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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

W kalendariach nie zostały ujęte konferencje, seminaria, prelekcje i wyciecz-
ki odwołane z powodu pandemii. Wydarzenia te odbędą się w innych terminach.

Marzec 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

29 marca 16 .00 Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału za rok 2020 
(online na platformie Webex)

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

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

Kwiecień 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

06 kwietnia 16 .00 Prelekcja J .Hydzika nt . „Po kolei o kolei” w siedzibie 
Oddziału SITK J .Hydzik

12 kwietnia 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału online na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

22 kwietnia 9 .00
II Konferencja Naukowo-Techniczna nt .: „Aktualne 
problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach  
i aglomeracjach PTZ” online na platformie Zoom 

G.Dyrkacz, 
S.Puławska - 
Obiedowska

26 kwietnia 12 .00 Seminarium „Dzień Drogowca i Transportowca” online na 
platformie Webex A.Reszczyk

Maj 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

04 maja 16 .00 Prelekcja J .Hydzika nt . „Po kolei o kolei” w siedzibie 
Oddziału SITK J .Hydzik

05 maja 15 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NOVKOL 
2021 online

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

07 maja 13 .30 Udekorowanie grobu Prezesa Honorowego Mariana 
Szelińskiego w szóstą rocznicę śmierci

W.Starowicz,
D .Schwertner

07 maja 19 .30
Msza Święta w szóstą rocznicę śmierci Prezesa 
Honorowego Mariana Szelińskiego w Kościele Świętej 
Anny w Krakowie
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14 maja 15 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NOVKOL 
2021 online

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

17 maja 16 .00 Zebranie Zarządu Oddziału online na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

20 maja 15 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NOVKOL 
2021 online

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

27 maja 15 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NOVKOL 
2021 online

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

28 maja 17 .00 Uroczystość wręczenia nagród i medali SARP 
transmitowana na Fanpage Facebook SARP J.Majerczak

Czerwiec 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

01 czerwca 16 .00 Prelekcja z serii „Po kolei o kolei” w siedzibie Oddziału i na 
platformie Webex J .Hydzik

08 czerwca 10 .00
Polsko-Chorwacka Konferencja nt.: „Budowa kolei dużych 
prędkości wsparciem dla rozwoju ruchu turystycznego 
między Bałtykiem i Adriatykiem”

S .Pulawska-
Obiedowska

08 czerwca  Rozpoczęcie prac związanych z odwodnieniem budynku 
siedziby Oddziału przy ul. Siostrzanej  

09 czerwca 20 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji 
NOVDROG 2022 online

B.Toporska, 
J.Mrowińska

14 czerwca 11 .00 Posiedzenie Rady Krajowej SITK RP stacjonarnie i online. 
Wręczenie ERNESTÓW za rok 2020

Członkowie 
Honorowi,

Nominowani 
do nagrody 
ERNEST. 

21 czerwca 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału online na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

22 czerwca 16 .30 Ogłoszenie wyników Konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową w dziedzinie transportu na platformie Webex

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

25 czerwca  Przekazanie planu szkoleń na III kwartał 2021 roku do 
MOIIB biuro

30 czerwca 16 .00 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NOVKOL 
2021 online

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

Lipiec 2021
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

05 lipca 16 .30 Zebranie Zarządu Oddziału online na platformie Webex J.Majerczak, 
J.Mrowińska

06 lipca 15 .00 Zebranie Zarządu Koła Seniorów w siedzibie Oddziału 
SITK przy ul . Siostrzanej J.Magrysz
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06 lipca 16 .00 Prelekcja z cyklu „O MOSTACH PO KOLEI” w siedzibie 
Oddziału SITK przy ul. Siostrzanej J .Hydzik

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 kwietnia 2021 r. (na 
platformie Webex):

 – Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-
kół nr 3(32)/2021 z posiedzenia w dniu 15 marca 2021 r. przeprowa-
dzonego online na platformie Webex .

– Pani Prezes Józefa Majerczak omówiła i podsumowała przebieg Wal-
nego Zebrania Sprawozdawczego Oddziału za rok 2020, które odbyło 
się w dniu 29.03.2021 r. o godz. 16.00 online na platformie Webex. 
W zebraniu udział wzięły 44 osoby.

– Kol. Grzegorz Dyrkacz i Sabina Puławska – Obiedowska poinformo-
wali o przygotowaniach do II Ogólnopolskiej Konferencji nt.: Aktualne 
problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomera-
cjach PTZ 2021 organizowanej online w dniu 22 kwietnia 2021 roku . 
Bieżące informacje o konferencji znajdują się na stronie Oddziału.

