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Profesor Wiesław Starowicz Prezesem Honorowym 
Oddziału SITK w Krakowie

Miło nam donieść, że Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie ma nowego Prezesa Ho-
norowego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbyło się 
w dniu 14 marca 2016 roku, nadało Godność Honorowego Prezesa Oddziału 
Profesorowi Wiesławowi Starowiczowi . 

Profesor Wiesław Starowicz jest członkiem Stowarzyszenia od 1 marca 1973 
roku, w latach 1981 – 1994 pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału, a w latach 
1994 – 2004 sprawował funkcję Prezesa Oddziału. Działał również bardzo ak-
tywnie w Zarządzie Głównym SITK (obecnie Zarządzie Krajowym). W latach 
1984 – 1987 pełnił funkcję członka Zarządu Głównego, w latach 1987 -1990 był 
członkiem Prezydium Zarządu Głównego. W latach 1990 – 1994 pełnił funkcję 
Wiceprezesa SITK, a w okresie 1994 – 2006 był Prezesem Stowarzyszenia. Od 
roku 2006 jest Prezesem Honorowym SITK.

To dzięki Jego aktywności nasze Stowarzyszenie stanowi prężną organizację 
o znaczących rezultatach działalności oraz o liczącej się pozycji w skali nie 
tylko krajowej, ale też i na arenie międzynarodowej. Jako wieloletni Prezes 
Zarządu Oddziału, ujawnił swój wielki talent organizacyjny, był pomysłodawcą 
i animatorem wielu inicjatyw i działań oraz wzorem zaangażowania dla innych 
działaczy naszego Stowarzyszenia. To Jemu zawdzięczamy następujące inicja-
tywy: wprowadzenie Oddziału w nowe czasy i zasady - uzyskanie osobowości 
prawnej, uruchomienie (jako pierwsi w SITK) strony internetowej Oddziału, 
uruchomienie prężnie działającego Ośrodka Rzeczoznawstwa, wypracowują-
cego środki finansowe dla Oddziału. 

W ramach prac Ośrodka, Oddział prowadził pod kierownictwem prof. 
Wiesława Starowicza bardzo wiele pionierskich, wieloletnich prac badawczych 
związanych z transportem i komunikacją miejską zarówno dla Krakowa, jak 
i wielu miast w całej Polsce. Profesor podjął się również prowadzenia prac 
związanych z koordynacją przewoźników drogowych, uruchomił kursy przy-
gotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych prowadzone 
nieprzerwanie od 2001 roku. Wraz z Zarządem Oddziału doprowadził do zakupu 
siedziby Oddziału, nieprzerwanie od roku 2004 sprawuje funkcję Redaktora 
Naczelnego czasopisma „Transport Miejski i Regionalny” i podnosi jego rangę, 
w 1999 roku zainicjował wydawanie Informatora Oddziału i opracował jego 
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strukturę, zaangażował się w uzyskanie punktacji dla Zeszytów Naukowo - 
Technicznych i czasopisma Transport Miejski i Regionalny.

Profesor Wiesław Starowicz przez wszystkie lata swej działalności nie-
zmiennie aktywizuje i inspiruje nasze środowisko, szczególnie młode osoby, 
wykazuje dużą aktywność w organizowaniu konferencji naukowo-technicznych 
(był przewodniczącym komitetów organizacyjnych ponad 20 konferencji, 
przewodniczącym komitetów naukowych ponad 30 konferencji). Wszystkie 
te zasługi predysponowały prof. Starowicza do nadania Mu Godności Prezesa 
Honorowego Oddziału. Spełnione zostały wymogi statutowe - Profesor Wie-
sław Starowicz uzyskał rekomendacje Przewodniczących Kół reprezentujących 
75% Członków Oddziału, jest członkiem Honorowym Stowarzyszenia i pełnił 
funkcję Prezesa Oddziału przez dwie kadencje.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy stowarzyszeniowej!

Zdjęcia: Michał Wojtaszek

Prof. Wiesław Starowicz Prezesem Honorowym Oddziału w Krakowie
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Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa - Tadeusz Trzmiel składa gratulacje nowemu Prezesowi Honorowemu



6 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Marzec 2016
Data Godzina Spotkanie Osoby 

odpowiedzialne
04 marca  Przekazanie planu szkoleń na II kwartał do MOIIB J.Mrowińska

07-11 
marca

15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

14 marca 16.00 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału, Sala 
Konferencyjna w MPK S.A. w Krakowie ul. Brożka 3

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

17 marca 13.00

Seminarium „Łącznica kolejowa Kraków - Zabłocie 
- Kraków Krzemionki zadania i wyzwania”, Sala 
Audiowizualna Centrum Realizacji Inwestycji Plac Matejki 
12, II piętro

M.Błeszyński

18-19 
marca  Spotkanie Organizacyjne Kongresu INWES EUROPE, 

Paryż

L.Żakowska, 
S.Puławska - 
Obiedowska

21 marca 17.00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, siedziba Oddziału,  
ul. Siostrzana

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

22 marca 16.00 Tradycyjne Spotkanie Świąteczne Klubu Seniora  
w Restauracji Browar Lubicz

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

31 marca 12.00 Termin wysyłki projektu ERASMUS+ pt. SmArt - 
SunCities; koordynacja

L.Żakowska, 
M.Piwowarczyk, 
J.Aleksandrowicz

31 marca  Przekazanie I raty składki członkowskiej do Zarządu 
Krajowego J.Mrowińska

31 marca  Przekazanie sprawozdania finansowego za 2015 rok do 
Urzędu Skarbowego J.Mrowińska

Kwiecień 2016
Data Godzina Temat Osoby 

odpowiedzialne
04 

kwietnia 18.00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, siedziba Oddziału,  
ul. Siostrzana

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

07 
kwietnia 9.00

Wyjazd techniczny „Muzeum 8 Baza Lotnictwa 
Transportowego oraz Kraków Airport” organizowany przez 
Klub Seniora

J.Bąkowski

11 
kwietnia 16.00  Prelecja z cyklu „LOKOMOTYWY”, siedziba Oddziału, 

ul. Siostrzana J.Hydzik



7INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

11 
kwietnia 17.30

Wspólne wyjście do Opery Krakowskiej na komedię 
kryminalną „INTRYGA” organizowane przez Koło 
Grodzkie

W.Rudnicka, 
J.Mrowińska

15 
kwietnia 16.00 Konkurs ASOS 2016 - złożenie elektronicznej wersji oferty 

w Generatorze Ofert

S.Puławska - 
Obiedowska, 
A.Ciastoń - 

Ciulkin
18 - 22 

kwietnia
15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

19 
kwietnia 16.00 Wyjazd techniczny do Zajezdni Autobusowej Wola 

Duchacka
M.Szałkowski, 

J.Magrysz

21 
kwietnia  

Wyjazd techniczny „Rozwiązania poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na drodze krajowej DK94”, w drodze 
powrotnej zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej; organizowany 
przez Koło GDDKiA Oddział w Krakowie

A.Reszczyk

25 
kwietnia 17.00 Jubileusz Seniorów: Kazimierz Żurowski - 80 lat, Anna 

Janowska - Ciońćka 80 lat, siedziba Oddziału, ul.Siostrzana
L.Żakowska 
J.Mrowińska

Maj 2016
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

05 maja 16.00
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
„Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w 
transporcie szynowym”, siedziba Oddziału, ul. Siostrzana

J.Mrowińska 

09 maja 17.00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, Politechnika Krakowska - 
Zakład Transportu, ul. Warszawska 24

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

16 maja 16.00 Prelekcja „Koleje dużych prędkości”, siedziba Oddziału,  
ul. Siostrzana J.Hydzik

18 maja  Seminarium „Zarządzanie projektami”, siedziba GDDKiA, 
ul. Mogilska 25 A.Reszczyk

20 maja 10.30 Spotkanie Krajowego Klubu Seniora organizowane przez 
Oddział SITK w Warszawie

J.Hydzik, 
E.Rechul, 

S.Maniewski

21 maja  
Wyjazd techniczno - krajoznawczy, na trasie Kraków - 
Ogrodzieniec - Rabsztyn - Kraków organizowany przez 
Klub Seniora

K.Żurowski

23 maja 17.00 Posiedzenie Zarządu Oddziału, siedziba Oddziału,  
ul. Siostrzana

L.Żakowska, 
J.Mrowińska

30 maja  
Konkurs prac dyplomowych absolwentów szkół wyższych 
Krakowa - uroczystość rozdania nagród, Politechnika 
Krakowska – Sala Senacka

A.Kollbek, 
L.Żakowska
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Czerwiec 2016
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne
13 

czerwca 17.00 Zebranie Zarządu Oddziału, ul. Siostrzana L.Żakowska, 
J.Mrowińska

13 - 17 
czerwca

15.00 - 
20.00

Kurs przygotowawczy do egzaminu na certyfikat 
kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

M.Szałkowski, 
J.Mrowińska

16-17 
czerwca  XXV Kongres Techników Polskich we Wrocławiu L.Żakowska

17 
czerwca  Termin przekazania planu szkoleń do MOIIB na III kwartał J.Mrowińska

20 
czerwca 16.00 Prelecja z cyklu PATRZĘ I PODZIWIAM pt.”Mosty 

Krakowa”, siedziba Oddziału, ul. Siostrzana J.Hydzik

24 
czerwca 8.00

Seminarium nt: „Pokaz pracy pociągu do potokowej 
wymiany nawierzchni kolejowej (PUN)”, lokalizacja: linia 
kolejowa nr 138, rejon stacji Imielin organizowane przez 
koła SITK przy PNUIK Sp.z o.o.

K.Gawłowski

27 
czerwca 15.30

Otwarcie wystawy fotografii Kolegi Andrzeja Mutki  
o tematyce kolejowej w Bibliotece OINTE w Krakowie, 
Plac Matejki 12, IV piętro

A.Mutka

29 
czerwca 17.00 Zebranie Zarządu Oddziału oraz spotkanie grillowe  

z udziałem nagrodzonych Ernestem i przewodniczącymi kół
L.Żakowska, 
J.Mrowińska

30 
czerwca  

Termin wypełnienia ankiet ICI Journals Master List za rok 
2015 dla czasopism: Zeszyty Naukowo Techniczne SITK RP 
Oddział w Krakowie oraz Transport Miejski i Regionalny

J.Mrowińska 
J.Żurowska 
W.Starowicz

30 
czerwca  Spotkanie zespołu ds. przygotowania Wystawy 

Jubileuszowej w siedzibie Oddziału na ul. Siostrzanej
L.Żakowska 

M.Błeszyński

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 21 marca 2016r.

§	Omówiono sprawy organizacyjne związane z Jubileuszem 70-lecia Od-
działu w Krakowie. Dokonano wyboru miejsca zorganizowania Gali 
Jubileuszowej – będzie to Hotel Grand w Krakowie. Omówiono spra-
wy organizacyjne związane z przygotowaniem imprez towarzyszących 
oraz wydawnictw jubileuszowych.

§	Dokonano podsumowania pracy oddziałowego Biura Ekspertyz w I 
kwartale 2016 roku i przedyskutowano planowane działania mające na 
celu pozyskanie środków finansowych.

§	Omówiono sprawy organizacyjne związane z konkursem na najlepsze 
prace dyplomowe. Poinformowano o terminie i miejscu uroczystości 
ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom.

§	Zarząd podjął decyzję w sprawie nadania uprawnień rzeczoznawcy kol. 
Krzysztofowi Brodackiemu.

§	Przedyskutowano wniosek w sprawie rozliczania kosztów wyjazdów 
zagranicznych związanych z działalnością statutową dla osób nie będą-
cych pracownikami Oddziału.

§	Zarząd podjął uchwałę dotyczącą polityki cenowej w zakresie sprzeda-
ży wydawnictw.

§	Rozpatrzono wniosek Zarządu Klubu Seniora o dofinansowanie spo-
tkania z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych tzw. „Sinusa Ja-
jeczkowego” organizowanego przez Klub Seniora w Restauracji Bro-
war Lubicz w dniu 22 marca 2016r. 

§	Dokonano skreślenia kol. Jana Kłosa z Krakowskiego Koła Kolejarzy.
§	Zarząd podjął decyzję o organizacji seminarium na temat zarządzania 

projektami drogowymi (z zamawianą odpłatną prelekcją specjalisty z 
tego zakresu).

§	Poinformowano o otrzymanym zaproszeniu na Międzynarodowe Targi 
Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu organizowane w dniach 30.03 – 
03.04.2016r.
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§	Złożono życzenia imieninowe Prezes Lidii Żakowskiej i Wiceprezeso-
wi Zbigniewowi Marcowi.

Członkowie Zarządu złożyli sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 4 kwietnia 2016r.

§	Przedyskutowno sprawy organizacyjne związane z obchodami Jubile-
uszu 70-lecia Oddziału w Krakowie. Podjęto decyzję w sprawie zle-
cenia opracowania monografii Oddziału, zorganizowania wystawy 
jubileuszowej, omówiono wstępnie sprawy finansowe związane z Jubi-
leuszem.

§	Podsumowano Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2015, które 
odbyło się w dniu 14 marca 2016r.

§	Poinformowano o przebiegu seminarium nt: „Łącznica kolejowa Kra-
ków Zabłocie – Kraków Krzemionki zadania i wyzwania” (Kraków, 17 
marca 2016r.).

§	Prezes Oddziału poinformowała o podjętych pracach dotyczących pro-
jektu ERASMUS+ i planowanej współpracy oraz umowach międzyna-
rodowych.

§	Poinformowano o szczegółach wyjazdu technicznego nt: „Rozwiązania 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej DK 94” 
planowanego przez Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie w dniu 21 
kwietnia br.

§	Przekazano informację o seminarium organizowanym z okazji 140 lat 
kolei w Nowym Sączu, rozpatrzono warianty organizacji obchodów.

§	Zarząd podjął decyzję w sprawie terminu i miejsca organizacji Jubile-
uszu Seniorów z Oddziałowego Klubu Seniora.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o 
przyjęciu kol. Piotra Kowalczyka do Koła w Politechnice Krakowskiej.

§	Poinformowano o działaniach organizacyjnych i kosztach związanych 
z wyprawą jubileuszową do Chin i Tybetu (18 – 27.09.2016r.). 

§	Poinformowano o spotkaniu „Sinusowym” organizowanym w Zajezdni 
Autobusowej MPK Wola Duchacka w dniu 19 kwietnia 2016r.



11INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 9 maja 2016r.

§	Zarząd przeprowadził dyskusję nad protokołem z poprzedniego posie-
dzenia, które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2016r. Po dokonaniu popra-
wek protokół został jednogłośnie przyjęty. 

§	Omówiono szczegóły organizacyjne związane z wydawnictwami jubi-
leuszowymi (monografia Oddziału, wydawnictwo z karykaturami).

§	Przedyskutowano opracowaną przez p. Prezes Oddziału L.Żakowską 
kalkulację kosztów związanych z organizacją Jubileuszu 70-lecia Od-
działu.

§	Poinformowano o szczegółach planowanej wyprawy do Chin i Tybetu.
§	Przedyskutowano i zatwierdzono kandydatury do odznaczeń państwo-

wych, o które Oddział wystąpi z okazji Jubileuszu.
§	Wiceprezes A.Kollbek poinformował o wynikach prac Sądu Konkurso-

wego w konkursie prac dyplomowych wyższych uczelni.
§	Sekretarz kol. J.Mrowińska poinformowała o planowanym wyjeździe 

techniczno-integracyjnym Klubu Seniora (21 maj 2016) do Ogrodzień-
ca i Rabsztyna, w której uczestniczyć mogą inni członkowie. Omówio-
no program wycieczki i sprawy organizacyjne. Zarząd przyznał Klubo-
wi Seniora dofinansowanie do wyjazdu.

§	Prezes L.Żakowska podsumowała przebieg spotkania Jubileuszowego 
z Seniorami Jubilatami: Anną Janowską - Ciońćką i Kazimierzem Żu-
rowskim, zorganizowanym w siedzibie Oddziału w dniu 25 kwietnia 
2016r.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie skreślił z listy 
członków kol. Mirosława Śmietanę z Koła przy GDDKiA Rejon w 
Krakowie.

§	Poinformowano o piśmie z firmy Mota – Engil Central Europe S.A. w 
sprawie wskazania osoby do opracowania opinii (przeprowadzenia wy-
wiadu) nt. nowo powstałego odcinka Krakowskiego Szybkiego Tram-
waju.
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Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 23 maja 2016r.

§	Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął protokół z posie-
dzenia w dniu 9 maja 2016r. 

§	Wiceprezes A.Kollbek przekazał informacje nt. rozstrzygnięcia kon-
kursu prac dyplomowych z dziedziny transportu dla wyższych uczel-
ni, Sąd Konkursowy zakończył prace i wyłonił laureatów. Omówiono 
sprawy nagród dla laureatów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu 
i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 30 maja 2016r. w Sali Senac-
kiej Politechniki Krakowskiej.

§	Omówiono sprawy organizacyjne dotyczące uczestnictwa przedstawi-
cieli Oddziału w Gali Jubileuszowej SITK RP w dniu 2 czerwca 2016r. 
w Warszawie.

§	Prezes L.Żakowska poinformowała o stanie prac nad monografią jubi-
leuszową. Zarząd podjął decyzję w sprawie wydawnictwa z karykatu-
rami (ustalono sposób wydania, format i zawartość wydawnictwa).

§	Prezes L.Żakowska poinformowała o stanie przygotowań do wyprawy 
jubileuszowej do Tybetu.

