniu na poddaszu obejmujące: malowanie, przeróbkę instalacji 
elektrycznej i hydraulicznej, montaż liczników energii elektrycznej i zegarów 
sterujących oraz liczników wody, zakup mebli oraz elementów wyposażenia 
mieszkania (sprzęt agd). Wyremontowane mieszkanie wynajęto lokatorom. 
Odmalowano również klatkę schodową i pokój Sekretarza Oddziału. Kolejny, 
planowany na wiosnę 2019 roku etap prac remontowych obejmie wykonanie 
przyłącza kanalizacyjnego do sieci miejskiej.



49INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 16.07.2018 r. – 30.11.2018 r. do Oddziału przyjęto kol. Andrzeja 
Pardelę i Annę Olech do Koła w PNUIK w Krakowie Sp. z o.o. oraz kol. Kamila 
Sołtysa do Krakowskiego Koła Kolejarzy.

W tym okresie skreślono z listy członków: kol. Tomasza Kulpę z Koła 
w Politechnice Krakowskiej, kol. Rafała Samka z Koła w GDDKiA Rejon 
Kraków, kol. Tadeusza Fiuta z Koła w MPK S.A. w Krakowie i kol. Marcina 
Gawłowicza z Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie. W dniu 14 września br. 
zmarł kol. Jerzy Wójtowicz z Klubu Seniora.

Z żałobnej karty

Ze smutkiem i żalem informujemy o śmierci naszych Kolegów Seniorów: 
Kolegi Jerzego Wójtowicza z Klubu Seniora i Kolegi Wiesława Rynkiewicza 
(który do kwietnia 2018 r. był członkiem Klubu Seniora).

Poniżej publikujemy wspomnienie i pożegnanie naszych nieodżałowanych 
Kolegów przygotowane przez Sekretarza Klubu Seniora kol. Jerzego Bąkowskiego.

Wspomnienie o Koledze Jerzym Wójtowiczu

Jerzy Wójtowicz

W dniu 22 września 2018 r. w rodzinnym grobowcu na cmentarzu para-
fialnym w Dąbrowie Tarnowskiej spoczął na wieki po pracowitym życiu nasz 
Kolega Senior – mgr inż. Jerzy Wojtowicz.
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Po ukończonych wyższych studiach poświęcił się swej ukochanej dziedzi-
nie – drogownictwu, przez wiele lat pracy przeszedł wszystkie stopnie kariery, 
aż do stanowisk kierowniczych i dyrektorskich. Nieobce mu były wszystkie 
tajniki budowy dróg i obiektów drogowych. 

Od 1960 roku był członkiem SITK, w którym działał aktywnie jako 
Rzeczoznawca. Za swą działalność został wyróżniony Złotą Odznaką Honoro-
wą SITK oraz Dyplomem za długoletnią działalność na rzecz Stowarzyszenia. 
Tak długo, jak zdrowie Mu pozwoliło uczestniczył w licznych wycieczkach 
technicznych i spotkaniach organizowanych przez Klub Seniora, wykazując 
ogromne zainteresowanie nowoczesnym obiektami związanymi z transportem. 
Kolega Jerzy Wójtowicz zmarł w wieku 90 lat.

Będzie nam brakowało Jego niedoścignionej elegancji i kultury osobistej.
Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie o Koledze Wiesławie Rynkiewiczu

Wiesław Rynkiewicz

W dniu 22 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 pożegnaliśmy na Cmentarzu 
Rakowickim naszego Kolegę mgr inż. Wiesława Rynkiewicza. 

Krakus z urodzenia, wychowanek zacnego Gimnazjum im. Nowodworskie-
go, a następnie absolwent Politechniki Krakowskiej został zatrudniony w Biurze 
Projektów Kolejowych, w którym pozostał przez 36 lat. Obdarzony urokiem 
osobistym szybko został przyjęty przez młodą załogę Biura.

Pracując w Pracowni Linii i Stacji Kolejowych mógł w praktyce spożyt-
kować wiedzę nabytą na studiach. W Biurze poza pracą zawodową tętniło 
życie: istniało szereg stowarzyszeń oraz różne sekcje popierane przez ZZK, 
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jak: PTTK, TKKF, LOK. Brakowało tylko sekcji SITK i Wiesiek zabrał się za 
organizację Koła Zakładowego. 