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. organizacji 48. edy-
cji konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla 
uczelni wyższych Krakowa za rok 2020. Na konkurs wpłynęło 29 prac 
z dwóch uczelni. Prace zostały podzielone wg kryteriów zawartych 
w Regulaminie i przekazane członkom Kapituły do oceny. Uroczyste 
ogłoszenie wyników przewidziano w czerwcu br.

– Zarząd przedyskutował sprawę zaprojektowania i wykonania statuetki 
Oddziałowej.

– Kol. Marek Błeszyński poinformował o dalszych działaniach podjętych 
w sprawie zagospodarowania posesji Oddziału. Zarząd zgodnie z wcze-
śniejszymi ustaleniami podjętymi w drugiej połowie kwietnia br., po-
dejmie rozmowy z wykonawcą prac związanych z osuszeniem piwnic 
budynku w celu ustalenia kolejności i zakresu planowanych robót.

– Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji 
przydzielonych zadań.

– Omówiono plan konferencji i seminariów na rok 2021 nadesłany przez 
Zarząd Krajowy.
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– Zarząd przedyskutował i wypracował zdanie na temat publikacji infor-
macji i wspomnień o zmarłych Członkach Oddziału.

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 17 maja 2021 r. (na 
platformie Webex):

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-
kół nr 4(33)/2021 z posiedzenia w dniu 12 kwietnia 2021 r. przeprowa-
dzonego online na platformie Webex .

– Profesor Wiesław Starowicz przekazał informacje na temat wyników 
konkursu Ernesty za rok 2020 .

– Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz poinformował o przebiegu II konferen-
cji nt .: Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w mia-
stach i aglomeracjach PZT 2021 zorganizowanej online w dniu 22 
kwietnia 2021 roku .

– Wiceprezes Anna Reszczyk poinformowała o przebiegu seminarium 
nt .: Dzień Drogowca i Transportowca zorganizowanego w dniu 26 
kwietnia 2021 r . na platformie Webex .

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. przygotowań do 
XX Jubileuszowej Konferencji nt .: Nowoczesne technologie i systemy 
zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2021, zaplanowanej 
w terminie 01-03 grudnia 2021 roku w Zakopanem .

– Prezes Józefa Majerczak przedstawiła protokół z posiedzenia Kapituły 
Konkursu w sprawie rozstrzygnięcia 48 edycji Konkursu na najlepsze 
prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół wyż-
szych Krakowa za rok 2020. Zarząd w drodze głosowania jawnego jed-
nogłośnie zatwierdził protokół i zaproponowaną punktację. Spotkanie 
z uczestnikami konkursu i uroczyste ogłoszenie wyników zaplanowano 
w systemie online w dniu 22 czerwca br . o godz . 16 .30 .

– Zarząd po zapoznaniu się z przygotowanymi przez Wiceprezesa Grze-
gorza Dyrkacza kolejnymi propozycjami statuetek Oddziału wybrał 
jedną z nich. W pierwszym etapie zamówiona zostanie spersonalizowa-
na na potrzeby Oddziału jedna statuetka, po dokonaniu oceny i ewen-
tualnych korektach zostanie złożone zamówienie na większą ilość 
dostosowaną do potrzeb Oddziału. Opracowany zostanie regulamin 
przyznawania statuetki .
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– Kol. Mariusz Szałkowski poinformował o rozpoczęciu działań w spra-
wie osuszenia piwnic siedziby Oddziału. Dokonano wstępnego ustale-
nia zakresu prac, wykonawca przedstawił kosztorys. Po ustabilizowa-
niu się pogody prace zostaną rozpoczęte, co pozwoli na dokładną ocenę 
sytuacji i ustalenie dalszego zakresu i rozmiaru działań.

– W drodze głosowania jawnego Zarząd jednogłośnie przyjął w poczet 
członków Oddziału Łukasza Gibałę do Koła w Politechnice Krakow-
skiej .

– Poinformowano o podjęciu w Stowarzyszeniu akcji ujednolicenia stron 
internetowych i adresów mailowych.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję o re-
alizacji podjętej w dniu 04 maja 2020 Uchwały nr 10/2020 ws. zakupu 
Obligacji Skarbu Państwa za kwotę 400 tys. zł.