§	Sekretarz J.Mrowińska poinformowała o złożonych do Oddziału wnio-
skach na odznaczenia państwowe, wyznaczono ostateczny termin skła-
dania wniosków.

§	Prezes L.Żakowska poinformowano o planowanym seminarium nt: 
„Stowarzyszenia dla Zrównoważonej Mobilności”.

§	Prezes L.Żakowska poinformowała o stanie przygotowań do planowa-
nej wystawy jubileuszowej, przedyskutowano kwestie związane z za-
wartością plansz i sposobem ich opracowania. 

§	Sekretarz Oddziału kol. J. Mrowińska poinformowała o stanie przygo-
towań do konferencji ”Nowoczesne technologie i systemy zarządzania 
w transporcie szynowym” organizowanej w dniach 30 listopada - 02 
grudnia 2016r. w Zakopanem.

§	Kol. J.Mrowińska poinformowała o zorganizowanym w dniu 21 maja 
br. przez Klub Seniora wyjeździe techniczno-integracyjnym na trasie 
Kraków – Ogrodzieniec – Rabsztyn.

§	Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kolegów: 
Grzegorza Felisia, Tadeusza Kulę, Damiana Hurko i Sebastiana Motyla 
do koła SITK przy PNUIK Sp. z o.o. w Krakowie.
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§	Członkowie Zarządu złożyli życzenia imieninowe kol. Markowi Błe-
szyńskiemu.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 13 czerwca 2016r.

§	Zarząd w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął protokół nr 
7(81)2016 z posiedzenia w dniu 23 maja 2016r.

§	Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska zreferowała realizację postano-
wień z poprzedniego posiedzenia Zarządu (opracowanie listy uczestni-
ków i gości Gali Jubileuszowej Oddziału w dniu 15.09.2016r., złożenie 
wniosków o odznaczenia państwowe do Urzędu Wojewódzkiego).

§	Zarząd przedyskutował sprawy organizacyjne związane z obchodami 
Jubileuszu 70-lecia Oddziału (postęp prac nad przygotowaniem wy-
dawnictw jubileuszowych, wyprawa jubileuszowa do Tybetu, organi-
zacja konferencji „Wyzwania rozwojowe transportu miejskiego” oraz 
seminarium „Stowarzyszenia dla Zrównoważonej Mobilności”, przy-
gotowanie wystawy jubileuszowej, zasady i regulamin konkursu foto-
graficznego).

§	Poinformowano o przebiegu Gali Jubileuszowej SITK RP w Warsza-
wie w dniu 2 czerwca br. oraz o udziale naszych przedstawicieli w tej 
uroczystości.

§	Podsumowano przebieg uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia 
nagród laureatom konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu 
transportu dla wyższych uczelni (Sala Senacka Politechniki Krakow-
skiej, 30 maja 2016r.).

§	Pozytywnie rozpatrzono wniosek Przewodniczącego koła SITK RP 
przy PNUIK Sp. z o.o. o dofinansowanie szkolenia nt: „Strategia za-
rządzania dużym projektem inwestycyjnym w świetle obowiązującego 
prawa i postanowień podpisanych kontraktów na roboty i nadzór” or-
ganizowanego przez Oddział SITK w Warszawie dla czterech człon-
ków Koła przy PNUIK Sp. z o.o. – przyznano dofinansowanie o łącznej 
kwocie 240 zł brutto.

§	Przekazano informacje na temat stanu przygotowań do „Międzynaro-
dowego seminarium parkingowego” współorganizowanego z Politech-
niką Krakowską w dniach 16-17 września 2016r.
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§	Poinformowano o zmianie terminu Pikniku Transportowego organizo-
wanego po raz drugi przez Koło w PK. Ze względu na brak dostępności 
boiska sportowego, Piknik przeniesiono z 18 czerwca na 24 września 
2016r.

§	Zarząd przyjął do Oddziału kol. Elizę Stępień do Koła przy PNUIK Sp. 
z o.o. w Krakowie oraz kol. Łukasza Leśniewskiego do Koła w Poli-
technice Krakowskiej.

§	Członkowie Zarządu złożyli życzenia imieninowe kol. Zofii Schuma-
cher.
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Konferencje i seminaria 
organizowane przez SITK RP 

Oddział w Krakowie
Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krze-

mionki, zadania i wyzwania

Seminarium „Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, 
zadania i wyzwania” odbyło się w dniu 17 marca 2016 roku w sali audiowi-
zualnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na 
Placu Matejki w Krakowie. Organizatorami seminarium było SITK RP Oddział 
w Krakowie, MOIIB w Krakowie oraz firma Budimex S.A.

W seminarium uczestniczyło 61 osób, w tym przedstawiciele przedsiębior-
stwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., firm projektowych i wykonawczych, 
Urzędu Marszałkowskiego, mieszkańcy miasta Krakowa oraz członkowie 
Oddziału SITK i MOIIB. Sponsorem seminarium była firma Budimex S.A., 
która przygotowała poczęstunek dla uczestników seminarium.

Obrady seminarium otworzył i prowadził Marek Błeszyński – Członek 
Zarządu Oddziału SITK w Krakowie, pomysłodawca i organizator spotkania.

W czasie seminarium wygłoszono pięć referatów ilustrowanych planami, 
zdjęciami oraz rysunkami wizualizacji inwestycji i rozwiązań komunikacyj-
nych:

·	 Informacje ogólne dotyczące realizowanej inwestycji przedstawił Ma-
rek Kupczak - przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

·	 Analizy ruchowe zreferowali: Łukasz Rak i Damian Kosicki z Firmy  
BBF Sp. z o.o.,

·	 Mosty i wiadukty – prezentację wygłosił Mirosław Oleksy, przedstawi-
ciel Firmy MP – Mosty Sp. z o.o.,

·	 Projektowanie zreferował Tomasz Bernady z Firmy ch2m,
·	 Realizacja inwestycji została przedstawiona przez Pawła Janickiego  

i Dariusza Nowobilskiego z Firmy Budimex S.A.
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Poszczególne wystąpienia spotkały się nie tylko z dużym zainteresowaniem 
uczestników seminarium, ale wywołały ożywioną dyskusję.

O wielkości inwestycji świadczy fakt wybudowania dwóch estakad: pierw-
szej o długości 541 m i drugiej o długości 599 m, zabudowy dwóch przęseł 
o długości 80 m i posadowienia 30 filarów nośnych. Inwestycja obejmuje 
przebudowanie 8,8 km toru, zabudowanie 6 rozjazdów i przebudowę 6,5 km 
sieci trakcyjnej. Inwestycja pochłonie 6,7 tys. ton stali konstrukcyjnej do 
zabudowy, 3,1 tys. ton stali zbrojeniowej, 25,5 tys. ton betonu do zabudowy. 
Wartość zaplanowanych robót to 257 mln złotych.

Celem inwestycji jest umożliwienie bezpośredniego połączenia ze sta-
cją Kraków Główny pociągów jadących z kierunku Zakopanego, Skawiny 
i Oświęcimia oraz pociągów wyjeżdżających ze stacji Kraków Główny w ww. 
kierunkach. Dotychczas takie jazdy odbywały się przez stację Kraków Płaszów 
wraz ze zmianą kierunku jazdy.

Budowa łącznicy zlokalizowana jest między przystankiem osobowym 
Kraków Zabłocie położonym na linii nr 91 Kraków Główny – Medyka, a przy-
stankiem osobowym Kraków Krzemionki, położonym na linii nr 94 Kraków 
Płaszów - Oświęcim. Dodatkowo obydwa przystanki zostaną zmodernizowa-
ne, uzyskają nowe perony, zostanie też przebudowany układ drogowy w ich 
sąsiedztwie. Korzyści po zakończeniu inwestycji, to:

· uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego Kraków Zabło-
cie - Kraków Krzemionki umożliwiające pominięcie stacji Kraków Pła-
szów,

· usprawnienie ruchu pociągów aglomeracyjnych kursujących w stronę 
Zakopanego, Skawiny i Oświęcimia, a także połączeń regionalnych i 
dalekobieżnych do Skawiny i przez Kalwarię Zebrzydowską, Lancko-
ronę do Wadowic, Suchej Beskidzkiej, Rabki i Zakopanego,

· skrócenie czasu jazdy pociągów: lokalnych szynobusów o ok. 5 minut, 
dalekobieżnych w kierunku Zakopanego o ok. 12 – 15 minut,

· większa przepustowość na odcinku Kraków Główny – Kraków Pła-
szów,

· powstanie wygodnego węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania 
Powstańców Wielkopolskich i ulicy Wielickiej,

· wybudowanie dwóch nowych przystanków osobowych Kraków Zabło-
cie i Kraków Krzemionki.
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Na zakończenie seminarium kol. Marek Błeszyński podziękował uczestni-
kom spotkania oraz wykładowcom za ciekawe wystąpienia.

Opracowanie: Marek Błeszyński
Członek Zarządu Oddziału, organizator seminarium

Zdjęcia: Anna Bujak

Przedstawiciel PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. - Marek Kupczak 
w czasie dyskusji

Budowa łącznicy
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Zarządzanie projektami

Seminarium nt: Zarządzanie projektami zorganizowane przez Oddział 
w Krakowie i Koło przy GDDKiA Oddział w Krakowie odbyło się w dniu 18 
maja 2016r. w sali konferencyjnej GDDKiA. W seminarium uczestniczyło 66 
osób z różnych instytucji, w tym pracownicy Oddziału GDDKiA w Krakowie 
i członkowie Koła. 

Uczestników spotkania przywitała kol. Anna Reszczyk – przewodnicząca 
Koła SITK RP przy GDDKIA Oddział w Krakowie, a także główna organiza-
torka seminarium. Kol. Anna Reszczyk poinformowała o spotkaniach organi-
zowanych przez Oddział i Koło, o których informacje można znaleźć na stronie 
internetowej Oddziału i Stowarzyszenia. 

W pierwszej i w drugiej sesji seminarium przedstawiony został referat  nt.: 
„Kluczowe założenia standardu PRINCE2 i możliwości jego wykorzystania 
przy realizacji projektów budowlanych”. Jego autorem był  Włodzimierz 
Gawroński, który jest ekspertem Instytutu Szkoleń Prawniczych, wieloletnim 
trenerem biznesu w zakresie zarządzania projektami, procedur FIDIC, prawa 
europejskiego, antykorupcji, analizy Due diligence, pozyskiwania funduszy 
UE i standardami PRINCE2 i PMI. Prezentacja rozpoczęła się pytaniami, które 
powinna sobie zadać osoba przystępująca do jakiegokolwiek projektu: 

– Co ma powstać w wyniku projektu?
– Do czego produkt projektu jest nam potrzebny?
– Kto potrzebuje naszego produktu?
– Jakie są kryteria akceptacji produktu?
– Kto za co odpowiada w projekcie?
– Kto jest zainteresowany projektem?
– Jak i kogo mamy informować o naszym projekcie?
– Jak dużo musimy mieć czasu?
– Jak dużo musimy mieć pieniędzy?
– Co nam grozi? – czyli co ryzykujemy?
Na te pytania bardzo dobrze odpowiada metodyka PRINCE2, istotnym 

pytaniem jest pytanie ostatnie, czyli pytanie o ryzyko. Gdy jest ono zbyt duże, 
należy rozważyć nawet możliwość odstąpienia od projektu. Nazwa PRINCE 
pochodzi od pierwszych liter słów PRojects IN Controlled Environments czyli  
„projekty w sterowalnych środowiskach”.
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Właścicielem PRINCE2 od 2009 roku i jego wszystkich wydań  jest Korona 
Brytyjska reprezentowana przez Office of Government Commerce. System był 
modyfikowany od 1975 roku i z czasem zmieniała się jego nazwa.

Charakteryzuje się on procesowym podejściem do zarządzania projektami 
wyróżniając rodzaje procesów w projekcie: główne (podstawowe), pomocni-
cze (wspierające) i zarządcze. Została zwrócona uwaga na najsłabsze ogniwo 
w łańcuchu działań projektowych, którym  jesteśmy my, czyli ludzie, planujący 
i realizujący projekty. 

Musi być określone jakimi zasadami się kieruje, środowisko zarządzania 
i mierzalny produkt biznesowy, realizację ukrytych potrzeb. Przywiązuje dużą 
wagę  do właściwego rozpoczęcia projektu. Dla osiągnięcia celu i uniknięcia 
porażek należy wyeliminować czynniki o wysokim ryzyku. Każdy projekt 
z uwagi na niepowtarzalność parametrów realizacyjnych oraz zmiany w oto-
czeniu biznesowym musi brać pod uwagę możliwość wystąpienia zdarzeń 
nieplanowanych, mogących mieć istotny wpływ na sposób jego realizacji. 
Ryzyko to niepewność wyniku. Zarządzanie ryzykiem polega na utrzymywaniu 
ryzyka w akceptowalnych granicach w sposób efektywny i racjonalny kosztowo. 
Celem projektu jest wytworzenie produktów, zgodnych z ich przeznaczeniem, 
zaspokajających potrzeby oraz oczekiwania jakościowe klienta. Oczekiwania 
jakościowe są określone w Zleceniu Projektu (Project Mandate), Założeniach 
Projektu (Project Brief) oraz Dokumencie Inicjującym Projekt (Project Initia-
tion Document).

W metodzie PRINCE uzasadnienie biznesowe powstaje stopniowo. Podsta-
wowe wyznaczniki dla zawartości tego dokumentu powinny znajdować się już 
w Mandacie Projektu, czyli zewnętrznym bodźcu powodującym rozpoczęcie 
rozważania uruchomienia projektu. Mandat Projektu jest podstawą do opraco-
wania w procesie PRINCE: Przygotowywanie Konspektu Projektu głównych 
elementów Uzasadnienia Biznesowego. Na tym etapie powinno być wiadome, 
w jaki sposób projekt wpisuje się w cele podmiotu zlecającego realizację pro-
jektu, czyli dlaczego jest on potrzebny.

Następny referat nt.: „Korzyści dla organizacji z wdrożenia wielopoziomowe-
go zarządzania projektami przedstawiła Pani Dorotaa Budzyńska - Wiska -  Inter-
national Projekt Management Association Polska, która szczegółowo omówiła:

-	 sudium przypadku,
-	 zdiagnozowanie problemu na poziomie zarządzania strategicznego 

i zarządzania operacyjnego,
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-	 korzyści z wdrożenia zarządzania strategicznego,
-	 korzyści z wdrażania zarządzania operacyjnego,
-	 problemy zarządzania projektami,
-	 systemy Certyfikacji IPMA 4-L-C,
-	 relacje PPP a struktura organizacji,
-	 organizacje projektu,
-	 konieczność ciągłego doskonalenia,
-	 kompetencje kontekstowe, techniczne i behawioralne,
-	 ocenę wg modelu IPMA Project Exellene.

Prelekcja Włodzimierza Gawrońskiego 

Autorem ostatniego wystąpienia była kol. Magdalena Karolak zatrudniona 
w GDDKIA Oddział w Krakowie. Referat nt.: „Zarządzanie projektem Bravura 
House Londyn Budowa Wydziału Konsularnego i Ekonomicznego ambasady 
RP oraz Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. Kol. M.Karolak bardzo cie-
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kawie opowiedziała o swojej pracy w Londynie jako kierownik projektu Bu-
dowa Wydziału Konsularnego i Ekonomicznego ambasady RP oraz Instytutu 
Kultury Polskiej w Londynie. Projekt ten był realizowany metodą PRINCE2 
i zakończył się pełnym powodzeniem. Po wygłoszeniu referatu wywiązała się 
ciekawa dyskusja uczestników spotkania z kol. Karolak.

Na zakończenie seminarium kol. Anna Reszczyk podziękowała prelegen-
tom i uczestnikom seminarium, zapraszając  wszystkich na kolejne seminaria, 
wyjazdy techniczne i integracyjne organizowane przez Koło.

Opracowanie: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła przy GDDKiA Oddział w Krakowie

Alicja Bazarnik - Sekretarz Koła 
Zdjęcia: Anna Bujak

Na sali obrad 
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Problemy parkingowe obszarów zurbanizowanych

W dniu 01 czerwca 2016 roku, w ramach Salonu Europarking Kielce 
odbyło się seminarium nt: „Problemy parkingowe obszarów zurbanizowa-
nych” zorganizowane przez SITK RP Oddział w Krakowie oraz Zakład 
Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. 

W pierwszej części seminarium poruszone zostały problemy związane 
z zarządzaniem polityką parkingową w miastach. Prezes spółki Miejska 
Infrastruktura w Krakowie Piotr Kącki oraz Artur Hajdorowicz z Urzę-
du Miasta Kielce zaprezentowali wybrane aspekty polityki parkingowej 
prowadzonej w stolicach województw małopolskiego i świętokrzyskiego. 
Profesor Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej zapoznał obecnych 
z ideą zwiększenia elastyczności stawek za parkowanie w ramach tzw. 
eksperymentu krakowskiego.

Druga część seminarium poświęcona została zarządzaniu danymi 
parkingowymi. Kol. Mateusz Pietruch z Koła Naukowego Systemów Ko-
munikacyjnych przy Zakładzie Systemów Komunikacyjnych Politechniki 
Krakowskiej przedstawił, na przykładzie własnych badań, pozyskiwanie 
danych pomagających w zarządzaniu obszarami o deficycie miejsc parkin-
gowych oraz sugerowane kierunki zmian w ramach zarządzania strefami 
płatnego parkowania. Przedstawiciele firm Parkeon oraz Park System za-
prezentowali szeroki wachlarz możliwości zbierania oraz wykorzystania 
informacji dotyczących parkowania, z wykorzystaniem bieżących możli-
wości technologicznych.