Pojawiły się zlecenia na projekty wymagające długotrwałych wyjazdów 
w teren, jak projekt linii kolejowej Rzeszów – Kolbuszowa – Dęba Rozalin, 
duża ekipa spędziła w kolbuszowskich polach kilka miesięcy bez wyjazdów 
do Krakowa (nie było wówczas jeszcze wolnych sobót). Dużo czasu zajęło 
zaprojektowanie sieci dróg i ścieżek w Ośrodku Wczasów Dziecięcych na 
Kowańcu. Gdy zdarzały się niedziele spędzane w domu, to wykorzystywane 
były na wyjazdy w Tatry, biuro zamawiało transport – ciężarówki ze wstawio-
nymi ławami i tak się jechało w góry. Następnie przyszła pora na małżeństwo, 
naturalnie z koleżanką z pracy. 

Aby spisać wykonane i zrealizowane projekty trzeba by kilku stron. Z cza-
sem, powoli rozpoczęła się przebudowa i budowa Centrum Komunikacyjnego 
Krakowa. Kol. Wiesław został Kierownikiem Pracowni Centrum w zakresie 
przebudowy i budowy układu torowego. Przez pewien czas był generalnym 
projektantem Kolejowego Ruchu Regionalnego na odcinku Katowice Pysko-
wice – rozpoczęta inwestycja do dzisiaj nie została ukończona.

W dniu 30 września 1991 roku zakończył pracę w BPKol. Do 2003 roku był 
prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „KOMUNIKACJA”, zrealizował budowę 
trzech budynków mieszkalnych. Cały czas aktywnie uczestniczył w pracach 
SITK, jako rzeczoznawca wykonał szereg projektów. Został odznaczony Srebr-
ną i Złotą Odznaką Honorową SITK. 

W 2012 roku obchodziliśmy bardzo uroczyście w dużym gronie przyjaciół 
Jego 80 urodziny.

Żegnaj Przyjacielu, pozostaniesz na długo w naszej pamięci!
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 16.07.2018 r. 
– 30.11.2018 r. uczestniczyło w 9 przetargach:
Lp Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 

przetargu

1
Opracowanie Regulaminu Pracy Bocznicy 
Kolejowej KWK Ruda Ruch Halemba 
Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Polska Grupa Górnicza 
S.A. Oddział KWK Ruda przegrany sierpień

2

Opracowanie opinii specjalistycznej na po-
twierdzenie prawidłowości wdrożenia pro-
gramu naprawczego rewizja 04 dla odcinka 
torowiska tramwajowego w ul. Kilińskiego 
w Łodzi, przez KZN Rail Sp. z o.o. 
działającego w konsorcjum ze Spółką 
Strabag Sp. z o.o. w ramach realizowanej 
Inwestycji

KZN Rail Sp. z o.o. wygrany wrzesień

3
Wykonanie wyceny szacunkowej lokomo-
tywy spalinowej NS/6Dg-B1/900/2102/12 
(6Dg/B1-145)

mLaesing Sp z o.o. wygrany wrzesień

4

Badanie struktury rodzajowej biletów oraz 
badanie popytu w pojazdach Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie dla linii aglomera-
cyjnych przebiegających przez teren Gmin 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia 
Krakowska

Stowarzyszenie Metropo-
lia Krakowska przegrany wrzesień

5
Szacunkowa wartość rynkowa 2 sztuk po-
jazdów kolejowych: zakrętarka MZS oraz 
wagon samowyładowczy typu 409 Va

Przedsiębiorstwo Napraw 
i Utrzymania Infrastruktu-
ry Kolejowej w Krakowie 

Sp. z o.o.

wygrany wrzesień

6 Oszacowanie wartości rynkowej 1 sztuki 
wagonu towarowego typu 411 Vb

PKP Linia Hutnicza Szero-
kotorowa Spółka z o.o. wygrany wrzesień

7 Wycena rynkowa spycharki gąsienicowej 
Komatsu D 61 PX 15

Przedsiębiorstwo Napraw 
i Utrzymania Infrastruktu-
ry Kolejowej w Krakowie 

Sp. z o.o.