– Przekazano informację o programach prowadzonych przez FSNT NOT: 
Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2021, Bezpieczna Praca i Środowi-
sko 2021 .

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 21 czerwca 2021 r. (na 
platformie Webex):

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-
kół nr 5(34)/2021 z posiedzenia w dniu 17 maja 2021 r. przeprowadzo-
nego online z wykorzystaniem systemu Webex . Poinformowano o re-
alizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Profesor Wiesław Starowicz poinformował o uroczystym posiedzeniu 
Rady Krajowej połączonej z uroczystością wręczenia nagród „ER-
NEST za działalność w 2020 roku” oraz ze spotkaniem z Członkami 
Honorowymi. Wydarzenie odbyło się w dniu 14 czerwca br. w Warsza-
wie .

– Omówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem uro-
czystego spotkania ogłoszenia wyników Konkursu na najlepsze prace 
dyplomowe uczelni Krakowa, które zaplanowano na dzień 22 czerwca 
2021 r. na godz. 16.30. Spotkanie odbędzie się online na platformie 
Webex .

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. przygotowań do XX 
Jubileuszowej konferencji nt .: Nowoczesne technologie i systemy za-
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rządzania w transporcie szynowym, która zaplanowana jest w terminie 
01-03 grudnia 2021 roku w Zakopanem .

– Kol. Beata Toporska przekazała informacje na temat przygotowań do 
IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: Nowoczesne technologie w projek-
towaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, me-
tropolii i regionów NOVDROG`22, która odbędzie się w Niepołomi-
cach w hotelu Novum w dniach 10-11 marca 2022 roku .

– Przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z organizacją tego-
rocznego Pikniku TranSPORTOWEGO i Święta Oddziału; przewidy-
wany termin to wrzesień 2021 roku.

– Kol. Janina Mrowińska poinformowała o przebiegu robót związanych 
z osuszeniem piwnic siedziby Oddziału, które rozpoczęły się w dniu 8 
czerwca br .

– Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji 
przydzielonych zadań.

– Przedstawiono Plan Pracy Koła Seniorów działającego przy naszym 
Oddziale na rok 2021 .

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie podjął decyzję 
o zgłoszeniu biogramu Prezesa Mariana Szelińskiego do kolejnego 29. 
tomu Słownika Biograficznego Techników Polskich.

– Poinformowano o wyborach uzupełniających do władz FSN NOT na 
kadencję 2021-2024.

– Poinformowano o naborze kandydatów do IV edycji nadania tytułu 
„Ekspert NOT” .

– Poinformowano o planowanym wydawnictwie monografii w związku 
z Jubileuszem 25-lecia KKMHiZT. Materiały do wydawnictwa przygo-
towuje kol . Jerzy Hydzik .

Zdalne posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 5 lipca 2021 r. (na plat-
formie Webex):

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-
kół nr 6(35)/2021 z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2021 r. przepro-
wadzonego online z wykorzystaniem systemu Webex . Poinformowano 
o realizacji postanowień z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

– Zarząd pozytywnie zaopiniował złożony wstępny wniosek kol. Czesła-
wa Jarosza do nadania tytułu Ekspert NOT.
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– Omówiono przebieg uroczystego spotkania ogłoszenia wyników Kon-
kursu na najlepsze prace dyplomowe uczelni Krakowa, które odbyło się 
w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 16.30. Spotkanie odbyło się online 
na platformie Webex .

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje nt. przygotowań do XX 
Jubileuszowej konferencji nt .: Nowoczesne technologie i systemy za-
rządzania w transporcie szynowym – NOVKOL`21, która zaplanowa-
na jest w terminie 01-03 grudnia 2021 roku w Zakopanem .

– Kol. Anna Reszczyk przekazała informacje na temat przygotowań do 
IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.: Nowoczesne technologie w projek-
towaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, me-
tropolii i regionów NOVDROG`22, która odbędzie się w Niepołomi-
cach w Hotelu Novum w dniach 10-11 marca 2022 roku .

– Kol. Grzegorz Dyrkacz poinformował o przygotowaniach do konferen-
cji PTZ 2022 planowanej wiosną 2022 roku.

– Przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z organizacją tego-
rocznego Pikniku TranSPORTOWEGO i Święta Oddziału.

– Zarząd podjął decyzję w sprawie wyboru wzoru statuetki Oddziału. 
– Kol. Janina Mrowińska poinformowała o przebiegu robót związanych 

z osuszeniem piwnic siedziby Oddziału, które rozpoczęły się w dniu 8 
czerwca br. Omówiono wykonane prace i zaplanowano kolejne etapy 
robót.