Wystąpieniom prelegentów towarzyszyła ożywiona dyskusja. Cykl 
seminariów w ramach Salonów Europarking będzie kontynuowany w ko-
lejnych latach.

Opracowanie: Mateusz Pietruch
Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych

Politechnika Krakowska
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XXV Forum Mobilności nt. Aleje Trzech Wieszczów – 
porozmawiajmy o przyszłości!

W dniu 14 czerwca 2016 roku odbyło się XXV Forum Mobilności, które 
tym razem poświęcono koncepcji zagospodarowania oraz obsługi transporto-
wej Alei Trzech Wieszczów. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.30 w Sali 
Miedzianej Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym w Krakowie. Kolejne 
z cyklu spotkań, którym do tej pory patronowało Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Komunikacji Oddział w Krakowie, zostało zorganizowane 
z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków, Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie, a także Zakładu Systemów Komunikacyjnych oraz 
Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych, działających na Wydziale 
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Głównym celem spotkania była prezentacja wyników pracy studentów Po-
litechniki Krakowskiej: Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych, Koła 
Naukowego „Wiraż” oraz studentów Wydziału Architektury, którzy pod okiem 
ekspertów z Zakładu Systemów Komunikacyjnych i Katedry Kształtowania 
Przestrzeni Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej oraz szeregu miej-
skich instytucji, jak Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., czy też zewnętrznych konsultantów, 
opracowali koncepcję uspokojenia ruchu w ciągu Alei Trzech Wieszczów. 

Gośćmi Forum Mobilności byli m.in.: Tadeusz Trzmiel – Zastępca Prezy-
denta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich, Łukasz Franek – Dyrektor ds. 
Transportu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Grzegorz Sapoń 
– Dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego oraz Piotr Kącki – Prezes Spółki Miejska Infra-
struktura. W spotkaniu uczestniczyli również inni przedstawiciele jednostek 
miejskich, rad dzielnic, mieszkańców miasta oraz studentów zaangażowanych 
w prace nad koncepcją, ale także osoby zainteresowane systemem transporto-
wym i zagospodarowaniem przestrzennym Krakowa. Spotkanie poprowadziła 
dr inż. Aleksandra Faron, ekspert z Zakładu Systemów Komunikacyjnych 
Politechniki Krakowskiej oraz inż. Krystian Banet – Prezes Koła Naukowego 
Systemów Komunikacyjnych. 

Spotkanie podzielono na kilka części tematycznych. Wprowadzeniem do 
prezentacji rozwiązań była krótka prelekcja ukazująca Aleje w kontekście 
historycznym, ze szczególnym uwzględnieniem ich funkcji w strukturze 
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miasta – poprowadzona przez dr inż. arch. Kingę Racoń – Leję z Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Niezwykle ważnym tłem do rozważań 
były uwarunkowania związane z funkcjonującym w analizowanym obszarze 
miasta systemem transportu zbiorowego, które przybliżył słuchaczom inż. 
Piotr Bielański – student kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. Kluczowym elementem debaty była prezentacja 
wypracowanych scenariuszy zmian w ciągu Alei Trzech Wieszczów. Kolejne 
warianty – w kontekście przestrzennym – zaprezentowała studentka kierunku 
Gospodarka Przestrzenna, inż. Ewelina Stypułkowska, natomiast możliwe 
scenariusze rozwiązań ukierunkowane na system transportu zbiorowego za-
prezentował inż. Piotr Bielański.

Wystąpienie Tadeusza Trzmiela – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa

Podczas prezentacji wyników przedstawiono sześć możliwych do zrealizo-
wania wariantów przekroju poprzecznego Alei. W każdym z nich przewidziano 
maksymalną przestrzeń dla pieszych, rowerzystów oraz środków transportu 
zbiorowego. Koncepcja zawierała również propozycje zagospodarowania prze-
strzeni zielonych wokół oraz wzdłuż Alei Trzech Wieszczów. Były to: Woonerf 
przy Alejach, Chodźmy na Aleje!, Salon Miejski oraz Zielone ogrody Alei . 
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Obrady Forum

Prezentowana koncepcja wywołała ożywioną dyskusję wśród zebranej 
publiczności. Autorzy poszczególnych wariantów odpowiadali na pytania do-
tyczące zarówno technicznych, jak i ekonomicznych aspektów planowanych 
zmian, ale przede wszystkim skutków, jakie planowane zmiany mogą przynieść 
w kontekście funkcjonowania systemu transportowego miasta.

W Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory, gdzie odbywało się XXV Forum 
Mobilności, zainstalowano sztalugi z planszami prezentującymi poszczególne 
koncepcje zagospodarowania Alei Trzech Wieszczów. Na zakończenie spotka-
nia plansze z rozwiązaniami udostępniono uczestnikom Forum. 

Opracowanie: Urszula Duda
Koło w Politechnice Krakowskiej, 

Zakład Systemów Komunikacyjnych w PK
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Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu –  
MODELLING 2016

W dniach 16-17 czerwca 2016 roku odbyła się V Ogólnopolska Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna pt. „Modelowanie podróży i prognozowanie 
ruchu” MODELLING 2016. Obrady prowadzono w Pawilonie Konferencyjno 
– Wystawowym „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej. Konferencja została 
zorganizowana przez Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Kra-
kowskiej – jako jedno z wydarzeń w ramach jubileuszu 25-lecia Zakładu, SITK 
RP Oddział w Krakowie, Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych oraz 
zespół inicjatywy Mobility HUB. 

Komitetowi naukowo – programowemu konferencji przewodniczyli: dr hab. 
inż. Andrzej Szarata, prof. PK – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej 
Rudnicki – honorowy przewodniczący oraz prof. dr inż. Wojciech Suchorzew-
ski – honorowy wiceprzewodniczący. Sekretarzem naukowym konferencji był 
dr inż. Mariusz Dudek. 

Komitet organizacyjny, w którego pracę zaangażowani byli przedstawiciele 
Zakładu Systemów Komunikacyjnych: dr inż. Wiesław Dźwigoń oraz mgr 
inż. Arkadiusz Drabicki, a także przedstawiciele Koła Naukowego Systemów 
Komunikacyjnych, działał pod przewodnictwem dr inż. Aleksandry Faron.

Głównym celem konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń 
w zakresie modelowania podróży osób i ładunków dla celów prognozowania 
ruchu. Zagadnienia, które zostały podjęte to: wykorzystanie prognoz ruchu 
w studiach wykonalności, analizach efektywności ekonomicznej oraz oddzia-
ływania na środowisko inwestycji transportowych, tworzenie baz danych dla 
potrzeb modelowania ruchu, rola metod wskaźnikowych w prognozowaniu 
ruchu, wykorzystanie alternatywnych technik w monitorowaniu podróży oraz 
zastosowanie narzędzi symulacyjnych w procesie modelowania podróży. 

Konferencja została objęta patronatem medialnym portalu edroga.pl oraz 
czasopisma naukowo – technicznego „Transport Miejski i Regionalny”, wy-
dawanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Obrady rozpoczęto wystąpieniami gości specjalnych: dr Achille Fonzone 
z Edinburgh Napier University, dr inż. Andrzeja Krycha z Politechniki Poznań-
skiej oraz dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK i prof. dr hab. inż. Marianny 
Jacyny z Politechniki Warszawskiej. Następnie prezentowano referaty w 5 
sesjach tematycznych, związanych z modelowaniem podróży w miastach i ob-
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szarach funkcjonalnych, transportem zbiorowym oraz oceną modeli podróży. 
W sesji 6 zaprezentowano wyniki Warszawskiego Modelu Ruchu 2015.

W konferencji wzięło udział 109 osób, w tym przedstawiciele instytucji 
naukowych, jednostek samorządowych, firm oraz studenci Politechniki Kra-
kowskiej. Wygłoszono 31 referatów, które zostały opublikowane w trzech nu-
merach czasopisma naukowo – technicznego „Transport Miejski i Regionalny”.

W związku z trwaniem Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2016, 
zaplanowano dla gości program rekreacyjno – integracyjny. Po zakończeniu 
obrad uczestnicy udali się na kolację do Restauracji „Aquarius” (barki na 
Wiśle z widokiem na Wawel), gdzie kibice piłki nożnej mogli obejrzeć mecz 
Polska – Niemcy. 

Opracowanie: Urszula Duda – Koło w Politechnice Krakowskiej
Zakład Systemów Komunikacyjnych w PK

Zdjęcia: Jan Zych, Politechnika Krakowska

Głos zabiera prof. Andrzej Szarata
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Gość specjalny - dr Achille Fonzone z Edinburgh Napier University

Na sali obrad, pierwsza z prawej prof. Marianna Jacyna
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Pokaz pracy pociągu do potokowej wymiany nawierzch-
ni kolejowej (PUN)

W dniu 24 czerwca 2016r. SITK RP Oddział w Krakowie - Koło Zakła-
dowe przy Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 
Sp. z o.o. w Krakowie (PNUIK) oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa (MOIIB) zorganizowały seminarium nt. Pokaz pracy pociągu 
do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej (PUN).

Pokaz miał miejsce w trakcie planowych prac rewitalizacyjnych na linii 
kolejowej nr 138 wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania 
Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o. w Krakowie. Miejscem pokazu był szlak 
Imielin – Chełm Śląski. W pokazie wzięli udział członkowie SITK, MOIIB 
oraz osoby niezrzeszone – razem 23 osoby, niezrażone upałem i koniecznością 
poruszania się po świeżo wysypanym tłuczniu. 

Ku zadowoleniu organizatorów, uczestnicy pokazu stawili się punktualnie 
na placu przed dworcem kolejowym Kraków Płaszów i kilka minut po godzinie 
ósmej autokar oznaczony logo „SITK” udał się w kierunku stacji kolejowej 
Imielin. 

Po przybyciu na miejsce niektórzy w pośpiechu pobiegli zakupić kamizelki 
odblaskowe w pobliskim składzie budowlanym, a w międzyczasie dotarł do 
autokaru kierownik robót mgr inż. Tomasz Próchnicki (PNUIK), który przy-
bliżył uczestnikom zakres realizowanych robót budowlanych, w szczególności 
wykonywanych przez pociąg PUN. Po kilkunastu minutach dalszej jazdy 
wąskimi dróżkami Imielina uczestnicy dotarli do malowniczego lasu, przez 
który przebiega linia kolejowa nr 138. Po krótkim spacerze obok stawów, 
uczestnicy dotarli do nasypu, gdzie pomagając sobie wzajemnie wspięli się 
na tor po mieszaninie żwiru, piasku i tłucznia. Cel wyjazdu w postaci pociągu 
PUN był w zasięgu wzroku – ok. 300 m w stronę Imielina. 

Na miejscu wszyscy z zaciekawieniem obserwowali i fotografowali poszcze-
gólne elementy składowe pociągu, słuchając z zainteresowaniem informacji 
przekazywanych przez pracowników pociągu. Pociąg cały czas pracował 
przesuwając się powoli w kierunku Imielina. Doskonale prześledzić można 
było proces technologiczny demontażu starych szyn i podkładów połączony 
z montażem nowych. Przybyli na miejsce inżynierowie i technicy bacznie 
przyglądali się pracy suwnic do transportu podkładów z wagonów platform, 
a także mechanizmów do demontażu i montażu podkładów. Uważnie obser-
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wowano system rolek prowadzących nowe i stare szyny oraz poszczególne 
detale konstrukcyjne maszyny. Co pewien czas skupienie przerywał potężny 
odgłos syreny uruchamianej przez sygnalistę, informujący, że po torze czyn-
nym zbliża się pociąg. Po jakimś czasie uczestnicy samoistnie podzielili się 
na grupy problemowe dyskutując gorąco na temat typu przytwierdzenia szyn 
do podkładów, granulacji i rodzaju tłucznia oraz historii mechanizacji robót 
torowych na PKP. Zdjęciom i filmom nie było końca.

Linia kolejowa 138 przebiega przez malowniczy las

Na szczególne uznanie zasługują Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora 
SITK RP, którzy wytrwale i niestrudzenie, pomimo blisko czterdziesto-
stopniowego upału, kurzu i hałasu, uczestniczyli w pokazie od początku do 
końca, dzieląc się z młodszymi uczestnikami wspomnieniami i interesują-
cymi uwagami technicznymi wynikającymi z wieloletniego doświadczenia 
zawodowego.

Pełni wrażeń i nowych doświadczeń, wczesnym popołudniem uczestnicy 
wycieczki wrócili do Krakowa. Już teraz możemy obiecać, że jeszcze w tym 
roku zorganizujemy kolejne pokazy z udziałem innych maszyn torowych. 
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Pociąg do potokowej wymiany nawierzchni kolejowej

Uczestnicy obserwują pracę pociągu PUN
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Więcej fotografii z pokazu można obejrzeć na profilu facebookowym 
PNUIK Kraków. Organizatorzy pokazu składają serdeczne podziękowania: 
p. mgr inż. Sebastianowi Motylowi, dyrektorowi projektu (PNUIK) oraz p. 
mgr inż. Tomaszowi Próchnickiemu, kierownikowi robót (PNUIK) za pomoc 
w przygotowaniu pokazu.

Opracowanie: Konrad Gawłowski
Przewodniczący Koła SITK RP przy PNUIK Kraków

Zdjęcia: Tomasz Filiciak 
Członek Koła SITK RP przy PNUIK Kraków

Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja „Stowa-
rzyszenia i Organizacje NGO dla zrównoważonej mobil-
ności”

W dniu 15 września br. SITK RP Oddział w Krakowie wraz z Urzędem 
Miasta Krakowa, Zakładem Transportu Politechniki Krakowskiej i Małopolską 
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają do udziału 
w międzynarodowej konferencji organizowanej w ramach Jubileuszu 70-lecia 
działalności Krakowskiego Oddziału SITK RP, a poświęconej wybranym 
zagadnieniom dotyczącym roli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
w kształtowaniu zrównoważonej mobilności w miastach.   

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie 
działalności organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych na rzecz 
zrównoważonej mobilności w miastach, w szczególności:  
§	porównanie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych,
§	perspektywy rozwiązywania społecznych problemów zatłoczonych 

miast,
§	prezentacja najlepszych praktyk z Polski, Europy i z innych kontynen-

tów,
§	rola organizacji kobiet w inżynierii i w transporcie na rzecz zrównowa-

żonego rozwoju,
§	współpraca międzynarodowa dla sukcesu działalności ruchu stowarzy-

szeniowego.  
Wszystkie przyjęte do prezentacji artykuły, wygłoszone lub przedstawio-

ne w sesji posterowej, zostaną opublikowane w recenzowanych Zeszytach 
Naukowo-Technicznych SITK RP Oddziału w Krakowie. Konferencji będą 
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towarzyszyły spotkania i uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 
70-lecia Oddziału Kraków SITK RP, w tym: Wernisaż Jubileuszowej Wysta-
wy „70 lat mobilności w Krakowie”, uroczysty pochód SITK RP z orkiestrą 
Transportowców w Rynku Głównym Krakowa oraz prezentacje wydawnictw 
jubileuszowych SITK RP. 

Szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie Oddziału.

I międzynarodowe seminarium parkingowe „Rola 
wysokości opłat za parkowanie w procesie kształtowania 
i realizacji polityki parkingowej” 

W dniu 16 września 2016 roku Zakład Systemów Komunikacyjnych Po-
litechniki Krakowskiej wraz z European Parking Association oraz SITK RP 
Oddział w Krakowie i Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium poświę-
conym wybranym zagadnieniom polityki parkingowej w miastach. Celem 
seminarium jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań 
funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów par-
kingowych, w szczególności omawiane będą: 

– uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem systemu parkin-
gowego, 

– nowoczesne systemy zarządzania parkingami, 
– systemy sterowania informacją o dojazdach do miejsc parkingowych, 
– ocena działania stref płatnego parkowania, 
– efektywność i organizacja poboru opłat 
Obrady seminarium odbędą się w sali konferencyjnej „Kotłownia” Politech-

niki Krakowskiej. Organizatorzy zapewnią polsko – angielskie tłumaczenie 
symultaniczne, ponadto seminarium będą towarzyszyły serie warsztatów po-
święconych tematyce parkingowej, prowadzone przez polskich i zagranicznych 
specjalistów. Warsztaty odbędą się w dniu 15 września 2016 roku w Sali Kon-
ferencyjnej Galerii GIL na Politechnice Krakowskiej Udział w dwóch sesjach 
warsztatowych, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym jest bezpłatny. 

Zainteresowanych zapraszamy na stronę Oddziału, gdzie zamieszczono 
szczegółowe informacje dotyczące seminarium i warunków udziału.



34 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Inne konferencje i seminaria
Seminarium szkoleniowe w zakresie technologii betonu

W ramach doskonalenia wiedzy w zakresie mieszanki betonowej i betonu 
w kontekście aktualnych rozwiązań technologicznych, w dniu 23 marca 2016 
roku w Wydziale Technologii-Laboratorium Drogowym GDDKiA-O/Kraków 
odbyło się seminarium szkoleniowe w zakresie technologii betonu; mieszanek 
betonowych; wpływu składników na parametry funkcjonalne betonu; oceny 
betonu w konstrukcjach – w kontekście aktualnych rozwiązań technologicz-
nych. Jego współorganizatorem była kol. Bożena Bernasik - członek Koła przy 
GDDKiA Oddział w Krakowie.