wygrany październik

8
Wykonanie wyceny szacującej wartość 
dziennego czynszu dzierżawionego wagonu 
samowyładowczego typu 411 Vb

PKP Linia Hutnicza Szero-
kotorowa spółka z o.o. wygrany październik
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9 Wycena 18 sztuk wagonów salonowych, so-
cjalnych i osobowych oraz parowozu TKt48 PKP Cargo S.A.  przegrany listopad

Zawarte umowy
W okresie 16.07.2018 r. – 30.11.2018 r. Biuro Ekspertyz działające przy 

naszym Oddziale podpisało 5 umów i jedną opinię z dziedziny kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1
Wykonanie wyceny szacunkowej lokomo-
tywy spalinowej NS/6Dg-B1/900/2102/12 
(6Dg/B1-145)

mLaesing Sp z o.o. A.Mutka

2
Szacunkowa wartość rynkowa 2 sztuk pojaz-
dów kolejowych: zakrętarka MZS oraz wagon 
samowyładowczy typu 409 Va

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzyma-
nia Infrastruktury Kolejowej  

w Krakowie Sp. z o.o.
A.Mutka

3  Oszacowanie wartości rynkowej 1 sztuki 
wagonu towarowego typu 411 Vb

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa 
spółka z o.o. A.Mutka

4 Wycena rynkowa spycharki gąsienicowej 
Komatsu D 61 PX 15

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzyma-
nia Infrastruktury Kolejowej  

w Krakowie Sp. z o.o.
K.Brodacki

5
Wykonanie wyceny szacującej wartość dzien-
nego czynszu dzierżawionego wagonu samo-
wyładowczego typu 411 Vb

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa 
Spółka z o.o. A.Mutka

jedną opinię na temat:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1

Opracowanie opinii specjalistycznej na 
potwierdzenie prawidłowości wdrożenia pro-
gramu naprawczego rewizja 04 dla odcinka 
torowiska tramwajowego w ul. Kilińskiego 
w Łodzi, przez KZN Rail Sp. z o.o.  
działającego w konsorcjum ze Spółką 
Strabag Sp. z o.o. w ramach realizowanej 
Inwestycji

KZN Rail Sp. z o.o. A. Feil

Opracowanie: Anna Bujak
Biuro Oddziału
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Kursy przygotowawcze do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

 
W okresie 16.07.2018 r. – 30.11.20128 r. Oddział zorganizował dwie edycje 

kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym: w dniach 24-28 września i 13-17 listopada 2018 roku. 
Kierownikiem kursów był kol. Mariusz Szałkowski, a Sekretarzem Janina Mro-
wińska, w kursach łącznie uczestniczyło 12 osób. Uczestnicy kursu otrzymali 
wydawnictwo pod redakcją prof. Wiesława Starowicza pt: Uwarunkowania 
funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego. Kolejny 
kurs przewidziano w lutym 2019 roku.

W tym okresie w Ośrodku Egzaminacyjnym zorganizowano dwa egzaminy 
na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (6 paździer-
nika br.), a kolejny zaplanowano na dzień 8 grudnia 2018 r.

 
Opracowanie: Janina Mrowińska − Sekretarz Oddziału

Sekretarz Kursów dla przewoźników drogowych 
na certyfikat kompetencji zawodowych
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Z życia 
całego SITK RP

Jubileusz 70-lecia Oddziału SITK RP w Kielcach

W dniu 7 września br. Oddział w Kielcach obchodził Jubileusz 70-lecia. 
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału w Kra-
kowie: Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz, Prezes Oddziału Józefa 
Majerczak, Sekretarz Janina Mrowińska i członek Zarządu Marek Błeszyński. 
Przygotowano okolicznościowy upominek – adres z gratulacjami oraz zegar 
stojący z pamiątkową tabliczką.

Zebranie Krajowego Klubu Miłośników Historii  
i Zabytków Transportu SITK RP w Krakowie – Bochni-
-Szczucinie

W dniach 10-11 września 2018 roku odbyło się plenarne zebranie Krajowego 
Klubu Miłośników Historii i Zabytków Transportu SITK RP zorganizowane 
przez Oddział w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyło 25 członków Klubu 
z 16 Oddziałów SITK.