– Członkowie Zarządu omówili swoje dokonania w zakresie realizacji 
przydzielonych zadań.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął kol. Micha-
ła Stracha i Krzysztofa Jarosińskiego do Koła w Politechnice Krakow-
skiej .
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział

Konferencja naukowo-techniczna nt. Aktualne problemy publicznego 
transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ 2021

Konferencja naukowo-techniczna nt . Aktualne problemy publicznego 
transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ 2021 odbyła się 
w dniu 22 kwietnia 2021 roku . Organizatorami konferencji był Oddział SITK 
RP w Krakowie przy udziale: Katedry Systemów Transportowych Politechniki 
Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie . 

W pracach Komitetu Naukowo-Programowego uczestniczyli: 
– prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) – Prze-

wodniczący, 
– dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska) – Sekre-

tarz Naukowy,
– prof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński),
– prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska), 
– prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska), 
– prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata (Politechnika Krakowska), 
– dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. PW (Politechnika Warszawska), 
– dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Kato-

wicach), 
– dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚl (Politechnika Śląska), 
– dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska), 
– dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska).
Przewodniczącym Komitetu organizacyjnego konferencji był Grzegorz 

Dyrkacz – I Zastępca Prezesa Oddziału, Sekretarzem Organizacyjnym - dr 
inż. Sabina Puławska-Obiedowska, a członkami byli: Krystian Banet, Anna 
Karpierz i Danuta Schwertner .

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:



11INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

– Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające inte-
grację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.

– E-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo. 
– Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach. 
– Rola informacji w transporcie zbiorowym. 
– Kobiety w transporcie zbiorowym .
Konferencja odbyła się online na platformie ZOOM w godzinach 09.00 – 

16.00, w konferencji uczestniczyło łącznie 212 osób, obrady podzielono na 
trzy sesje tematyczne. Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji 
zostały opublikowane w czasopiśmie Transport Miejski i Regionalny (numery 
2, 3, 4, 5 i 6 z 2020 roku).

Partnerami konferencji były firmy: Stadler Polska Sp. z o.o., Pixel Sp. z o.o. 
oraz Anco . Patronat medialny sprawowali: Transport Miejski i Regionalny, 
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne oraz budownictwo inżynieryjne.pl .

Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konfe-
rencji Grzegorz Dyrkacz, który serdecznie przywitał wszystkich uczestników 
oraz zaproszonych gości. Przypomniał, że konferencja miała odbyć się w roku 
2020, wszystko było przygotowane na przyjęcie uczestników i gości, jednak na 
kilka dni przed jej terminem, na wskutek pandemii konferencja została odwoła-
na. Ze względu na to, że sytuacja nie uległa poprawie, Komitet Organizacyjny 
podjął decyzję o realizacji konferencji w roku 2021 w systemie online.

Obrady konferencji swoją obecnością zaszczycili: profesor Wiesław 
Starowicz – Przewodniczący Komitetu Naukowo – Programowego, Prezes 
Honorowy SITK RP oraz Prezes Honorowy Oddziału SITK RP w Krakowie, 
Józefa Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, prof. Andrzej 
Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 
oraz Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Zaproszeni goście zostali poproszeni 
o zabranie głosu. 

Pierwszy głos zabrał prof. Wiesław Starowicz, który w krótkich słowach 
przedstawił cele i misję naszego Stowarzyszenia, następnie wyraził słowa 
zadowolenia z bardzo dobrej współpracy SITK z Politechniką Krakowską. 
Podkreślił, że konferencje organizowane przez Oddział mają na celu przeno-
szenie osiągnięć nauki do świata praktyki. Zachęcił uczestników do dzielenia 
się swoimi osiągnięciami poprzez popularyzowanie ich na łamach miesięcz-
nika SITK Transport Miejski i Regionalny. Prof. Starowicz wyraził nadzieję, 
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że kolejna konferencja o tej tematyce będzie już stacjonarna, co jest najlepszą 
formą do wymiany doświadczeń. 

Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej 
Szarata, który stwierdził, że konferencja o tej tematyce staje się ważnym punk-
tem na mapie konferencji w Polsce. Pogratulował dobrej organizacji wydarzenia 
życząc pożytku z obrad i dyskusji.