W czasie seminarium zostały omówione: 
§	Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne dla betonu konstrukcyjnego 

i nawierzchniowego prezentowane przez prof. Jana Deję z Wydziału 
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH przy współpracy ze Stowarzy-
szeniem Producentów Cementu w Krakowie, 

§	stosowanie cementów w odniesieniu do wymagań PN-EN 206:2014 za-
prezentowane przez prof. Zbigniewa Giergicznego z Wydziału Budow-
nictwa Politechniki Śląskiej przy współpracy z Cementownią Górażdże 
S.A.,

§	rola i znaczenie kruszywa w kształtowaniu właściwości betonu przed-
stawiona przez dr inż. Artura Łagosza z Wydziału Inżynierii Materiało-
wej i Ceramiki AGH, 

§	nowoczesne metody diagnostyki konstrukcji betonowych prezentowa-
ne przez dr inż. Andrzeja Moczko z Wydziału Budownictwa Lądowego 
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, 

§	kształtowanie trwałości betonu w aspekcie mrozoodporności i odpor-
ności na środki odladzające zaprezentowane przez dr inż. Grzegorza 
Bajorka z Wydziału Budownictwa IŚiA Politechniki Rzeszowskiej, 

§	nowoczesne technologie budowy nawierzchni betonowych przedsta-
wione przez prof. Antoniego Szydło z Wydziału Budownictwa Lądo-
wego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, 

§	stosowanie betonu architektonicznego i wymagań w tym zakresie, do-
mieszek i dodatków do betonu ich zalet i wad, a także technologii ukła-
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dania betonu nawierzchniowego dwuwarstwowego z odkrytym kruszy-
wem na przykładzie autostrady A-1 odcinka od węzła Tuszyn do węzła 
Stryków.

Opracowanie: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła przy GDDKiA Oddział w Krakowie

Zdjęcie: Adrian Białkowski

Obrady seminarium szkoleniowego

Optymalizacja inwestycji drogowych - Innowacje 
sprawdzone w praktyce

W dniu 15 czerwca 2016 roku w Wydziale Technologii-Laboratorium Dro-
gowym GDDKiA-O/Kraków odbyło się seminarium z częścią warsztatową na 
temat: „Innowacje sprawdzone w praktyce”, w którym 3 firmy przedstawiły 
swoje osiągnięcia w tej dziedzinie. Współorganizatorem tego spotkania była kol. 
Bożena Bernasik członek Koła SITKRP przy GDDKiA Oddział w Krakowie. 
Na spotkaniu zostały zaprezentowane następujące zagadnienia:

SKANSKA 
§	MCAS mieszanka mineralno-cementowa z asfaltem spienionym. Recy-

kling głęboki nawierzchni z zastosowaniem asfaltu spienionego, jako 
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technologia umożliwiająca zagospodarowanie materiałów szkodliwych 
oraz ograniczenie energochłonności robót, w aspekcie ochrony środo-
wiska.

NASCON
§	Podbudowy gruntowe stabilizowane dodatkami zwiększającymi od-

porność na absorpcję kapilarną wody. Wykorzystanie dodatków trwale 
zwiększających odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody - opty-
malizacja kosztów, redukcja wpływu na środowisko, zmniejszanie 
ciężkiego transportu obciążającego drogi lokalne podczas prowadzenia 
inwestycji. Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni me-
todą mechanistyczno-empiryczną z wykorzystaniem MWS Pavement 
Design. OST D-04.12.01 Podbudowy gruntowe stabilizowane dodatka-
mi zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody.

Prezentację prowadzi Tomasz Rusin (Sales Manager Eastern Europe) z firmy DANTEC Dynamics GmbH

DANTEC
§	Cyfrowa Korelacja Obrazu (DIC) czyli optyczna metoda pomiaru de-

formacji 3D zarówno wielkogabarytowych obiektów inżynierskich, jak 
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i próbek w badaniach laboratoryjnych. Natychmiastowe identyfiko-
wanie koncentracji naprężeń, optymalizacja kształtu konstrukcji oraz 
walidacja modeli MES. Wykonywanie analizy modalnej w badaniu bu-
dowlanych elementów konstrukcyjnych i monitorowaniu wibracji.

Opracowanie: Anna Reszczyk
 Przewodnicząca Koła przy GDDKiA Oddział w Krakowie

Zdjęcie: Paweł Szczepankiewicz
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Walne zebranie sprawozdawcze członków Oddziału 
SITK RP w Krakowie

 
W dniu 14 marca 2016r. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie 

odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP 
w Krakowie. W zebraniu uczestniczyli członkowie władz Oddziału - Zarząd, 
Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, a także przedstawiciele kół i klubów. 
Swą obecnością zebranie zaszczycili: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, 
Członek Honorowy – Tadeusz Trzmiel, Prezes Honorowy SITK RP - prof. 
Wiesław Starowicz, Członkowie Honorowi: Anna Bryksy, Stanisław Furman, 
Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Zofia Schumacher, Mariusz Szałkowski, Ka-
zimierz Żurowski. Gościem spotkania był Mieszko Lambor - Prezes Zarządu 
Krakowskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT. 
W spotkaniu uczestniczył również profesor Andrzej Rudnicki z Politechniki 
Krakowskiej. 

W Walnym Zebraniu uczestniczyło ogółem 57 osób. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali przygotowane materiały, w tym szczegółowy program spotkania 
oraz najnowszy numer Informatora Oddziału (1/2016), zawierający wszystkie 
dokumenty sprawozdawcze dotyczące działalności Oddziału w roku 2015 oraz 
plan imprez naukowo - technicznych i innych przewidzianych do realizacji 
w roku 2016. 

Ze względu na brak kworum w I zaplanowanym terminie o godzinie 16.30, 
zebranie rozpoczęło się w II terminie o godz. 16.40. Otwarła je Prezes Oddziału 
Lidia Żakowska witając wszystkich uczestników. W drodze głosowania jawnego 
Zebranie jednogłośnie dokonało wyboru Przewodniczącego Zebrania – został 
nim. kol. Mariusz Szałkowski. 

W pierwszej części spotkania Prezes Oddziału wraz z Wiceprezesem 
Zbigniewem Marcem wręczyli legitymacje przyjętym w ostatnim czasie do 
Oddziału nowym członkom: Mirosławowi Czechowskiemu przyjętemu do 
Koła w MPK S.A w Krakowie oraz Markowi Nodzyńskiemu przyjętemu do 
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Koła Grodzkiego. Nowi Członkowie zostali obdarowani monografią wydaną 
z okazji 60-lecia Oddziału pt. Od Karpat po Andy. Zebrani przyjęli do swego 
grona nowych członków oklaskami.

W dalszej części zebrania Prezes L.Żakowska wręczyła Srebrną Honorową 
Odznakę kol. Grzegorzowi Dyrkaczowi z Koła w MPK S.A w Krakowie. 

Kol. M.Szałkowski przypomniał zebranym, że w roku 2015 odeszli z na-
szego grona Koledzy: Marian Szeliński – Prezes Honorowy Oddziału oraz 
Irena Cebula, Andrzej Garpiel, Jerzy Gliszczyński, Barbara Kopecka i Wiesław 
Michnik. Zebrani uczcili pamięć Koleżanek i Kolegów minutą ciszy. 

Kolejnym punktem Walnego Zebrania było przedstawienie Sprawozdania 
z działalności Oddziału za rok 2015 zawierającego wszystkie dane na dzień 
31.12.2015r. Sprawozdanie przedstawiła Prezes Oddziału Lidia Żakowska. Po-
szczególne punkty sprawozdania zostały zaprezentowane w postaci prezentacji 
multimedialnej i szczegółowo omówione. 

Prezentacja pozwoliła zebranym zapoznać się z obecną strukturą Oddziału 
i z jego ubiegłorocznymi osiągnięciami we wszystkich obszarach działalności. 
Przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące sprawozdania za rok 
2015: struktura Oddziału w przekroju ilościowym w roku 2015, reprezentacja 
ilościowa poszczególnych branż, skład osobowy Zarządu Oddziału. Poinfor-
mowano o odznaczeniach stowarzyszeniowych i innych nadanych członkom 
w 2015r., jak również o nagrodach w konkursie Ernest 2014 w poszczególnych 
kategoriach uzyskanych przez naszych członków.

Szczegółowo omówiona została działalność Oddziału w zakresie organi-
zowania konferencji i seminariów. Poinformowano o aktywnej działalności 
członków Oddziału w innych organach SITK: Zarządzie Krajowym, Sek-
cjach Krajowych, Radzie Prezesów oraz w innych strukturach - Małopolskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, FSNT NOT, itp. Zaprezentowano 
działalność wydawniczą Oddziału w roku 2015 (kwartalnik Zeszyty Naukowo–
Techniczne Oddziału, czasopismo Transport Miejski i Regionalny).

Podsumowana została działalność w zakresie rzeczoznawstwa (zrealizo-
wane umowy i projekty) i prowadzonej działalności szkoleniowej (kursy). 
Zaprezentowana została działalność informacyjna – Oddział posiada stronę 
internetową http://www.sitk.org.pl  – nowoczesną i przejrzystą, zawierającą 
aktualne informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności, w dalszym 
ciągu wydawany jest Informator Oddziału.
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Pokazano wyniki przeprowadzonej w roku 2015 kolejnej edycji konkursu 
na najlepsze prace dyplomowe dla szkół wyższych, w którym udział wzięły 
prace z Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu 
Rolniczego.

Poinformowano o uczestnictwie Oddziału w trzech konkursach rządowych 
o granty złożonych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Omówiono bardzo bogatą i różnorodną działalność integracyjną zrealizo-
waną dla członków Oddziału (wyjazdy techniczne i turystyczno – integracyjno 
krajowe i zagraniczne, prelekcje, Rodzinny Piknik TranSPORTOWY, „Sinuso-
we” spotkania Klubu Seniora, spotkania Zarządu z Jubilatami i wiele innych).

Prezes L.Żakowska przedstawiła finanse Oddziału za rok 2015 (dochody, 
koszty, zysk, kapitał własny). Wprawdzie rok 2015 zakończył się niewielką 
stratą bilansową, ale kondycja finansowa Oddziału jest dobra, a płynność fi-
nansowa zachowana; Oddział posiada kapitał własny.

Omawiając sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2015 p. Prezes 
podkreśliła duży wkład pracy członków we wszystkie podejmowane przez 
Oddział działania, podziękowała za zaangażowanie i pracę na rzecz Oddziału 
i Stowarzyszenia.

W kolejnej części zebrania Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Zofia 
Schumacher odczytała Protokół Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu 
w dniu 01.03.2016r. przeanalizowała przedłożone przez władze Oddziału 
dokumenty sprawozdawcze i finansowe za rok 2015. W protokole Komisja 
Wnioskowa dokonała analizy wszystkich działań podejmowanych przez Od-
dział w roku 2015 i oceniła wyniki tych działań – zarówno organizacyjne, jak 
i finansowe. 

Komisja stwierdziła, że przedłożone dokumenty finansowe nie budzą 
zastrzeżeń. Gospodarka środkami finansowymi Oddziału nie budzi zastrze-
żeń, a poniesione wydatki i ich struktura wynikają z charakteru prowadzonej 
działalności. 

Komisja Rewizyjna szczególnie podkreśliła dokonania Oddziału w roku 
2015 m.in. w zakresie utrzymania rangi konferencji naukowo – technicznych, 
organizowania corocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową w dzie-
dzinie transportu, działalności eksperckiej, wydawania Informatora Oddziału 
i dbałości o wizerunek Oddziału (strona internetowa). Podkreślono również 
działalność członków Oddziału w ramach KKMHiZT i Klubu Seniora.
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Prezes Lidia Żakowska przedstawia Sprawozdanie Oddziału za rok 2015

Kol. Grzegorz Dyrkacz odznaczony Srebrną Honorową Odznaką SITK RP
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Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP § 51 zatwierdziła Spra-
wozdanie Finansowe SITK RP Oddziału w Krakowie za rok 2015 oraz postawiła 
wniosek o przyjęcie rocznego Sprawozdania z działalności Oddziału. 

Następnie Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kol. Jan Dziedzic odczytał 
protokół z pracy Sądu - w roku 2015 Sąd nie rozpatrywał żadnych spraw. 

Po odczytaniu tych dokumentów, Walne Zebranie Członków w drodze 
głosowania jawnego jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 1/2016 o przyjęciu 
Sprawozdania Oddziału z działalności w 2015 roku.

Kolejnym ważnym punktem Zebrania było rozpatrzenie wniosku Zarządu 
Oddziału i podjęcie Uchwały o nadaniu Godności Honorowego Prezesa Od-
działu. Walne Zebranie Członków po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu 
Oddziału, popartym przez prezesów kół (klubów), reprezentujących 75% 
członków oddziału, w głosowaniu jawnym, Uchwałą nr 2/2016, nadało God-
ność Prezesa Honorowego Oddziału Profesorowi Wiesławowi Starowiczowi 
w uznaniu Jego wybitnych zasług dla Oddziału i Jego Członków, na mocy § 13 
pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia.

Nowo wybrany Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz przyjął 
od zebranych gratulacje, wręczono Mu bukiet kwiatów i odśpiewano Sto lat .

W kolejnej części zebrania Wiceprezes Oddziału kol. Zbigniew Marzec 
przedstawił program działania Oddziału na rok 2016. Program został zaprezen-
towany w postaci prezentacji multimedialnej. Wiceprezes pokreślił i przypo-
mniał, że rok 2016 jest rokiem Jubileuszowym – zarówno całe Stowarzyszenie, 
jak i nasz Oddział obchodzą Jubileusz 70-lecia. Wszystkie przedsięwzięcia 
Oddziału w tym roku podejmowane są pod tym hasłem i są objęte szczególnym 
patronatem jubileuszowym.

W roku 2016 Zarząd Oddziału zamierza dalej aktywnie utrzymać i prowadzić 
następujące kierunki działań: kontynuowanie działalności statutowej Oddzia-
łu, kontynuowanie działalności konferencyjnej, organizowanie i promowanie 
jednodniowych, ogólnie dostępnych, bezpłatnych seminariów i warsztatów, 
prowadzenie dalszej działalności szkoleniowej, zabezpieczenie pozyskania 
środków na działalność statutową Oddziału poprzez kontynuowanie działalno-
ści Biura Ekspertyz, prowadzenie działalności konferencyjnej, wydawniczej, 
kursowej, pozyskiwanie sponsorów, tworzenie dobrego wizerunku Oddziału 
w mediach, realizowanie działalności integracyjnej dla członków, prowadzenie 
otwartej działalności informacyjnej, kontynuowanie konkursu na najlepsze 
prace dyplomowe dla szkół wyższych Krakowa, współpraca z firmami, spo-
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krewnionymi stowarzyszeniami i instytucjami administracyjnymi w Krakowie 
i w całym kraju, współpraca międzynarodowa.

Na zakończenie tego punktu programu Prezes L.Żakowska poinformowała 
o możliwości zgłaszania następnych propozycji do planu pracy Oddziału – zo-
staną one w nim zamieszczone.

Karykatury dla kol. Danuty Schwertner i Zofii Schumacher

Po zapoznaniu się z programem działania na kolejny rok, Zebranie w dro-
dze głosowania jawnego jednogłośnie podjęło Uchwałę nr 3/2016 o przyjęciu 
przez Walne Zebranie Członków Programu działania Oddziału w 2016 roku.

W końcowej części zebrania kol. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – adiunkt 
z Zakładu Transportu Politechniki Krakowskiej, wygłosiła referat programo-
wy nt: Znaczenie integracji przestrzennej, czasowej i taryfowej na wzrost 
przewozów kolejowych na przykładzie połączenia aglomeracyjnego Kraków 
Lotnisko/Airport – Wieliczka Rynek Kopalnia . 

Ostatnim punktem zebrania było przyjmowanie zgłaszanych przez człon-
ków wniosków, zgłoszono jeden wniosek kol. Tomasza Czauderny z zakresu 
komunikacji miejskiej.
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Prelekcja Aleksandry Ciastoń-Ciulkin

Walne Zebranie zostało podsumowane i zakończone przez Prezes L.Żakow-
ską, która podziękowała uczestnikom za przybycie i udział w zebraniu, życząc 
owocnej i aktywnej pracy w roku 2016.

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcia:Michał Wojtaszek

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia 
uczelni Krakowa w dziedzinie transportu rozstrzygnięty

  
Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komuni-

kacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizowało 43. edycję 
konkursu na najlepszą pracę dyplomową I i II stopnia uczelni Krakowa w dzie-
dzinie transportu za rok 2015. Sąd Konkursowy obradował w następującym 
składzie:
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Przewodniczący: Andrzej Kollbek Wiceprezes SITK RP Oddział w Krakowie,
Zastępca Dyrektora GDDKiA Oddział w Krakoie,

Członkowie: Mariusz Szałkowski Członek Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie,
Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. w Krakowie, 

Grzegorz Dyrkacz Dyrektor ds. Zarządzania Przewozami w MPK S.A.  
w Krakowie,

Grzegorz Obara Naczelnik Biura Studiów i Analiz GDDKiA, 
 

Jan Macała Kierownik Działu Technicznego MPK S.A. w Krakowie,

Łukasz Szewczyk Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miasta Krakowa,

Paweł Rzucidło Starszy Specjalista Wydziału Drogowego GDDKiA,
Stanisław Jurga Kierownik Sekcji Tramwajowej MPK S.A. w Krakowie.