W pierwszym dniu uczestnicy w godzinach rannych udali się autokarem do 
Bochni, podczas przejazdu przewodniczący Klubu Jerzy Hydzik przedstawił pro-
gram spotkania i częstował gorącymi, tradycyjnymi krakowskimi obwarzankami.

W Bochni pod opieką pani przewodnik zwiedzono Kopalnę Soli, której tra-
dycje sięgają 770 lat! Jedną z pierwszych atrakcji był zjazd na głębokość blisko 
280 metrów tradycyjną windą górniczą, w niemal całkowitych ciemnościach. 
Następnie przewodniczka poprowadziła uczestników tunelem górniczym do 
stacji kolejki wąskotorowej, skąd w specjalnych wagonikach, z prędkością 
30 km/h przejechali na drugi koniec kopalni pod szyb Soltaris. Stąd już piechotą 
rozpoczęto 2,5-kilometrowy spacer chodnikami kopalni. Po obiedzie serwo-
wanym w komorze Ważyn, uczestnicy udali się w dalszą podróż do Dąbrowy 
Tarnowskiej i Szczucina, do miejsc zakwaterowania. 
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W Szczucinie w Muzeum Drogownictwa członków Klubu przywitała p. 
Dyrektor Katarzyna Bochenek-Kolano i zaprosiła do sali konferencyjnej. 
Przedstawiła historię Muzeum, jego obecny stan i status, serdecznie zaprosiła 
do przewidywanego na następny dzień zwiedzania ekspozycji muzealnych. 

Spotkanie plenarne Klubu prowadził Przewodniczący kol. Jerzy Hydzik. 
W czasie obrad omówiono sprawy organizacyjne, Przewodniczący zreferował 
działalność Klubu w kadencji 2014-2017, przedstawiono i przedyskutowano 
projekt planu pracy na lata 2018-2021. 

W czasie obrad przeprowadzono wybory do Zarządu Klubu na nową kaden-
cję. Kol. Jerzy Hydzik poinformował, że Zarząd Krajowy SITK RP nominował 
go na Przewodniczącego Klubu oraz zlecił mu organizację pracy Klubu w nowej 
kadencji 2018-2021. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy 
Zarząd Klubu, który ukonstytuował się w następującym składzie:

−	 kol. Teresa Cyzowska – I wiceprzewodniczący,
−	 kol. Marek Dobrzykowski – II wiceprzewodniczący,
−	 kol. Anna Bryksy – sekretarz,
−	 kol. Tadeusz Sułek – członek i kronikarz,
−	 kol. Bartosz Stępień – członek. 

Nowy Zarząd KKMHiZT
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Po dokonaniu wyborów toczyła się ożywiona dyskusja plenarna, poruszano 
wiele ważnych problemów, a pracowity dzień zakończył się kolacją towarzyską 
w Restauracji „Staropolska” w Szczucinie.

W drugim dniu spotkania uczestnicy zwiedzili sale pamiątek oraz ekspozycję 
zewnętrzną Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Warto wspomnieć, że do 
założenia Muzeum przyczynił się kol. Stefan Maniewski z Oddziałowego Klubu 
Seniora – długoletni dyrektor GDDKiA, który przekazał również do Muzeum 
swoje odznaczenia i pamiątki dotyczące jego działalności. W Muzeum znalazły 
się też pamiątki związane z Marianem Szelińskim − poprzednim Prezesem 
Honorowym Oddziału i poprzednim Przewodniczącym KKMHiZT; pamiątki 
przekazała Rodzina Prezesa.

Wspólne zdjęcie przed Kopalnią Soli w Bochni

Kolejnym punktem programu było odwiedzenie Europejskiego Centrum 
Bajki w Pacanowie, gdzie można było poddać się magii zaczarowanego świata 
bajek. Niezwykła była druga część pobytu w Centrum – warsztaty fizyko che-
miczne „Wybuchowy wehikuł Czasu”, które wszystkich zafascynowały. Znane 
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częściowo z lekcji w szkołach doświadczenia, przedstawione w magicznym 
świecie, poddane muzyce i iluzji były ciekawe i bardzo interesujące. Znalazł 
się również czas na to, aby zajrzeć do malowniczych ogrodów i z zewnątrz 
obejrzeć nowoczesną bryłę obiektu Muzeum. Po obiedzie w restauracji „Kuźnia 
smaków” na rynku w Pacanowie wszyscy uczestnicy pełni wrażeń i nowych 
doznań udali się w drogę powrotną do Krakowa.