Kolejny głos należał do Pani Prezes Oddziału SITK w Krakowie Józefy Ma-
jerczak, która powitała uczestników dziękując za udział w konferencji i życzyła 
owocnych obrad. Poinformowała też o kolejnym wydarzeniu online w naszym 
Oddziale, jakim będzie Dzień Drogowca i Transportowca – wydarzenie online 
zaplanowane w dniu 26 kwietnia br . 

Następnie głos zabrał Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który podkreślił bardzo dobrą, 
wieloletnią współpracę Izby z Oddziałem. Podkreślił, że jako przedstawiciel 
Izby zawsze chętnie uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowa-
nych przez nasz Oddział. W imieniu Izby złożył uczestnikom i organizatorom 
życzenia udanych obrad. 

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się obrady toczące się w trzech 
sesjach, wygłoszono 17 referatów. Po każdej sesji uczestnicy wzięli udział 
w dyskusji prowadzonej na czacie. W przerwach pomiędzy sesjami emitowane 
były filmy: udostępniony przez firmę MPK S.A. w Krakowie film na temat 
ekologicznych rozwiązań w transporcie zbiorowym pt.: Ekomunikacja oraz 
udostępnione przez ZTP w Krakowie filmy pt.: Podróżuj bezpiecznie komu-
nikacją miejską w Krakowie oraz Bezpieczeństwo najważniejszym punktem 
Polityki Transportowej.

Po zakończeniu obrad odbyła się krótka dyskusja na temat wszystkich 
zaprezentowanych referatów, następnie prof. Wiesław Starowicz dokonał 
podsumowania konferencji. W wygłoszonych 17 referatach podjęte zostały 
różne aspekty aktualnych problemów publicznego transportu zbiorowego. 
Autorzy wystąpień prezentowali środowiska uczelniane – reprezentowane były: 
Politechniki Warszawska, Śląska, Krakowska i Gdańska, a także Uniwersytet 
Szczeciński, Gdański i Ekonomiczny w Katowicach. Wystąpili również trzej 
przedstawiciele MPK S.A. w Krakowie, przedstawiciel firmy NEWAG S.A. 
oraz ZKM w Gdyni. Prof. Starowicz poinformował, że artykuły wygłoszone na 
konferencji zostały opublikowane w 5 numerach czasopisma Transport Miejski 
i Regionalny wydanych w 2020 roku. 
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Grzegorz Dyrkacz – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji

Goście i organizatorzy konferencji. Od góry z lewej: Grzegorz Dyrkacz, prof. Wiesław Starowicz, Danuta Schwertner, 
prof. Andrzej Szarata, Józefa Majerczak, Mirosław Boryczko
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Grzegorz Dyrkacz i Sabina Puławska - Obiedowska

Obrady I sesji. Od góry z lewej: Andrzej Krych, Grzegorz Krawczyk, moderator sesji prof. Wiesław Starowicz 
i  prof. Andrzej Rudnicki
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Obrady III sesji. Od góry z lewej: Grzegorz Dyrkacz, prof. Wojciech Suchorzewski i moderator sesji Mariusz Szałkowski

Po podsumowaniu obrad głos zabrała Prezes Oddziału SITK RP w Krako-
wie Józefa Majerczak, która podziękowała organizatorom za przygotowanie 
tak ciekawej konferencji, a uczestnikom i gościom za udział w obradach, 
życząc kolejnych, udanych edycji. Profesor Wiesław Starowicz przekazał 
podziękowania członkom Komitetu Naukowo – Programowego za pracę wło-
żoną w przygotowanie konferencji, Komitetowi Organizacyjnemu za pracę 
i zaangażowanie, a także referentom za przygotowanie ciekawych wystąpień. 
Zaapelował do przedstawicieli uczelni o promowanie dobrych praktyk i roz-
wiązań, publikowanie i propagowanie swoich osiągnięć w prasie branżowej. 
Profesor dziękując uczestnikom, którzy tak licznie wzięli udział w konferencji 
poinformował, że dużą grupą wśród nich są uczestnicy oraz absolwenci siedmiu 
edycji studiów podyplomowych z zakresu miejskiego transportu zbiorowego 
prowadzonych na Politechnice Krakowskiej. Cieszy fakt, że przedstawiciele 
jednostek transportowych z całego kraju są tak żywo zainteresowani naszą 
konferencją.