Do konkursu zgłoszono 25 prac dyplomowych z trzech krakowskich uczelni, 
w tym 21 prac z Politechniki Krakowskiej, 3 prace z Akademii Górniczo – 
Hutniczej i 1 praca z Uniwersytetu Ekonomicznego. Wszystkie prace zostały 
dopuszczone do konkursu. Wykaz prac zgłoszonych do konkursu w kolejności 
zgłoszeń zamieszczamy poniżej:

Lp. Autorzy Tytuł pracy Promotor Uczelnia

1 Michał Odrowąż Obroty podkładów jako efekt 
nierównomiernego obciążenia szyn

prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz 

Czyczuła

Politechnika 
Krakowska

2 Mielczarek 
Justyna

Ocena warunków ruchu na 
ul. Warszawskiej w Krakowie po 
wprowadzeniu SHARED SPACE

dr inż. Tomasz 
Kulpa

Politechnika 
Krakowska

3 Caroline Kubala
Analiza wpływu rozszerzenia strefy 
płatnego parkowania w Krakowie na 
zachowania parkingowe kierowców

dr inż. Tomasz 
Kulpa

Politechnika 
Krakowska

4 Michał Szloch
Analiza powiązań pieszych  
w obrębie Małopolskiego Dworca 
Autobusowego w Krakowie

dr inż. Tomasz 
Kulpa

Politechnika 
Krakowska

5 Paweł Klapa
Koncepcja wspólnej przestrzeni 
(SHARED SPACE) na Placu Nowym 
w Krakowie

dr inż. Tomasz 
Kulpa

Politechnika 
Krakowska

6 Przemysław 
Nowak

Identyfikacja struktury i obciążeń 
pojazdów z wykorzystaniem stacji 
preselekcji wagonowej pojazdów oraz 
ocena jej działania

dr inż. Tomasz 
Kulpa

Politechnika 
Krakowska
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7 Konrad Chwastek

Wpływ zastosowania 
zaawansowanego systemu informacji 
podróżnych na parametry ruchu 
pojazdów oraz środowisko w 
wybranym obszarze miasta Krakowa

dr inż. Krzysztof 
Florek

Politechnika 
Krakowska

8 Piotr 
Węgrzynowicz

Wpływ inwestycji tramwajowej na 
strukturę przestrzenną i społeczno-
gospodarczą Grenoble

prof. UEK 
dr hab. Bogusław 

Luchter

Uniwersytet 
Ekonomiczny  
w Krakowie

9 Wojciech Jastrząb
Analiza płynności ruchu komunikacji 
tramwajowej  
w Krakowie

dr inż. Zofia 
Bryniarska

Politechnika 
Krakowska

10 Paulina Kękuś

Wyniki badań wskaźników jakości 
publicznego transportu zbiorowego 
w Krakowie, zgodnie z założeniami 
systemu statystycznej kontroli usługi 
transportowej

dr inż. Zofia 
Bryniarska

Politechnika 
Krakowska

11 Katarzyna 
Czekała

Analiza funkcjonowania wybranych 
węzłów przesiadkowych publicznego 
transportu zbiorowego w Krakowie

dr inż. Zofia 
Bryniarska

Politechnika 
Krakowska

12 Angelika 
Łastowska

Analiza funkcjonowania 
bezobsługowej wypożyczalni 
rowerów miejskich w Krakowie 

dr inż. Zofia 
Bryniarska

Politechnika 
Krakowska

13 Magda 
Chmielewska

Modelowanie ruchu samochodowego 
w obszarze miejskim z 
wykorzystaniem rozszerzonego 
modelu Nagela-Schreckenberga

dr hab. inż. 
Jarosław Wąs

Akademia 
Górniczo-
Hutnicza

14 Mateusz Kotlarz Symulacja ruchu drogowego dr hab. inż. 
Jarosław Wąs

Akademia 
Górniczo-
Hutnicza

15 Anna 
Szczepaniak

Badanie dostępności centrów 
handlowych na terenie Miasta 
Krakowa za pomocą miar 
odległościowych

dr inż. Anton 
Pashkevich

Politechnika 
Krakowska

16 Przemysław 
Grabias

Zastosowanie skaningu laserowego w 
inwentaryzacji nawierzchni stalowej 
tunelu tramwaju szybkiego

dr hab. inż. Michał 
Strach

Akademia 
Górniczo-
Hutnicza

17 Jan 
Aleksandrowicz

Porównanie wpływu różnych 
koncepcji zmian organizacji ruchu 
w obrębie pierwszej obwodnicy 
Krakowa na ruch tramwajów  
w centrum miasta

dr inż. Krzysztof 
Florek

Politechnika 
Krakowska

18 Arkadiusz 
Drabicki

Wpływ efektów zatłoczenia w sieci 
transportu publicznego na wybór 
trasy przez pasażera w modelu 
symulacyjnym

dr hab. inż. 
Andrzej Szarata, 

prof. PK 

Politechnika 
Krakowska
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19 Piotr Ostaszewski
Analiza ruchu pieszego w węźle 
przesiadkowym „Warszawa Gdańska” 
w Warszawie

dr hab. inż. 
Andrzej Szarata, 

prof. PK 

Politechnika 
Krakowska

20 Paweł Bal Systemy poboru opłat za przejazdy 
autostradami w UE

dr hab. inż. 
Wiesław 

Starowicz, prof. 
PK 

Politechnika 
Krakowska

21 Anna Mikulska
Analiza preferencji i satysfakcji 
pasażerów transportu publicznego w 
Kielcach

dr hab. inż. 
Wiesław 

Starowicz, prof. 
PK 

Politechnika 
Krakowska

22
Mateusz 

Pawlikowski, 
Filip Szepielak

Funkcjonowanie małych rond  
w stanach zawodności

dr inż. Krzysztof 
Ostrowski

Politechnika 
Krakowska

23 Dorota Górecka, 
Anna Olender

Badania i analizy podstawowych 
zależności parametrów ruchu na 
autostradzie A4

dr inż. Krzysztof 
Ostrowski

Politechnika 
Krakowska

24 Bożena Tlałka, 
Mirosław Dojka

Badania przepustowości punktów 
poboru opłat na autostradzie A4 
Kraków - Katowice

dr inż. Krzysztof 
Ostrowski

Politechnika 
Krakowska

25 Sylwia 
Pogodzińska

Ocena funkcjonowania systemu 
sterowania ruchem  
w Województwie Małopolskim

dr inż. Mariusz 
Kieć

Politechnika 
Krakowska

Zgłoszone prace zostały podzielone na grupy tematyczne zgodnie z punk-
tem 5 Regulaminu: do grupy „Infrastruktura Transportu” zaliczono 8 prac, do 
grupy tematycznej „Środki Transportu” nie zaliczono żadnej pracy, do grupy 
„Technologia Transportu” zaliczono 17 prac. Prace dyplomowe były oceniane 
przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin wiedzy, których opinie 
były przedmiotem kwalifikacji do II etapu, tj. oceny przez Sąd Konkursowy 
w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. Sąd Konkursowy na 
posiedzeniach w dniach 09 i 16 maja 2016r. oraz po analizie opinii specjali-
stów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami, wyłonił 
laureatów. 

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło 
się w dniu 30 maja 2016r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Na spotka-
nie przybyły 33 osoby: laureaci konkursu, promotorzy prac, zaproszeni goście 
i przedstawiciele Zarządu Oddziału. W uroczystości uczestniczył JM Rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak; dzięki Jego wsparciu laureaci konkursu mogli odebrać 
nagrody w tak pięknym miejscu, jakim jest Sala Senacka – „serce uczelni”. 
W spotkaniu wziął udział również prof. Tadeusz Tatara – Dziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Dziekan Elekt – dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK.
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Spotkanie rozpoczęła Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Lidia Żakow-
ska, która przywitała zebranych – przedstawicieli władz uczelni i władz Od-
działu SITK, uczestników konkursu i ich rodziny oraz promotorów. W dalszej 
części spotkania głos zabrał prof. K.Furtak - Rektor Politechniki Krakowskiej, 
który podkreślił rangę i znaczenie konkursu – laureaci po raz pierwszy odnie-
śli sukces, który może pomóc im w rozpoczynającej się karierze zawodowej. 
Zachęcił młodych inżynierów do integracji w swoim środowisku zawodowym, 
ponieważ aktualne czasy wymagają pracy zespołowej i ciągłej aktualizacji wie-
dzy. Członkostwo w stowarzyszeniu takim jak SITK może w tym bardzo pomóc.

Następnie głos zabrał prof. T.Tatara – Dziekan Wydziału Inżynierii Lą-
dowej, który przybliżył znaczenie i rangę kierunku kształcenia Transport na 
Wydziale Inżynierii Lądowej, podziękował promotorom za ich wkład pracy 
i starania w przygotowanie przez dyplomantów prac dyplomowych, które 
często znajdują również uznanie poza uczelnią – to duży sukces. Zachęcił 
absolwentów do dalszego kształcenia i zdobywania wiedzy na II i III stopniu 
studiów w Politechnice.

Głos zabrał również Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy Oddziału SITK 
w Krakowie, Prezes Honorowy Stowarzyszenia i profesor Politechniki Krakow-
skiej. Przypomniał, że w konkursie udział bierze kilka uczelni krakowskich, 
które pomimo tego, że nie kształcą na kierunkach transportowych, to podejmują 
taką tematykę i generują prace z tego zakresu. Przybliżył też w kilku słowach 
cele i zadania Stowarzyszenia, które w tym roku obchodzi Jubileusz 70-lecia. 
Zachęcił młodych absolwentów do aktywności zawodowej i stowarzyszeniowej.

Dalszą część spotkania prowadził Wiceprezes Oddziału – Andrzej Kollbek, 
który jest Przewodniczącym Sądu Konkursowego. Przypomniał zasady i re-
gulamin konkursu, odczytał tytuły wszystkich zgłoszonych do konkursu prac 
podkreślając wagę i znaczenie konkursu. Następnie ogłosił werdykt, podkre-
ślając bardzo wysoki poziom i dużą wartość merytoryczną zgłoszonych prac. 
A oto nagrodzone prace w grupie tematycznej „Infrastruktura Transportu”:
§	I miejsce - Przemysław Grabias za pracę „Zastosowanie skaningu 

laserowego w inwentaryzacji nawierzchni stalowej tunelu tramwaju 
szybkiego”, promotor: dr hab. inż. Michał Strach (AGH),

§	II miejsce - Michał Odrowąż za pracę „Obroty podkładów jako efekt 
nierównomiernego obciążenia szyn”, promotor: prof. dr hab. inż. Wło-
dzimierz Czyczuła (PK), 
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§	III miejsce - Piotr Węgrzynowicz za pracę „Wpływ inwestycji 
tramwajowej na strukturę przestrzenną i społeczno-gospodarczą Gre-
noble”, promotor: prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter (UEK).

Doceniając wysoki poziom prac, w tej grupie tematycznej przyznano wy-
różnienie dla Mateusza Pawlikowskiego i Filipa Szepielaka za pracę „Funk-
cjonowanie małych rond w stanach zawodności”, promotor: dr inż. Krzysztof 
Ostrowski (PK).

Nagrodzone prace w grupie tematycznej „Technologia Transportu”:
§	I miejsce - Paweł Klapa za pracę „Koncepcja wspólnej przestrzeni 

(SHARED SPACE) na Placu Nowym w Krakowie”, promotor: dr inż. 
Tomasz Kulpa (PK),

§	II miejsce - Piotr Ostaszewski za pracę „Analiza ruchu pieszego w 
węźle przesiadkowym „Warszawa Gdańska” w Warszawie”, promotor: 
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (PK), 

§	III miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:
-	 Jan Aleksandrowicz za pracę „Porównanie wpływu różnych koncep-

cji zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa 
na ruch tramwajów w centrum miasta”, promotor: dr inż. Krzysztof 
Florek (PK),

-	 Arkadiusz Drabicki za pracę „Wpływ efektów zatłoczenia w sieci 
transportu publicznego na wybór trasy przez pasażera w modelu sy-
mulacyjnym”, promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (PK).

W tej grupie prac wyróżnienie otrzymała Anna Szczepaniak za pracę „Ba-
danie dostępności centrów handlowych na terenie Miasta Krakowa za pomocą 
miar odległościowych”, promotor dr inż. Anton Pashkevich (PK).

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody, upominki oraz wydawnic-
twa Oddziału w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt: Od Karpat po 
Andy autorstwa L.Mazana, M.Czumy i K.Siwiec. Wszyscy laureaci otrzymali 
prenumeratę czasopisma „Transport Miejski i Regionalny” lub „Przegląd Ko-
munikacyjny”, a laureaci I i II miejsc –bezpłatny udział w wybranej konferencji 
organizowanej przez Oddział z możliwością prezentacji wyników pracy dyplo-
mowej. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe 
upominki. 

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora 
Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książ-
kowymi. 
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Prezes Lidia Żakowska wręcza I nagrodę w dziedzinie Infrastruktura transportu – laureat Przemysław Grabias i promotor 
Michał Strach

Wyróżnienie odbiera Anna Szczepaniak wraz z promotorem Antonem Pashkevichem 
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Wspólne pamiątkowe zdjęcie w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej

Na zakończenie spotkania laureaci i promotorzy podzielili się wspomnienia-
mi z okresu pisania prac, następnie wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie. 
Spotkanie przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze.

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie JM Rektorowi PK za umożliwienie 
zorganizowania uroczystości w Politechnice Krakowskiej. 

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Zdjęcia: Michał Strach (AGH), Marek Błeszyński (SITK)

Świętowanie nagród Ernesta w Oddziale

W dniu 29 czerwca 2016r. w ogrodzie siedziby Oddziału przy ul. Sio-
strzanej – „Pod Wiatą” odbyło się spotkanie poświęcone świętowaniu nagród 
w konkursie Ernesty za rok 2015, którymi uhonorowani zostali przedstawiciele 
naszego Oddziału. W spotkaniu uczestniczyli laureaci nagrody, Członkowie 
Zarządu Oddziału, przewodniczący kół, Członkowie Honorowi SITK: Zofia 
Schumacher, Kazimierz Żurowski i Mariusz Szałkowski oraz zaproszeni go-
ście: Prezes SARP Oddział w Krakowie – Bohdan Lisowski i prof. Andrzej 
Szarata – Dziekan Elekt Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Oprawę muzyczną 
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spotkania zapewnili koledzy Marek Błeszyński i Konrad Gawłowski – oddzia-
łowi gitarzyści.

Zebranych powitała Prezes Oddziału Lidia Żakowska, która zaprezento-
wała uzyskane przez Oddział nagrody i przypominała o tym, że obchodzimy 
w Stowarzyszeniu rok jubileuszowy, a we wrześniu zaplanowana jest Gala 
Jubileuszowa 70-lecia Oddziału. 

Laureatem tegorocznej edycji konkursu Ernesty 2015 został kol. Tomasz 
Kulpa – Przewodniczący Koła w Politechnice Krakowskiej, który zdobył na-
grodę w kategorii najlepszy transportowiec. 

Nominację do nagrody w dziedzinie najlepszy drogowiec uzyskała kol. Beata 
Toporska, nominację w kategorii najlepszy Klub Seniora uzyskał Oddziałowy 
Klub Seniora, a nominację dla najlepszego koła uzyskało Koło w Mota – Engil 
Central Europe S.A.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek Ernesta miało miejsce 
w dniu 2 czerwca br. podczas uroczystej Gali Jubileuszowej SITK RP w War-
szawie. Kol. T.Kulpa podzielił się swoimi wrażeniami z tej uroczystości.

W dalszej części spotkania Prezes L.Żakowska wręczyła legitymację nowo 
przyjętemu członkowi do Koła przy PNUK Sp. z o.o. kol. Sebastianowi Mo-
tylowi.

Oddziałowe świętowanie tegorocznych nagród odbywało się w miłej, kole-
żeńskiej atmosferze, przy smacznych grillowych potrawach przygotowanych 
przez Sekretarz Oddziału Janinę Mrowińską i Annę Bujak z biura Oddziału. 
Niespodzianką był piękny i smaczny tort – wierna kopia statuetki Ernesta, 
którego fundatorem był kol. Tomasz Kulpa.

Drugą niespodziankę przygotował kol. Marek Błeszyński, który obdarował 
karykaturami swojego autorstwa aż osiem osób: Beatę Toporską, Wiesławę 
Rudnicką, Andrzeja Szaratę, Tomasza Kulpę, Konrada Gawłowskiego, Jolantę 
Żurowską, Zofię Bryniarską i Elżbietę Wiesner. Była wielka radość, ogląda-
nie i ocenianie podobieństwa karykatur do „oryginałów”, laureatom nagród 
zaśpiewano „Sto lat” oraz inne piosenki na ich życzenie. Wspaniałą atmosferę 
wydarzenia oddają zamieszczone poniżej fotografie autorstwa kol. Tomasza 
Filiciaka z Koła SITK przy PNUIK sp. z o. o w Krakowie. 

Opracowanie: Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału
Zdjęcia: Tomasz Filiciak
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Świętowanie zdobycia nagrody i nominacji do Ernesta
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Mariusz Szałkowski i Lidia Żakowska z Tomaszem Kulpą – najlepszym transportowcem SITK RP w roku 2015

Wiesława Rudnicka z Tomaszem Kulpą 
kroją tort – wierną replikę pomnika Ernesta Malinowskiego
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 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 01.03.2016r. – 30.06.2016r. do Oddziału zostali przyjęci:
§	Piotr Kowalczyk i Łukasz Leśniewski do Koła w Politechnice Krakow-

skiej,
§	Grzegorz Feliś, Tadeusz Kula, Damian Hurko, Sebastian Motyl i Eliza 

Stępień do Koła w PNUIK Sp. z o.o.

Z listy członków Oddziału zostali skreśleni: 
§	Jan Kłos z Krakowskiego Koła Kolejarzy,
§	Mirosław Śmietana z Koła przy GDDKiA Rejon w Krakowie,
§	† Jan Dziedzic z Klubu Seniora.