Zarząd Klubu wyraża podziękowania dla członków Klubu za wspólnie 
spędzony czas, gratuluje nowym członkom Zarządu Klubu wyboru oraz życzy 
aktywnej pracy na rzecz zachowania dla następnych pokoleń pamięci o wiel-
kich inżynierach i stworzonych przez nich dziełach techniki. Do zobaczenia, 
na kolejnym plenarnym zebraniu KKMHiZT!

       
Opracowanie i zdjęcia: Anna Bryksy − KKMHiZT
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Z żałobnej karty

Z ogromnym smutkiem powiadamiamy, że w dniu 13 października 2018 
roku zmarł dr inż. Ksawery Krassowski − długoletni, zasłużony członek Sto-
warzyszenia, Prezes Honorowy Oddziału SITK RP w Łodzi.

Pogrzeb kol. Ksawerego Krassowskiego odbył się w dniu 20 października 
2018 r. na Cmentarzu w Kłodawie (woj. wielkopolskie). 

Wspomnienie o dr inż. Ksawerym Krassowskim

Ksawery Krassowski

W dniu 13 października 2018 roku odszedł na wieczny spoczynek dr inż. 
Ksawery Krassowski – zasłużony działacz i organizator różnorodnych działań 
środowiska technicznego na terenie całego kraju.

Urodził się 9 kwietnia 1928 roku w Kłodawie, a w 1949 ukończył Liceum 
Administracyjne w Łodzi. W Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi zdobył 
tytuł magistra ekonomii, a następnie w 1959 roku na Politechnice Łódzkiej tytuł 
magistra inżyniera budownictwa. W 1971 roku doktoryzował się na Wydziale 
Ekonomiczno-Socjalnym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1968 roku uzyskał 
uprawnienia budowlane, a w 1983 roku specjalizację zawodową pierwszego 
stopnia w zakresie budownictwa komunalnego.

W latach 1963-1971 prowadził wykłady na Wydziale Budownictwa Lądo-
wego Politechniki Łódzkiej, a następnie w latach 1974-1998 kierował Zakła-
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dem Gospodarki Komunalnej w Instytucie Polityki Regionalnej Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz równolegle wykładał na Wydziale Ekonomiczno-Socjalnym 
tej uczelni. W latach 1999-2002 był pracownikiem naukowym w Wyższej 
Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. W okresie pracy na wymienionych 
uczelniach był promotorem ponad trzystu prac magisterskich. Sam wiele pisał, 
ma w swoim dorobku publicystycznym pięć książek i liczne artykuły poświę-
cone problematyce organizacji gospodarki miejskiej, szczególnie Łodzi oraz 
organizacji projektowania budowlanego i rozwoju infrastruktury dużych miast.

Kierował Oddziałem Przedsiębiorstw Wydziału Gospodarki Komunalnej 
w Łodzi. W latach 1969-1982 był dyrektorem Zjednoczenia Przedsiębiorstw 
Gospodarki Komunalnej, a następnie dyrektorem łódzkiego Biura Projektów 
Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt”. W okresie 1971-1973 pełnił funkcję 
wiceprezydenta miasta Łodzi. 

Jego autorskim projektem było stworzenie Izby Projektowania Budowla-
nego, a następnie staranne sterowanie wdrożeniem jej działalności. Ksawery 
Krassowski kierował Izbą przez ostatnie dwadzieścia osiem lat. Izba, w dużej 
mierze dzięki energii i wybitnym zdolnościom organizacyjnym Ksawerego 
Krassowskiego, zrealizowała wiele cennych dla środowiska projektowego 
działań, jak: systematyczne wydawanie miesięcznika „Wiadomości projektanta 
budownictwa”, coroczne „Prezentacje – katalog firm projektowych”, publikacje 
książkowe „Pomoce do projektowania”, udzielanie referencji wiarygodności 
technicznej, systematyczne aktualizowanie zasad wycen prac projektowych 
(akceptowanych przez ministra infrastruktury), organizowanie corocznych 
konferencji na aktualne tematy nurtujące środowisko projektowe. Pod Jego 
kierownictwem Izba Projektowania Budowlanego osiągnęła rangę liczącego 
się opiniodawcy procedur legislacyjnych oraz współautora, w okresie ostat-
niej 4-letniej kadencji Rady Izby, ponad pięćdziesięciu stanowisk środowiska 
projektowego, kierowanych do władz państwowych w sprawach planowanych 
regulacji prawnych dotyczących gospodarki. 