Na zakończenie obrad głos zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyj-
nego – Grzegorz Dyrkacz dziękując uczestnikom, prelegentom, moderatorom 
sesji i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji. Szcze-
gólne podziękowania przekazał profesorowi Wiesławowi Starowiczowi za 
zaangażowanie się w prace Komitetu Naukowo – Programowego i pozyskanie 
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ciekawych artykułów na konferencję. Podziękował też gościom konferencji za 
liczny udział oraz Pani Prezes Oddziału Józefie Majerczak za tworzenie dobrej 
atmosfery i aktywizowanie członków Oddziału do ambitnych działań.

Opracowanie: Danuta Schwertner
Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji PTZ 2021

 

Dzień Drogowca i Transportowca
W dniu 26 kwietnia br. w godz. 12.00 – 14.30 odbyło się seminarium nt.: 

Dzień Drogowca i Transportowca. Organizatorami seminarium był Oddział 
SITK RP w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Mało-
polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie. W obradach 
prowadzonych online na platformie Webex uczestniczyły 64 osoby, w tym 
zaproszeni goście: Józefa Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, 
Mirosław Boryczko – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa w Krakowie oraz Katarzyna Węgrzyn - Madeja – Dyrektor 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wszyscy zaproszeni goście w swo-
ich wystąpieniach przekazali serdeczne życzenia dla środowiska w dniu ich 
święta, życząc owocnych obrad, pogratulowali również podjęcia działań dla 
przywrócenia obchodów Dni Drogowca i Transportowca.

 Otwarcia seminarium dokonała kol. Anna Reszczyk – Wiceprezes 
Oddziału SITK RP w Krakowie ds. Drogownictwa, Przewodnicząca Koła 
SITK działającego w GDDKiA Oddział w Krakowie - pomysłodawczyni i or-
ganizatorka wznowienia Dnia Drogowca i Transportowca. Kol. Anna Reszczyk 
przywitała uczestników i zaproszonych gości życząc owocnych obrad. Przy-
pomniała, że dzień Drogowca i Transportowca po raz pierwszy obchodzono 
dokładnie (tak jak my dzisiaj) w dniu 26 kwietnia 1973 roku. Było to oficjalne 
krajowe święto wpisane do ustawy i obchodzone w ostatnią niedzielę kwietnia. 
Niestety po pewnym czasie święto to zniknęło z kalendarza, ale środowisko 
drogowców i transportowców bardzo chciało jego przywrócenia. A branża, 
której dotyczyło to święto to bardzo duża grupa zawodowa: planiści, drogo-
wcy, budowniczy dróg, zarządcy itd... Środowisko inżynierów i techników 
chce się integrować, spotykać, wymieniać doświadczenia, pokazywać swoje 
dokonania i osiągnięcia, wzajemnie inspirować. Kol. Anna Reszczyk wyjaśniła, 
że głosy płynące ze środowiska były przyczyną wznowienia obchodów Dni 
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Drogowca i Transportowca, chcemy je świętować każdego roku. To pierwsze 
po długiej przerwie seminarium ma przybliżyć historię drogownictwa w Polsce 
i na świecie, spojrzeć na tło historyczne, ale też przybliżyć aktualne problemy 
i wyzwania oraz pokazać, jak sobie współcześnie z nimi radzimy.

Pierwsze wystąpienie merytoryczne wygłoszone na seminarium zostało 
przygotowane przez Katarzynę Bochenek - Kolano z Zespołu Historii Dro-
gownictwa Biura Generalnego Dyrektora GDDKiA i nosiło tytuł: „Ochrona 
zabytków drogownictwa i historia drogownictwa”. Ta bardzo interesująca 
prelekcja uzupełniona była unikalnymi, ciekawymi historycznymi zdjęciami. 

Wirtualne studio seminarium nt.: Dzień Drogowca i Transportowca

Kolejne równie ciekawe wystąpienie to referat nt.: „Poprawa infrastruktury 
drogowej – niechronieni użytkownicy drogi”, który zaprezentowała Katarzyna 
Węgrzyn-Madeja, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Prele-
gentka w bardzo przystępny i przejrzysty sposób pokazała różnorodne, często 
bardzo nowatorskie działania podejmowane przez ZDW w ramach zwiększenia 
bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Prezentacja była bogato 
uzupełniona zdjęciami, wykresami i danymi dotyczącymi dokonań w ostatnim 
czasie w tym zakresie . 