Opracowanie: Anna Bujak

Konkurs fotograficzny z okazji Jubileuszu 70-lecia 
Oddziału SITK RP w Krakowie

Z okazji zbliżającego się Jubileuszu 70-lecia Oddziału w Krakowie ogłoszo-
ny został konkurs fotograficzny na najciekawszą fotografię z życia Oddziału. 
Na konkurs można zgłaszać fotografie wykonane przez członków podczas 
rożnych wydarzeń organizowanych przez Oddział w latach 1946 – 2016. Ter-
min nadsyłania zdjęć na konkurs upływa w dniu 31 lipca 2016r. Regulamin 
konkursu dostępny jest na stronie Oddziału. Prace można nadsyłać do biura 
Oddziału na adres mailowy: krakow@sitkrp.org.pl (w przypadku plików elektro-
nicznych) lub dostarczać osobiście do biura Oddziału przy ul. Siostrzanej 11, 30-804 
Kraków (w przypadku zgłaszania zdjęć tradycyjnych) wraz z wypełnioną i podpisaną 
kartą zgłoszenia udziału. 

Zgłoszone do konkursu zdjęcia, zgodnie z Regulaminem, będą ocenione 
przez Komisję Konkursową. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody za 
najciekawsze zdjęcie nastąpi podczas Uroczystej Gali Jubileuszowej Oddziału, 
która planowana jest w dniu 15 września 2016 roku.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie!
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Wyjazd techniczny: Rozwiązania poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej DK 94 

W dniu 21 kwietnia 2016r., po raz kolejny, SITK RP Oddział w Krakowie, 
Koło przy GDDKiA Oddział w Krakowie oraz MOIIB zorganizowały wyjazd 
techniczny dla członków Oddziału. Tym razem tematem wyjazdu były rozwią-
zania poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej DK94. 
W wyjeździe uczestniczyło 12 osób, jego organizatorem – jak co roku - była 
kol. Anna Reszczyk – Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie.

W czasie wyjazdu uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami zaproponowa-
nymi w ostatnich latach przez zarządcę drogi oraz z historią zrealizowanych 
inwestycji, począwszy od roku 1988 do chwili obecnej. Zaczynając od historii 
poszerzania pasów ruchu, poboczy ziemnych, pasów awaryjnych, tworzenia 
zatok dla komunikacji miejskiej, omówiono również obecny przekrój drogi 
ze zlokalizowanymi w wybranych miejscach ciągami pieszymi i przebudowa-
nymi skrzyżowaniami. Omówione zostały także rozwiązania zastosowane dla 
zabezpieczenia chronionych i nie chronionych uczestników ruchu. 

Uczestnicy wycieczki przed kościołem w Modlnicy
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Uczestnicy przed wejściem do Jaskini Nietoperzowej

W drodze powrotnej uczestnicy obejrzeli kończące się prace przy odnowie 
Zamku w Pieskowej Skale. Zwiedzono także XIX-wieczny zespól dworsko - 
parkowy w Tomaszowicach, piękny barokowo - klasyczny dwór Konopków 
w Modlicy, a obok niego drewniany modrzewiowy kościół, o którym historycy 
odnaleźli zapisy aż z 1326 roku. Zwiedzono również Jaskinię Nietoperzową, 
usytuowaną w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej. Cały ten wyjąt-
kowy, pełen wrażeń słoneczny dzień uczestnicy zakończyli wspólnym obiadem. 

Opracowanie: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie

Zdjęcia: Janusz Bzowski, Jacek Michałowski



58 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Posiedzenie Grupy Roboczej CEDR (Konferencja Eu-
ropejskich Dyrektorów Drogowych)

W dniach 19-20.05.2016r. członek Koła SITKRP przy GDDKiA Oddział 
w Krakowie kol. Grzegorz Obara uczestniczył w posiedzeniu Grupy Roboczej 
CEDR (Konferencja Europejskich Dyrektorów Drogowych) SP-3 do spraw 
planowania w sprawie przygotowania raportu o stanie sieci dróg TEN-T, planu 
strategicznego CEDR na lata 2017-2019 oraz wstępnego ustalenia wytycznych 
do raportu stanu dróg sieci TEN-T (sieci transeuropejskiej). 

Grzegorz Obara referuje na posiedzeniu CEDR

Kol. G.Obara w czasie posiedzenia zaprezentował członkom informacje 
o zakończonym w grudniu 2015r. Generalnym Pomiarze Ruchu wraz z bazą 
danych dla sieci TEN-T. Na spotkaniu przedyskutowano także zmianę cha-
rakteru działania GR w kierunku forum wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk w najbliższych 3 latach. Udział w spotkaniu umożliwił pozyskanie 
nowych informacji w zakresie możliwości oceny jakości odcinków drogowych 
i możliwości wymiany informacji z przedstawicielami innych krajów Unii 
Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych (Norwegia) na temat poglądów 
krajów członkowskich CEDR na relacje tej organizacji względem organów 
UE. Spotkanie odbyło się w Wielkiej Brytanii w miejscowości Bristol i było 
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kontynuacją spotkania, które wcześniej, w dniach 11 - 12 lutego 2016r. odbyło 
się we Włoszech w Rzymie.

Opracowanie: Anna Reszczyk – Przewodnicząca Koła 
w GDDKiA Oddział w Krakowie

Zdjęcie: Grzegorz Obara, członek Koła

Wyjazd Koła w GDDKiA do Muszyny

W dniu 23.05.2016r. członkowie Koła przy GDDKiA Oddział w Krakowie 
udali się do Muszyny, gdzie zapoznali się z historią realizacji Obwodnicy 
Muszyny: uporządkowaniem ruchu w centrum Muszyny i budową drogi 
odbarczającej w kierunku granicy państwa jako drogi gminnej klasy Z. Re-
alizacja projektu była współfinansowana przez UE w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, której beneficjentem było 
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna.

Uczestnicy na wycieczce

Po zakończeniu części merytorycznej, uczestnicy wycieczki zwiedzili 
atrakcje turystyczne Muszyny i jej okolic. Wśród nich ciekawe było wejście 
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na Górę Basztową, gdzie górują nad miastem ruiny średniowiecznego zamku 
starostów Państwa Muszyńskiego. Roztacza się stąd piękny widok na Muszy-
nę i Poprad. Atrakcją dla wszystkich było zobaczenie w Muszynie rzadkiego 
zjawiska geologicznego – mofety. Jest to rodzaj ekshalacji wulkanicznych 
(chłodny wyziew), czyli miejsce, gdzie ze szczelin w ziemi wydobywają się – 
z charakterystycznym bulgotem - pęcherzyki dwutlenku węgla.

Czas pozostały do wieczornego spotkania przy grillu wykorzystano na 
zwiedzenie Muzeum Regionalnego w Muszynie, kilku cerkwi i na skosztowanie 
wód mineralnych z lokalnych źródeł. Wieczorem wszyscy zasiedli na wspólną 
kolację przy grillu, raczono się pieczoną karkówką oraz „gorącym kociołkiem”. 
Uczestnicy spędzili miło ten czas ciesząc się bogatym w wydarzenia dniem 
i snując plany na następny wspólnie spędzony czas.

Opracowanie i zdjęcie: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział Kraków

Spacer po Ogrodzie Botanicznym

W dniu 12.06.2016r. członkowie Koła SITKRP przy GDDKiA Oddział 
w Krakowie, jak co roku wybrali się na wspólny spacer do Ogrodu Botanicz-
nego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mijając Rondo Mogilskie, 
uczestnicy przypomnieli sobie zorganizowaną w ubiegłym roku wyprawę 
rowerową, na której także uczyli się bezpiecznie poruszać. Zmierzając do celu 
wycieczki można było zaobserwować, jakie błędy popełniają rowerzyści i piesi 
korzystając z zaproponowanych rozwiązań.

Uczestnicy spacerem udali się do Ogrodu Botanicznego, w którym odbywał 
się Festiwal Roślin Owadożernych. Niesamowita gama kolorów i kształtów 
przyciągała wzrok. Osoby wystawiające kwiaty chętnie opowiadały o nich, 
można też było zobaczyć film pokazujący wyjątkowość tych roślin. W pozostałej 
części Ogrodu można było dostrzec we wspaniałych okazach kwiatów, krze-
wów i drzew wszystkie kolory lata. Spacer po zakamarkach Ogrodu, a później 
rozmowa i wypicie wspólnej kawy, to już tradycja tych spotkań.

Opracowanie i zdjęcie: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie
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Kol. Alicja Bazarnik na tle plakatu Festiwalu Roślin Owadożernych

Spotkania Klubu Seniora 

Jubileusz Koleżanki Anny Janowskiej-Ciońćki i Kolegi Kazimierza 
Żurowskiego 

W Klubie Seniora przy naszym Oddziale działają członkowie, którzy z racji 
wieku powoli kończą aktywną działalność zawodową, a znajdują satysfakcję 
w aktywności na niwie społecznej i towarzyskiej. Dzięki temu Klub Seniora 
i Oddział ma okazje do świętowania kolejnych jubileuszy naszych Seniorów.

W dniu 25 kwietnia 2016r. Zarząd Oddziału zorganizował spotkanie z ko-
leżanką Anną Janowską – Ciońćką i kolegą Kazimierzem Żurowskim, którzy 
obchodzili w tym roku 80 rocznicę urodzin. Pogoda spłatała figla i zamiast 
świętować pod wiatą przy grillu, Seniorzy „ścisnęli się” w Sali Kominkowej 
w siedzibie Oddziału.

Podążających na uroczystość już z oddali dochodziły odgłosy zorganizowa-
nej przez niezawodnego kolegę Marka Błeszyńskiego trzyosobowej „kapeli” 
złożonej z profesjonalnych muzyków, którzy zapewnili oprawę muzyczną 
Jubileuszu.
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Prezes Oddziału kol. prof. Lidia Żakowska przywitała przybyłych Jubilatów, 
Prezesa Honorowego prof. Wiesława Starowicza i członków Zarządu w oso-
bach: Anny Reszczyk, Zbigniewa Marca, Mariusza Szałkowskiego i Marka 
Błeszyńskiego. W spotkaniu uczestniczyła również kol. Janina Mrowińska – 
Sekretarz Oddziału i Danuta Schwertner – Redaktor Informatora.

Złożenie życzeń połączone z gromkim śpiewem dało początek laudacjom 
i wspomnieniom Jubilatów. Kol. A. Janowska – Ciońćka pracowała w Biurze 
Rozwoju Krakowa w tym okresie, kiedy dokładano starań, aby Kraków wydostał 
się z wiekowego zastoju. Pomysłów na rozwój było bardzo wiele, ale przeszkodą 
w tamtych czasach był brak środków finansowych, a jak te już były – to brak 
materiałów. Koleżanka Ania ma tą satysfakcję, że idąc po unowocześnionym 
Krakowie, może sama do siebie powiedzieć: „To w dużej części moje dzieło!”.

Kolega Żurowski przeszedł wszystkie szczeble pracy na kolei i gdy do-
szedł do stanowiska Wicedyrektora Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych, było wiadomo, że jest osobą, która „zna kolej od podszewki”. 
W niezwykle atrakcyjnej laudacji kol. Krzysztof Królikowski zaprezentował 
odnalezione w archiwach atrakcyjne dane o Jubilacie i wyprowadził dzieje Jego 
rodu od czasów Bitwy Pod Grunwaldem, gdzie już przodkowie Herbu Leliwa 
zacnie się zasłużyli, a nasz Jubilat dzielnie kontynuuje szczytne tradycje.

Następnie głos zabrał kol. Marian Dudek, który przez lata pracy zawodo-
wej jako Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Naprawy Taboru zajmował się 
funkcjonowaniem krakowskich tramwajów. Pełniąc tę funkcję był w stałym 
kontakcie z naszymi Jubilatami i miło wspomina tę współpracę, a szczególnie 
zawsze okazywaną przez Nich pomoc i życzliwość w rozwiązywaniu trudnych 
spraw i problemów.

Jubilaci zostali obdarzeni uściskami, pocałunkami, kwiatami, upominkami 
i tradycyjnymi karykaturami wykonanymi przez kol. Błeszyńskiego. Koleżanki 
Janina Mrowińska i Anna Bujak z sercem i zapałem przygotowały ucztę dla 
Seniorów; były grillowe przysmaki: kiełbaski, kaszanka, ryby, sałatki. Jubi-
laci częstowali zebranych przygotowanymi dla Nich specjalnie na tę okazję 
urodzinowymi tortami. Lampką szampana wzniesiono toast za Ich zdrowie.

Spotkanie Jubileuszowe, podobnie jak poprzednie takie spotkania, przebie-
gło w niezwykle serdecznej, rodzinnej atmosferze.

Opracowanie: Jerzy Bąkowski - Sekretarz Klubu Seniora, 
Zdjęcia: Anna Bujak – Biuro Oddziału
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Życzenia i upominki dla Jubilatów



64 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Jubilaci częstują urodzinowym tortem
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Spotkanie Świąteczne w Browarze Lubicz

W dniu 22 marca 2016r. odbyło się drugie w tym roku „Sinusowe” spotkanie 
Seniorów połączone ze spotkaniem Wielkanocnym. Na spotkanie przybyło 18 
Seniorów oraz zaproszeni goście: Prezes Oddziału prof. Lidia Żakowska, Se-
kretarz Oddziału Janina Mrowińska, Wiceprezes Zarządu Krajowego, członek 
Zarządu Oddziału Mariusz Szałkowski oraz redaktor Informatora Oddziałowego 
Danuta Schwertner. Tym razem miejscem spotkania była restauracja mieszcząca 
się w Browarze Lubicz założonym w roku 1840 przez barona Jana Albina II 
Goetza – Okocimskiego.

Przybyłych Seniorów i gości powitał Przewodniczący Klubu Seniora kol. 
Janusz Magrysz, składając wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. Na-
stępnie głos zabrała Prezes Oddziału Lidia Żakowska, która złożyła Seniorom 
szczególnie serdeczne życzenia dobrego zdrowia i nieustającej pomyślności, 
zarówno w życiu rodzinnym, jak i w działalności stowarzyszeniowej. Spotkanie 
przebiegało przy świątecznym poczęstunku, można było również spróbować 
różnych gatunków piwa warzonego w Browarze Lubicz.

W dalszej części spotkania Sekretarz Klubu kol. Jerzy Bąkowski opowiedział 
o dzielnicy miasta Krakowa – Wesoła, na terenie której znajduje się Browar. 
Przez wieki prowadziły tędy trakty pielgrzymkowe rozpoczynające się od 
kościoła Św. Floriana powstałego w roku 1184 na Kleparzu, do Sanktuarium 
założonego przez Cystersów w 1223 roku w Mogile. Budowa linii kolejowej 
kończącej się pierwotnie na Dworcu Głównym w Krakowie, spowodowała 
zmianę charakteru dzielnicy. Zlikwidowane zostały tradycyjne trakty, duże 
inwestycje towarzyszące kolei nadały nowy charakter dzielnicy. Powstała ulica 
Bosacka sąsiadująca z Parkiem Strzeleckim i obiektami Bractwa Kurkowego. 
Kontynuacja budowy linii kolejowej w stronę Tarnowa zaowocowała budową 
ogromnego nasypu kolejowego przecinającego dzielnicę. Ulica Blich została 
zbudowana „od nowa”, a w nasypie postały trzy wiadukty – urokliwy w swej 
formie „Wiadukt Talowskiego” w ciągu ul Lubicz, odbudowany w 1945 roku 
wiadukt w ciągu ul. Kopernika i ciasny wiadukt w ciągu ul. Miodowej. Most nad 
Wisłą zamienił się w wiadukt drogowy po zasypaniu starego koryta i wytyczeniu 
ul. Grzegórzeckiej. Do połowy XX wieku w dzielnicy dominowały cmentarze, 
ogrody i szpitale. W latach 50. ubiegłego wieku zaczęły tu powstawać biura 
projektowe, opera i stojący od 40 lat nieukończony „szkieletor”.
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Na zakończenie tej krótkiej prelekcji kol. Bąkowski przypomniał, że Kraków 
posiadał 22 dzielnice – Klub Seniora będzie kontynuował spotkania świąteczne 
w kolejnych dzielnicach. Poprzednie spotkanie odbyło się w dzielnicy V Kle-
parz, aktualne w dzielnicy VI Wesoła, na rok 2017 planowane jest spotkanie 
w dzielnicy VII Stradom. Cykl spotkań zakończy się w roku 2036 na terenie 
dzielnicy IV Piasek. Zebrani przyjęli ten plan z aplauzem i obiecali obecność 
na wszystkich kolejnych spotkaniach.

W ostatniej części spotkania omówiono zaplanowany przez Klub Seniora 
w kwietniu br. wyjazd do 8 Bazy Lotnictwa Transportowego i Portu Lotniczego 
w Balicach.

W czasie spotkania część uczestników skorzystała z możliwości zwiedzenia 
zrekonstruowanych pomieszczeń browaru.

Opracowanie: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora

Zdjęcie: Anna Bujak

 Przy świątecznym stole
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Wyjazd techniczny Klubu Seniora do Balic 

W dniu 7 kwietnia br. grupa 15 osób – członków i sympatyków Oddziało-
wego Klubu Seniora spotkała się o godzinie 9.00 na Dworcu Głównym PKP 
w Krakowie pod „Globusem”, aby pociągiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej 
dojechać do nowego przystanku Kraków Lotnisko. W czasie krótkiej, 18 - 
minutowej podróży, uczestnicy minęli zmodernizowany przystanek Kraków 
Łobzów oraz nowe przystanki: Kraków Młynówka przy skrzyżowaniu z ul. 
Balicką, Kraków Zakliki przy ulicy o tej nazwie i Kraków Olszanica przy 
bazie Orlenu. 