Ksawery Krassowski był też współzałożycielem Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa i wieloletnim członkiem Rady Krajowej tej Izby reprezentując 
w niej interesy SITK. W okresie tworzenia Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa odegrał istotną rolę przy określaniu wzajemnych stosunków pomiędzy 
Izbą, a Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 
Polskiej. Określone wówczas stosunki wzajemne stały się podstawą porozu-



61INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

mienia pomiędzy zainteresowanymi stronami i są ciągle podstawą współpracy 
tych organizacji.

Swą wiedzą i umiejętnościami służył aktywnie środowisku inżynierów 
i techników komunikacji. Przez szesnaście lat był Prezesem Oddziału w Łodzi, 
tak wysoko cenionym, że członkowie Oddziału w 2006 roku nadali mu tytuł 
Prezesa Honorowego Oddziału. 

Ksawery Krassowski dał się poznać społecznościom innych oddziałów 
SITK RP jako zdolny, ofiarny, energiczny i konsekwentny organizator działań 
środowiska technicznego, posiadający umiejętność utrzymywania stałego, 
życzliwego, koleżeńskiego kontaktu ze wszystkimi, z którymi współpracował. 
Na XXII Zwyczajnym Zjeździe Delegatów SITK RP w 1981 roku w Szczeci-
nie został wybrany zastępcą przewodniczącego Zarządu Głównego, którą to 
funkcję powierzano mu następnie na kolejnych zjazdach przez dwadzieścia 
dziewięć lat (z przerwami). Był niestrudzonym i niezawodnym działaczem 
Stowarzyszenia, wyróżnionym w 1987 roku godnością Członka Honorowego 
SITK RP. Był ekspertem stowarzyszeniowej legislacji, autorem kolejnych edycji 
Statutu i Regulaminów, których wymagała działalność Stowarzyszenia. Do ich 
opracowania ze spokojem zbierał zgłaszane propozycje i uwagi – umiejętnie 
tonował zapalczywość sporów wokół tych regulacji i strzegł głosu rozsądku. 
Ksawery Krassowski uczestniczył we wszystkich znaczących inicjatywach 
SITK RP: Kongresach Transportu Polskiego, ukształtowaniu problematyki 
i zasad funkcjonowania czasopism SITK RP, obchodach ważnych rocznic 
Stowarzyszenia, inicjatywie budowy pomnika inż. Ernesta Malinowskiego 
w Peru i wielu innych.

Posiadał najwyższe odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski i Krzyż 
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz najwyższe wyróżnienia 
stowarzyszeniowe: Złotą Odznakę Honorową NOT, Medal inżyniera Bolesława 
Rumińskiego, Złotą z Diamentem Odznakę Honorową SITK RP, Medal im. 
Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, statuetkę „Ernest” za całokształt dzia-
łalności w SITK RP, Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Ksawerego Krassowskiego charakteryzowała odwaga w podejmowaniu 
decyzji połączona z niezwykłym mechanizmem uruchamiającym w nim wolę 
skrupulatnego i konsekwentnego realizowania tej decyzji. Ta wyjątkowa cecha 
porywała osoby z jego otoczenia do aktywnego uczestniczenia w tej realizacji. 
Pokazuje to tajemnicę jego skuteczności w działalności zawodowej i społecznej. 
Był człowiekiem skromnym, pracowitym, konsekwentnym, przyjacielskim 
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i życzliwym. Bardzo wymagającym, ale najbardziej od siebie. Gromadził wiedzę 
i doświadczenie, aby się nimi dzielić dla dobra wspólnego. Do ostatniej chwili 
swego życia zachował sprawność umysłu i aktualne rozpoznanie bieżących 
spraw nurtujących środowisko techniczne, a także gotowość wsparcia go swym 
talentem i doświadczeniem. 

 
Cześć Jego Pamięci!

Dr Andrzej Gołaszewski
Prezes Honorowy Senior SITK RP
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