Ostatnim wystąpieniem na temat „Ochrona przed hałasem drogowym na 
DK94” był referat Joanny Goli Szlachty – Naczelnika Wydziału Ochrony Śro-
dowiska GDDKiA Oddział w Krakowie. To wystąpienie było również bardzo 
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interesujące, gdyż dotyczyło istotnego problemu, jakim jest poziom hałasu 
w obrębie drogi. Prelegentka pokazała szereg działań podejmowanych przez 
GDDKiA dla zminimalizowania uciążliwości hałasu dla otoczenia, przybliżyła 
zebranym najnowsze metody i działania podejmowane dla rozwiązania tego 
niełatwego problemu. Po wygłoszeniu referatu wywiązała się krótka dyskusja. 

Po zakończeniu części merytorycznej podsumowania seminarium dokonała 
kol. Anna Reszczyk, składając serdeczne życzenia dla całej branży drogowców 
i transportowców, życząc sukcesów zawodowych, rozwoju osobistego oraz 
satysfakcji z wykonywanej pracy . 

Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani Prezes Oddziału Józefa Majer-
czak dziękując za podjęcie wyzwania i wznowienie obchodów Dnia Drogowca 
i Transportowca, a także za zorganizowanie ciekawego merytorycznie semi-
narium. Takie tradycje są ważne: jednoczą ludzi, środowisko, dają napęd do 
dalszego działania, zyskują na tym wszyscy. Pani Prezes pogratulowała kol. 
Annie Reszczyk podjęcia się wyzwania wyrażając nadzieję, że kolejne obchody 
odbędą się już normalnie, stacjonarnie, w dużym gronie.

Jubileuszowa XX Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: Nowoczesne 
technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2021

W dniach 01-03 grudnia 2021 r . w Hotelu Nosalowy Dwór Resort & Spa 
przy ul. Balzera 21 w Zakopanem odbędzie się Jubileuszowa XX Konferencja 
Naukowo – Techniczna nt .: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania 
w transporcie szynowym NOVKOL 2021. Organizatorem konferencji jest 
Oddział SITK RP w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK 
RP, Katedry Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej, PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Krakowie .

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest Prezes Oddziału SITK RP 
w Krakowie Józefa Majerczak.

Tematyka konferencji to nowoczesne technologie w projektowaniu, budo-
wie, utrzymaniu, diagnostyce i eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru 
szynowego do przewozu osób i rzeczy, w tym: 

 1. Realizacja Krajowego Programu Kolejowego – perspektywy rozwoju 
polskiej kolei .
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 2. Inwestycje kolejowe w obliczu pandemii i nowej rzeczywistości gospo-
darczej w Polsce i Unii Europejskiej, w tym „Krajowy Plan Odbudo-
wy”, „Zielony Ład”, Centralny Port Komunikacyjny.

 3. Doświadczenia z przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych 
w ostatniej dekadzie i rekomendacje na lata 2021-2027, w tym: efek-
tywność zrealizowanych inwestycji, modyfikacje założeń wynikające 
ze zmiany otoczenia i nowych prognoz, ocena jakości zastosowanych 
materiałów i systemów. 

 4. Najnowsze modele projektowania, realizacji i zarządzania infrastruktu-
rą, w tym BIM, Asset Management. 

 5. Zagadnienia związane z obiektami inżynierskimi w szczególności sto-
sowaniem najnowszych osiągnięć technologicznych i materiałowych 
przy budowie, rozbudowie, czy też remontach istniejącej infrastruktury 
kolejowej . 

 6. Certyfikacja i dopuszczenia do eksploatacji podsystemów struktural-
nych wynikających z interoperacyjności. 

 7. Wdrażanie IV pakietu kolejowego. 
 8. Nowa jakość i rozwój procesów utrzymania infrastruktury na zmo-

dernizowanych liniach kolejowych – w szczególności z V=160 km/h 
i więcej, w tym doświadczenia z eksploatacji linii CMK i Warszawa - 
Gdańsk z prędkością maksymalną 200 km/h. 