Przystanek Kraków Lotnisko wyposażony jest w szeroki peron dwukra-
wędziowy, aktualnie przyjmuje pociągi co pół godziny, ale jest dostosowany 
do większej częstotliwości. Z peronu do terminala lotniska prowadzi szeroki 
pomost, który jest również połączony z wielopoziomowym parkingiem. 
Po przyjeździe na przystanek Kraków Lotnisko uczestnicy nie skorzystali 
z ruchomych schodów, lecz przeszli pieszo w kierunku 8 Bazy Lotnictwa 
Transportowego. Przed budynkiem oczekiwał na nich kierownik p. Marek 
Kiełpiński, który zaprosił do zwiedzenia Izby Pamięci Brygady. Następnie 
uczestnicy oglądnęli krótki film, który zobrazował zadania stojące przed 
Brygadą oraz postać Patrona płk. Stanisława Skarżyńskiego. Płk. Skarżyń-
ski z Andrzejem Markiewiczem samolotem PZL Ł-2 w 1931 roku oblecieli 
Afrykę, pokonując 25 770 km. Zebrawszy doświadczenia z tego lotu, w roku 
1933 dokonał samotnego przelotu samolotem RWD-5 bis z St. Louis w Sene-
galu do Maceio w Brazyli, pokonując 3 582 km nad Oceanem Atlantyckim. 
Do tej pory jest to rekord. W czasie II wojny światowej płk. Skarżyński był 
dowódcą lotniczej bazy bombowców RAF. W 1943 roku, wracając z nalotu 
na Bremę uszkodzonym samolotem, utonął w Morzu Północnym. 

Przez ponad dwie godziny przewodnik oprowadzał uczestników po bazie 
wojskowej pokazując samoloty CASA C-295M dostosowane do wykonywania 
różnych zadań, przede wszystkim do szkolenia pilotów i skoczków, a także 
do realizacji wielu zadań cywilnych, takich jak transport medyczny, pomoc 
w klęskach żywiołowych (pożary, powodzie trzęsienia ziemi), niesienie po-
mocy humanitarnej. Oprócz samolów typu CASA, baza dysponuje jeszcze 
mniejszymi samolotami PZL M-28 „Bryza” produkowanymi na licencji 
samolotów Antonow An 28. Warto dodać, że przed samolotami typu CASA 
zadania wykonywały Antonowy An 26, które wyszły z użytku po roku 2003. 
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Na dużym placu apelowym znajduje się pomnik autorstwa prof. Czesława 
Dźwigaja usytuowany na końcu symbolicznego pasa startowego.

Zwiedzanie odbywało się przy wspaniałej pogodzie, rozbudowany obiekt 
Portu Lotniczego wzbudził podziw, niestety taras widokowy nie był jeszcze 
czynny i uczestnicy wycieczki nie mieli możliwości obejrzenia startów i lądo-
wań, a jest ich na krakowskim lotnisku już ponad 80 na dobę. 

Klub Seniora wyraża serdeczne podziękowanie Panu ppłk. Zbigniewowi 
Czarnocie za umożliwienie uczestniczenia w tak udanym spotkaniu z lotnic-
twem.

Opracowanie i zdjęcie: Jerzy Bąkowski
Klub Seniora w Krakowie

Seniorzy na lotnisku w Balicach

Wyjazd techniczny Seniorów do Zajezdni Autobusowej Wola Du-
chacka

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Klub Seniora Oddziału w Krakowie zorgani-
zował wyjazd techniczny do Zajezdni Autobusowej Wola Duchacka w Krako-
wie, którego celem było zapoznanie się z historią i funkcjonowaniem Zajezdni. 
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Głównym organizatorem i przewodnikiem był kol. Mariusz Szałkowski - Wice-
prezes Zarządu MPK S.A. w Krakowie, Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju.

W wycieczce uczestniczyło 12 osób, spotkanie rozpoczęło o godz. 16.00 
w sali konferencyjnej Zajezdni. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapo-
znania się zarówno z ciekawą historią Zajezdni, jak i aktualnie realizowanymi 
przez nią zadaniami, pozwalającymi na prawidłowe funkcjonowanie komuni-
kacji miejskiej. 

Seniorzy w Zajezdni Autobusowej Wola Duchacka

W 1975 roku powstały pierwsze plany inwestycyjne budowy Zajezdni, 
a w marcu 1978 roku rozpoczęto jej budowę. W lutym 1979 roku zajezdnia 
rozpoczęła działalność od obsługi linii 103 i 174. Pierwszymi autobusami 
w Zajezdni były Ikarusy, następnie Jelcze. Miło było usłyszeć, że w 1990 roku 
przy wdrażaniu autobusu Jelcz 1211 wybitnie zasłużył się jeden z członków 
Klubu Seniora, kol. Janusz Kucharski. Aktualnie Zajezdnia obsługuje 206 
autobusów jedenastu typów, w tym 95 przegubowych oraz testuje 4 pojazdy 
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elektryczne. Doskonale wyposażona hala diagnostyczna wykonuje również 
usługi dla innych firm. 

W najbliższym czasie dla Krakowa zostaną zakupione nowe autobusy: 4 
pojazdy elektryczne SOLARIS długości 9 m. Ogłaszany jest przetarg na do-
stawę 20 autobusów, w tym 3 przegubowych o długości 18 m. Ponadto jeszcze 
w tym roku pojawi się 12 autobusów hybrydowych marki Solaris, a do roku 
2017 przybędzie 60 autobusów z silnikami EURO 6. Część z nich trafi na 
Wolę Duchacką.

Szczególnie godna uwagi jest działalność grupy miłośników starych po-
jazdów. Dzięki staraniom entuzjastów uratowano 13 pojazdów; najstarszy 
z nich - Durant Rugby Express L., pochodzi z 1906 roku. Wszystkie pojazdy są 
sprawne i biorą udział w okazjonalnych imprezach, są też wypożyczane na różne 
okazje; w większości są to jedyne egzemplarze w Polsce. Zwiedzający mieli 
również okazję sprawdzić sprawność zabytkowych pojazdów w czasie jazdy.

Opracowanie: Jerzy Bąkowski – Sekretarz Klubu Seniora
Zdjęcia: Janusz Bzowski, Jerzy Bąkowski

Piękne, zabytkowe pojazdy budzą nostalgię
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Wyjazd „Obiekty na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pozostałości 
Pustyni Błędowskiej”

W dniu 21 maja 2016 roku Klub Seniora zorganizował wyjazd techniczno 
– turystyczny nt: Obiekty na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pozostałości 
Pustyni Błędowskiej. W wyjeździe udział wzięło 16 osób, w tym kol. Dorota 
Przybyła - Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK RP.

Uczestnicy wyruszyli na wyprawę minibusem z końcowego przystanku MPK 
Krowodrza Górka o godz. 7.30, a pogodny, piękny dzień sprzyjał wycieczce do 
samego końca. Trasę i program wycieczki opracował kol. Kazimierz Żurowski, 
był on również wspaniałym pilotem animatorem, przekazywał uczestnikom 
wiele ciekawych informacji o terenie i historii zwiedzanych obiektów.

Wystawa miniatur

Już sam przejazd według zaplanowanej trasy dostarczył niezapomnianych 
wrażeń z uwagi na piękno krajobrazu, wiosnę w rozkwicie i wspaniała pogodę. 
Uczestnicy zobaczyli najpiękniejsze miejsca Ojcowskiego Parku Narodowe-
go: kościółek – średniowieczną perełkę samotnię Św. Salomei w Grodzisku, 
Zamek w Ogrodzieńcu oraz wspaniałą wystawę miniatur – rekonstrukcje 
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wszystkich zamków leżących na szlaku Orlich Gniazd. Zwiedzono również 
Pustynię Błędowską – w zasadzie jej istniejący fragment, pielęgnowany jako 
polski ewenement przyrodniczy. Uczestnicy zwiedzili również Zamek Rabsz-
tyn i Chatę inż. Antoniego Kocjana, który był wujem kol. K. Żurowskiego. 
Antoni Kocjan w tej odrestaurowanej chacie się urodził i stąd wyruszył, by 
wziąć udział w działaniach przyczyniających się do wygrania przez aliantów II 
Wojny Światowej przez rozpracowanie niemieckich rakiet V1 i V2. Uczestnicy 
obejrzeli wzruszający film o życiu i działalności inżynierskiej inż. A. Kocjana.

Wycieczka była merytorycznie bardzo ciekawa, pozostawiła wiele nieza-
pomnianych wrażeń.

Opracował: Janusz Magrysz
Przewodniczący Klubu Seniora

Zdjęcia: Adam Bąkowski (Szczecin)

Wspólne zdjęcie uczestników wycieczki
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Seniorzy w Muzeum Inżynierii Miejskiej

W dniu 1 czerwca 2016r. trzech członków Klubu Seniora wraz z Prze-
wodniczącym kol. Januszem Magryszem uczestniczyło w otwarciu Pokazu 
Kolekcjonerskiego w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Pokaz z cyklu 
Znaki pocztowe w służbie techniki tym razem poświęcony został tematyce: 
Edukacja i wychowanie na znakach pocztowych.

Dr inż. Jerzy Duda i prof. Stanisław Mitkowski znakami i dokumentami 
z obiegu pocztowego zobrazowali hasło UNESCO: „Edukacja stanowi najlep-
szą drogę do świata, bez obszarów biedy i plagi chorób, do zamożnego, rozwi-
jającego się w sposób zrównoważony społeczeństwa świadomych i odpowie-
dzialnych obywateli”. Z dumą można stwierdzić, że SITK stara się realizować 
to wezwanie choćby przez organizowany co roku konkurs prac dyplomowych.

Wystawa będzie czynna do 1 lipca 2016r., Seniorzy zachęcają do jej zo-
baczenia.

Opracowanie i zdjęcie:
Jerzy Bąkowski - Sekretarz Klubu Seniora

Seniorzy w Muzeum Inżynierii Miejskiej, od lewej: J.Magrysz, S.Maniewski, M.Dudek, J.Bąkowski
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Spotkanie Integracyjne Seniorów NOT

W dniu 16 czerwca br. w Lasku Wolskim w Krakowie, przy ognisku, na 
imprezie integracyjnej spotkali się Seniorzy NOT i Weterani Wojska Polskie-
go. Spotkanie pod hasłem „Wypoczynek Seniorów wojskowych i cywilnych 
na łonie natury” zostało zorganizowane pod patronatem Prezesa FSNT NOT 
w Małopolsce p. Mieszka Lambora. 

Oddziałowy Klub Seniora reprezentowali kol: Janina Kołodziej, Jerzy Bą-
kowski i Stanisław Wacławik. Spotkanie było pod każdym względem bardzo 
udane, dopisała pogoda, na polanie Wobra płonęło ognisko, a zebrani wysłu-
chali z uwagą ciekawej prelekcji p. dr Elżbiety Wożniak na temat Wzgórza 
Wawelskiego. Przy wspólnym posiłku grillowym, przy ognisku odnawiały się 
stare znajomości i nawiązywały nowe.

Opracowanie i zdjęcie: Jerzy Bąkowski
Sekretarz Klubu Seniora

Przedstawiciele Klubu Seniora Oddziału w Krakowie: 
J.Kołodziej i S.Wacławik 

na spotkaniu integracyjnym
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Prelekcje Krajowego Klubu Miłośników Historii i Za-
bytków Transportu

W minionym okresie w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 odbyły 
się kolejne prelekcje przygotowane przez Przewodniczącego KKMHiZT – kol. 
Jerzego Hydzika. Spotkania te już na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń 
Oddziału i cieszą się dużą popularnością, uczestnicy wysoko oceniają tematykę 
prelekcji i sposób jej przekazywania.

 Pierwsza z prelekcji odbyła się w dniu 11 kwietnia br. i była to kolejna 
już prelekcja z cyklu „LOKOMOTYWY”. Tym razem kol. Jerzy Hydzik przed-
stawił lokomotywy budowane na początku XX wieku. A oto jeden z cytatów 
prezentacji:

„…Maszyna posiadała większość podstawowych cech konstrukcyjnych 
późniejszych parowozów. Jej napęd stanowiły dwa cylindry połączone z osią 
napędną za pomocą przesuniętych względem siebie o 90° korb. Podczas gdy 
konkurencyjne parowozy posiadały zwykle jedną otoczoną wodą rurę ogniową, 
w lokomotywie Stephensonów para powstawała w walczaku wyposażonym 
w wiele rur ogniowych. Było to znacznie bardziej efektywne rozwiązanie, które 
stało się standardem obowiązującym przez następne 150 lat …”. 

Następne prelekcje odbyły się w dniu 16.05.br. – na temat: Koleje Dużych 
Prędkości i w dniu 20.06.br. - na temat: Mosty Krakowa .

„…Dawniej Wisła pod Krakowem rozdzielała się na dwa ramiona. Pół-
nocne płynęło bliżej wzgórza Wawelskiego, drugie dzisiejszym korytem Wisły. 
Lokowane w 1335 roku miasto Kazimierz, dzisiejsza dzielnica Krakowa, leżała 
jeszcze na wyspie. Kiedyś tą północną odnogą zwaną Starą Wisłą płynęło dużo 
więcej wody. Później, mniej więcej od połowy XVII wieku, więcej wody płynęło 
południową odnogą, którą nazywano Nową Wisłą. Z końcem XIX wieku Starą 
Wisłę zasypano i na miejscu dawnego jej koryta poprowadzono dzisiejsze ulice 
Józefa Dietla i Grzegórzecką…” 

Prelegent - Kolega Jerzy Hydzik, w formie ciekawej prezentacji przedstawił 
przygotowane przez siebie opracowania ilistrując je unikatowymi rycinami 
i zdjęciami. 
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Wystawa Fotografii Kolegi Andrzeja Mutki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ośrodek Informacji Naukowej, Technicz-
nej i Ekonomicznej w Krakowie oraz SITK RP - Krakowskie Koło Kolejarzy 
zapraszają w dniach 28 czerwca do 15 września 2016 roku do biblioteki OINTE 
w Krakowie, Plac Matejki 12, IV piętro na Wystawę Fotografii Kolegi Andrzeja 
Mutki o tematyce kolejowej. Wystawę otwarto 27 czerwca 2016 roku - otwarcie 
wystawy połączono ze spotkaniem z Autorem, który przedstawił fotografie, 
jednocześnie omawiając okoliczności i inspirację wykonania każdego ze zdjęć. 
Przygotowano również skromny poczęstunek dla przybyłych gości.

Zapraszamy na wystawę!

Opracowanie i zdjęcie: Andrzej Mutka
Krakowskie Koło Kolejarzy

Autor wystawy Andrzej Mutka (z lewej) z jednym z gości
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 01.03.2016r. 
– 30.06.2016r. uczestniczyło w 10 przetargach:

Lp. Nazwa tematu Zamawiający Data 
przetargu Wynik

1
Wycena 20 sztuk wagonów towarowych serii Rs 
(typ 412Za) zlokalizowanych w stacjach Dąbrowa 
Górnicza i Łazy

PKP Cargo S.A. marzec wygrany

2
Wycena naprawy lokomotywy ST43-380 w 
zakresie uszkodzeń awaryjnych powstałych na 
skutek najechania na inny pojazd

PKP Cargo S.A. 
Południowy Zakład 

Spółki
kwiecień wygrany

3
Pomiar natężenia ruchu 2016 na przejazdach 
kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg 
wojewódzkich województwa łódzkiego

Zarządu Dróg 
Wojewódzkich 

w Łodzi
kwiecień przegrany

4 .
Wycena naprawy członu A lokomotywy ET41-182 
w zakresie uszkodzeń awaryjnych powstałych na 
skutek najechania pociągu w stacji Zebrzydowice

PKP Cargo S.A. 
Południowy Zakład 

Spółki
maj wygrany

5 . Wycena wartości rynkowej parowozów nr Pt47-
157 Ty51-9 Ty51-37 PKP Cargo S.A. marzec wygrany

6 . Opracowanie współczynnika widzialności dla 
powierzchni reklamowych PBS Sp. z o.o. maj wygrany

7.
Sporządzenie Regulaminu Pracy Bocznicy 
Kolejowej Zakładu Południowego w stacji 
Bielsko Biała

PKP Intercity S.A. czerwiec przegrany

8 .
Wykonanie pomiarów ruchu drogowego, w tym 
rowerowego i motorowerowego, w przekrojach 
ulic przed przejazdami kolejowymi w Gdyni

Zarząd Dróg 
i Zieleni 
w Gdyni

czerwiec przegrany

9 .

Wykonanie pomiaru średniego dobowego ruchu 
(SDR) zgodnie z procedurami GDDKiA na 
drogach: 
K420150 Droga do Olczy, 
K420155 Droga na Bystre, 
K430135 ul. Chałubińskiego, 
K420255 ul. Zamojskiego, ul. Krupówki,
K420121 Al. 3-go Maja

Urząd Miasta 
Zakopane czerwiec wygrany
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10.
Wycena wartości rynkowej 7 pojazdów 
kolejowych: pięciu platform, parowóz TKh2942 
oraz żuraw ręczny kolejowy

PKP Cargo S.A. czerwiec wygrany

Zawarte umowy

W okresie 01.03.2016r. – 30.06.2016r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało łącznie siedem umów, w tym:

pięć umów z dziedziny kolejnictwa
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1
Wycena 20 sztuk wagonów towarowych serii Rs (typ 
412Za) zlokalizowanych w stacjach Dąbrowa Górnicza 
i Łazy

PKP Cargo S.A. Andrzej Mutka

2
Wycena naprawy lokomotywy ST43-380 w zakresie 
uszkodzeń awaryjnych powstałych na skutek 
najechania na inny pojazd

PKP Cargo S.A. 
Południowy Zakład 

Spółki
Andrzej Mutka

3
Wycena naprawy członu A lokomotywy ET41-182 w 
zakresie uszkodzeń awaryjnych powstałych na skutek 
najechania pociągu w stacji Zebrzydowice.

PKP Cargo S.A. 
Południowy Zakład 

Spółki
Andrzej Mutka

4 Wycena wartości rynkowej parowozów nr Pt47-157 
Ty51-9 Ty51-37 PKP Cargo S.A. Andrzej Mutka

5
Wycena wartości rynkowej 7 pojazdów kolejowych: 
pięciu platform, parowóz TKh2942 oraz żuraw ręczny 
kolejowy

PKP Cargo S.A. Andrzej Mutka

i dwie umowy z dziedziny inżynierii ruchu:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1 Opracowanie współczynnika widzialności dla 
powierzchni reklamowych PBS Sp. z o.o. Lidia Żakowska

2

Wykonanie pomiaru średniego dobowego ruchu (SDR) 
zgodnie z procedurami GDDKiA na drogach: 
K420150 Droga do Olczy, 
K420155 Droga na Bystre, 
K430135 ul. Chałubińskiego, 
K420255 ul. Zamojskiego, ul. Krupówki, K420121 Al. 
3-go Maja

Urząd Miasta 
Zakopane Paulina Struska

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

W okresie 01.03.2016r. – 30.06.2016r. Oddział zorganizował trzy edycje 
kursu przygotowawczego do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym. Kursy odbyły się w dniach: 07 – 11 marca 2016r., 18 
– 22 kwietnia 2016r. oraz 13 – 17 czerwca br. Kierownikiem kursu był Mariusz 
Szałkowski, a Sekretarzem Janina Mrowińska, w kursie łącznie uczestniczyło 
20 osób. Uczestnicy kursu otrzymali bezpłatnie wydawnictwo pod redakcją 
prof. Wiesława Starowicza pt: Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników 
na rynku usług transportu drogowego. 

 
Opracowanie: Janina Mrowińska

Sekretarz Oddziału
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Z życia 
całego SITK RP

Spotkanie Krajowego Klubu Seniora w Warszawie

W dniu 20 maja 2016r. w Warszawie odbyło się Spotkanie Krajowego Klubu 
Seniorów SITK RP. Spotkane przygotował Zarząd Oddziału w Warszawie wraz 
z Zarządem Krajowym SITK RP i przewodniczącą Krajowego Klubu Seniora 
kol. Teresą Baumann. Tematem spotkania była historia budowy i konstrukcji 
mostów warszawskich oraz ich rola w systmie transportowym miasta.

W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby - członkowie zarządów klubów i kół 
seniora z 11 Oddziałów, których na Dworcu Kolejowym Warszawa Wschodnia 
powitała kol. Teresa Baumann.

Uczestnicy spotkania Krajowego Klubu Seniora – zwiedzanie warwszawskich mostów
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Oddział w Krakowie reprezentowany był przez kol: Stefana Maniewskiego, 
Jerzego Hydzika i Ewę Rechul, którzy obdarzyli uczestników egzemplarzami 
Oddziałowego Informatora nr 1/2016 cieszącego się zawsze wielkim zaintere-
sowaniem i uznaniem. Następnie uczestnicy zaproszeni zostali do miejskiego 
autobusu na objazd ośmiu warszawskich mostów, w tym dwu kolejowych, a kol. 
Andrzej Zajączkowski (Wiceprezes Oddziału w Warszawie) zapoznał wszyst-
kich z historią budowy mostów i szczegółami konstrukcyjnymi. W dalszej części 
odbyło się spotkanie w Instytucie Kolejnictwa na stacji Olszynka Grochowska; 
tu z działalnością Instytutu na rzecz kolejnictwa zapoznał zebranych Dyrektor 
Instytutu - dr inż. Andrzej Żurkowski.

Dalsza część spotkania miała charakter merytoryczny i była poświęcona 
omówieniu dalszego planu działania Krajowego Klubu Seniora na rok 2016.

Pożegnanie jak zawsze było bardzo serdeczne, uczestnicy żegnali się z ża-
lem, zabierając ze sobą otrzymane książki i albumy poświęcone przedwojennej 
Warszawie, m.in. album „W przedwojennym kadrze” wydany przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warszawie, obrazujący rozległą sieć komunikacyjną 
tras Warszawy z pięknymi fotografiami z prywatnej kolekcji Piotra Szczęsnego 
(Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej przy ZTM).

Opracowanie: Ewa Rechul
Zdjęcie: Stefan Maniewski

Klub Seniora

Jubileusz 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej 
Polskiej w roku 2016 obchodzi 70-lecie istnienia i działania. Zarząd Krajowy 
SITK RP podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2016 Rokiem Jubileuszowym, 
obchodzonym pod hasłem „Dla transportu od 70 lat”. 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji zostało powołane 
w dniu 24 maja 1946 roku przez delegatów większych ośrodków techniki 
komunikacyjnej, skupionych w powstałej pół roku wcześniej Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej, jako wspólnej reprezentacji świata technicznego. Historia 
integracji branżowej inżynierów i techników komunikacji sięga roku 1919, 
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kiedy utworzono Związek Polskich Inżynierów Kolejowych i roku 1921, gdy 
powstał Związek Inżynierów Drogowych RP. Od 1946 roku Stowarzyszenie 
działa nieprzerwanie na polu rozwijania nauki i techniki w dziedzinie transportu.

Centralne uroczystości obchodów Jubileuszu – Gala Jubiluszowa Stowa-
rzyszenia, odbyła się w Warszawie w Teatrze Capitol w dniu 2 czerwca br. 
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzeja 
Dudy. Na uroczystość przybyli przedstawiciele wszystkich 28 Oddziałów SITK, 
członkowie Zarządu Krajowego z prezesem Januszem Dyduchem na czele oraz 
Prezesem Honorowym Seniorem SITK – Andrzejem Gołaszewskim i Prezesem 
Honorowym SITK – Wiesławem Starowiczem, jak również zaproszeni goście.

Nasz Oddział reprezentowany był przez trzynastoosobową delegację 
w osobach: prof. Wiesław Starowicz, prof. Lidia Żakowska, Andrzej Kollbek, 
Mariusz Szałkowski, Marek Błeszyński, Zbigniew Marzec, Anna Bryksy, 
Czesław Jarosz, Wiesława Rudnicka, Konrad Gawłowski, Józef Rotter, Józef 
Cabała, Tomasz Kulpa.

Przybywający do teatru uczestnicy byli serdecznie witani przez Prezesów 
– gospodarzy uroczystości oraz Sekretarza Generalnego Waldemara Fabirkie-
wicza, a następnie wszyscy udekorowani zostali okolicznościowymi medalami 
„Dla transportu od 70 lat, 1946-2016”.

W podniosłych nastrojach goście zajmowali miejsca na widowni teatru, 
oczekując na część oficjalną Gali Jubileuszowej. Do prowadzenia gali został 
poproszony redaktor Maciej Orłoś, który powitał uczestników i zaproszonych 
gości oraz odczytał list gratulacyjny od Premiera Rządu Polskiego – pani Beaty 
Szydło.

Następnie Prezes SITK prof. Janusz Dyduch wygłosił okolicznościowe 
przemówienie, w którym zaprezentował historię 70 - letniego ruchu stowarzy-
szeniowego, integrującego inżynierów i techników naszej branży oraz założenia, 
idee i cele stowarzyszenia od początku powstania do czasów dzisiejszych. 
Przedstawił również dokonania Stowarzyszenia na rzecz postępu i rozwoju 
transportu oraz na rzecz upamiętniania swoich wybitnych członków.

W dalszej części uroczystości, na ręce Prezesa SITK składane były gratu-
lacje i życzenia m.in. od Wojewody Mazowieckiego, przedstawicieli urzędów 
państwowych, a także przedstawicieli wielu instytucji i firm. 

Kolejnym ważnym momentem Gali Jubileuszowej było uroczyste wręczenie 
odznaczeń stowarzyszeniowych: Złotych z Diamentem oraz Złotych Odznak 
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Honorowych SITK. Odznaczenia wręczał Prezes SITK wraz z Prezesem Ho-
norowym Seniorem, a odznaczeni pozowali do wspólnej fotografii.

Drugim ważnym momentem Gali Jubileuszowej było ogłoszenie wyników 
konkursu o nagrodę Ernest za 2015 rok we wszystkich konkursowych katego-
riach. Prowadzący Galę redaktor Maciej Orłoś w każdej dziedzinie odczytywał 
wszystkich nominowanych do nagrody i następnie ogłaszając zwycięzcę za-
praszał na scenę, gdzie Prezesi dokonywali wręczenia statuetki. Statuetka jest 
kopią pomnika upamiętniającego budowniczego kolei w Andach, polskiego 
inżyniera Ernesta Malinowskiego. Pomnik staraniem SITK stanął w Peru na 
przełęczy Ticlio w 1999 roku. W odbywającej się Gali Jubileuszowej udział 
brał autor pomnika – wybitmy polski rzeźbiarz, prof. Kazimierz Gustaw Ze-
mła oraz pani Elżbieta Dzikowska, która ideę budowy pomnika „zaszczepiła” 
w Stowarzyszeniu.

Miło nam poinformować, że laureatem Ernesta w dziedzinie transportu za 
rok 2015 jest nasz kolega z Oddziału w Krakowie – dr inż. Tomasz Kulpa. 
Serdecznie gratulujemy.

Na oficjalne zakończenie Gali Jubileuszowej, w części artystycznej wystąpił 
zespół muzyków ze swingującymi artystami Sonią Bohosiewicz i Kubą Ba-
dachem, którzy przebojowo wykonali kilka utworów i wprawili w doskonałe 
humory wszystkich uczestników.

Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do foyer teatru na poczęstunek oraz 
tradycyjną lampkę wina. Przygotowano również ogromny tort z napisem „70 
lat dla transportu”, którym wszyscy zostali poczęstowani.

W tej części spotkania uczestnicy mogli spotkać się z przyjaciółmi z innych 
Oddziałów, porozmawiać i powspominać, ale okazało się, że to jeszcze nie 
koniec niespodzianek! Kolega Marek Błeszyński z naszego Oddziału, swoim 
zwyczajem przygotował karykatury, które uroczyście wręczył Prezesowi Janu-
szowi Dyduchowi oraz koleżankom: Dorocie Przybyle z Częstochowy, Annie 
Różyckiej z Radomia i Żanecie Bąkowskiej ze Szczecina. Karykatury wielce 
udane, brawo Marku!

Rozmowy i spotkania trwały aż do północy, nie obyło się też bez dobrej 
muzyki i tańców. Na zakończenie, opuszczający uroczystość uczestnicy Gali 
Jubileuszowej otrzymali drobne upominki reklamowe od sponsorów oraz cenne 
wydawnictwo - Monografię SITK RP, tom V, lata 2006 – 2016.

Opracowanie – Anna Bryksy
Zdjęcia - Andrzej Kollbek

Wykorzystano zdjęcie ze strony sitk.rp
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Głos zabiera prof. Janusz Dyduch – Prezes SITK RP

Uczestnicy Gali Jubileuszowej w Teatrze Capitol
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Statuetka Ernesta w dziedzinie transportu za rok 2015 dla Tomasza Kulpy

Przedstawiciele Oddziału w Krakowie, od lewej: Anna Bryksy, Lidia Żakowska, Tomasz Kulpa, Czesław Jarosz, Wiesława Rudnicka 
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Prezes SITK RP prof. Janusz Dyduch z Markiem Błeszyńskim - autorem karykatury

Z żałobnej karty

Pierwsza rocznica śmierci Prezesa Honorowego Oddziału Mariana Sze-
lińskiego

W dniu 7 maja 2016r. minęła I rocznica śmierci Prezesa Honorowego 
Oddziału Mariana Szelińskiego. Przedstawiciele władz Oddziału uczestni-
czyli w rocznicowej mszy św., która odbyła się w dniu 9 maja br. w Katedrze 
Wawelskiej przy ołtarzu św. Stanisława, odwiedzili również grób Prezesa na 
Cmantarzu Rakowickim.

Zdjęcia: Danuta Schwertner
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Prof. W.Starowicz i kol. D.Schwertner przy grobie Prezesa Honorowego Mariana Szelińskiego
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Pożegnanie kol. Henryka Komorowskiego
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2016r. zmarł ogromnie 

zasłużony dla Stowarzyszenia wieloletni Członek Zarządu Krajowego, Sekre-
tarz Generalny Kolega Hemryk Komorowski. Jego pogrzeb odbył się w dniu 
21 kwietnia br. na warszawskich Starych Powązkach. Poniżej list pożegnalny 
Wiceprezesa SITK Mariusza Szałkowskiego.

Drogi Henryku.
Zebraliśmy się dzisiaj żeby Cię pożegnać i odprowadzić na miejsce wiecz-

nego spoczynku. Przyjechaliśmy tu z całej Polski, gdyż byłeś dla nas w sto-
warzyszeniu osobą wyjątkową. Będąc doktorem nauk ekonomicznych a nie 
inżynierem, odegrałeś niezwykle ważną rolę w Stowarzyszeniu Inżynierów 
i Techników Komunikacji RP. 

Swoją działalność w stowarzyszeniu rozpocząłeś w Oddziale Warszawskim, 
a następnie w Zarządzie Głównym, w Krajowej Komisji ds. Drogownictwa i In-
żynierii Ruchu, organizując i uczestnicząc w licznych konferencjach na temat 
drogownictwa, inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

W przełomowym dla Naszego Stowarzyszenia okresie, w latach 1990 – 2003 
byłeś Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia. Wtedy to przy Twoim aktywnym 
wsparciu, oddziały terenowe w całej Polsce uzyskały osobowość prawną, co 
stworzyło podwaliny dla zupełnie nowego sposobu funkcjonowania stowarzy-
szenia w warunkach gospodarki rynkowej. Współuczestniczyłeś w tworzeniu 
Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa. Byłeś dla nas autorytetem w zakresie 
uczciwości i etyki, co znalazło wyraz w powierzeniu Ci funkcji Przewodniczą-
cego Krajowej Komisji Wyróżnień.

Twoje działania zyskiwały nasze uznanie i nagrodzone były najwyższymi 
wyróżnieniami stowarzyszeniowymi, w tym ERNESTEM za całokształt dzia-
łalności oraz nadaniem tytułu Członka Honorowego. Twoje zasługi w innych 
obszarach działalności, również zyskały uznanie, czego owocem były najwyższe 
odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Żegnam Cię dzisiaj w imieniu całego stowarzyszenia, w imieniu przyjaciół, 
z którymi przez lata integrowałeś środowisko inżynierskie w transporcie. Zapa-
miętaliśmy Cię jako osobę, bezpośrednią, życzliwą i profesjonalną w działaniu, 
która jest i pozostanie wzorem w działalności stowarzyszeniowej dla nas i dla 
tych, którzy w przyszłości obejmą stery stowarzyszenia. Pamięć o Tobie na 
długo pozostanie wśród nas.

      Mariusz Szałkowski
Warszawa, 21 kwietnia 2016r.
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Wspomnienie o Koledze Janu Dziedzicu
Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 10 maja 2016 roku w wieku 81 

lat zmarł Jan Dziedzic - długoletni członek Oddziału SITK w Krakowie, pra-
cownik resortu drogownictwa. W uroczystościach pogrzebowych na Cmentarzu 
Rakowickim w dniu 16 maja 2016r. o godz. 09.40 na Cmentarzu Rakowickim 
uczestniczyli przedstawiciele Oddziału oraz Koledzy z Klubu Seniora.

Kolega Jan Dziedzic

Kolega Dziedzic w okresie swojej długoletniej pracy zawodowej pozostawił 
na sieci drogowej Województwa Małopolskiego trwałe pomniki swej pracy 
w postaci zmodernizowanych i unowocześnionych dróg, mostów i infrastruk-
tury drogowej. Efekty tej pracy ze strony użytkowników dróg spotykały się 
zawsze z dużym uznaniem, m.in. za zapewnienie bezpiecznej i wygodnej jazdy 
po przebudowanych i nowo wybudowanych drogach.

Jan Dziedzic przez 57 lat był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji, pełnił w nim wiele odpowiedzialnych funkcji wynikających 
z działalności statutowej i organizacyjnej. Przez wiele ostatnich lat sprawował 
funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w Oddziale. Za swoją dzia-
łalność stowarzyszeniową odznaczony został wieloma odznaczeniami, m. in. 
Złotą i Srebrną Odznaką SITK, Złotą i Srebrną Odznaką NOT.

Od czasu powołania przy krakowskim Oddziale SITK Klubu Seniora, był 
jego członkiem i pracował w Klubie aktywnie do końca swojego życia. Za tę 
działalność otrzymał dyplom Zasłużonego Seniora SITK.
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Janek Dziedzic był wspaniałym kolegą i współpracownikiem o wysokiej 
kulturze osobistej, uczciwości, skromności, zawsze uprzejmy i pogodny. 
Emanowała z niego wielka dobroć i życzliwość dla otaczających go ludzi. 
Jego usposobienie i takt zjednywały mu uznanie i autorytet wśród współpra-
cowników i podwładnych.

Cześć Jego pamięci!

Opracował: Stefan Maniewski
Członek Zarządu Klubu Seniora
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