 9. Rozwój transportu szynowego w aglomeracjach i poprawa dostępności 
w regionach, Program Kolej Plus. 

10. Kolej XXI wieku – możliwości finansowania zewnętrznego prac ba-
dawczo-rozwojowych i innowacji . 

11. Zagadnienia transportu szynowego w kształceniu na uczelniach tech-
nicznych . 

Na potrzeby konferencji organizatorzy uruchomili dedykowaną stronę inter-
netową http://www.sitk.org.pl/novkol-21-nowoczesne-technologie-i-systemy-
zarzadzania-w-transporcie-szynowym/, uczestnicy znajdą na niej wszystkie 
niezbędne informacje i szczegóły dotyczące uczestnictwa, rejestracji, programu 
i tematyki konferencji .
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IV Ogólnopolska Konferencja nt.: Nowoczesne technologie w projek-
towaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii 
i regionów NOVDROG`22

Kolejna, IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji nt.: Nowoczesne technologie 
w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metro-
polii i regionów NOVDROG`22 odbędzie sie w Niepołomicach w hotelu Novum 
w dniach 10 - 11 marca 2022 roku . Aktualnie przygotowywany jest program 
merytoryczny konferencji, który będzie dostosowany do aktualnych potrzeb 
i sytuacji w branży. Wszystkie informacje na temat organizacji konferencji 
zamieszczone będa na dedykowanej stronie internetowej, która jest w trakcie 
przygotowania. Informacje można również znależć na stronie Oddziału SITK 
RP w Krakowie www.sitk.org.pl.

Inne konferencje 

Polsko-Chorwacka Konferencja nt.: „Budowa Kolei Dużych Prędkości 
wsparciem dla rozwoju  ruchu turystycznego między Bałtykiem i Adriatykiem”

W dniu 08.06.2021 r. w Krakowie odbyła się Polsko-Chorwacka Konfe-
rencja nt .: „Budowa Kolei Dużych Prędkości wsparciem dla rozwoju  ruchu 
turystycznego między Bałtykiem i Adriatykiem” pod patronatem ministrów 
Chorwacji i Polski: Olega Butkovića i Andrzeja Adamczyka. Konferencja odby-
ła się w trybie stacjonarnym w Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki 
Krakowskiej przy ul Warszawskiej 24, przy zachowaniu środków ostrożności 
reżimu sanitarnego. Konferencja zorganizowana została przez Konsulat Re-
publiki Chorwacji w Krakowie przy współpracy Politechniki Krakowskiej, 
Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie i Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób. 

Uczestników konferencji powitali: Paweł Włodarczyk - Konsul Honorowy 
Republiki Chorwacji, prof. dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz - Rektor Politech-
niki Krakowskiej oraz Tomislav Vidošević - Ambasador Republiki Chorwacji, 
który przedstawił cele konferencji. Spotkanie było wyjątkowe, co podkreślił 
gospodarz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Andrzej Szarata – gdyż 
po wielu miesiącach spotkań organizowanych w sposób zdalny, uczestnicy 
mogli cieszyć się chwilowym powrotem do normalności.
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Referuje Alen Gospočić - Sekretarz Stanu Kolejnictwa i Transportu w Ministerstwie 
Morza, Tansportu i Infrastruktury RCH

Głos zabiera Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju,  Pracy i Technologii RP
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Obrady konferencji

Konferencja zgromadziła znamienitych prelegentów – Sekretarzy Stanu zaj-
mujących się turystyką oraz transportem kolejowym ze strony zarówno Polski 
jak i Chorwacji . W sesji pierwszej pt .: Stan obecny oraz perspektywy rozwoju 
turystyki oraz infrastruktury transportu kolejowego w kontekście polsko-chor-
wackim ze strony polskiej prelegentami byli: Andrzej Gut-Mostowy - Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii RP oraz Andrzej Bittel 
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury RP; ze strony chorwackiej: 
dr Alen Gospočić - Sekretarz Stanu Kolejnictwa i Transportu w Ministerstwie 
Morza, Transportu i Infrastruktury RCh oraz Tonči Glavina - Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Turystyki i Sportu RCh. 

Prof. Andrzej Szarata przedstawił Stan prac nad rozwojem kolei dużych 
prędkości w Europie Środkowo-Wschodniej. Prelegenci podkreślali doskonałe 
stosunki pomiędzy państwami oraz olbrzymią wzajemną sympatię narodów. 
Chorwacja jest jednym z ulubionych kierunków turystycznych Polaków, a Chor-
waci niezmiernie cenią polskich turystów. Rozwój infrastruktury transportowej 
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w omawianym korytarzu transportowym, ze szczególnym uwzględnieniem 
transportu kolejowego, jest wielką szansą dla obustronnych korzyści.

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego 
paneliści omówili możliwości organizacyjne i techniczne polskich i chorwac-
kich firm w budowie KDP. Moderatorem panelu był Maciej Gładyga - Wice-
prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia EFRA. Uczestnikami panelu 
byli: Wiesław Nowak (Wiceprezes IGTL, Prezes Zarządu ZUE S.A.), Prof. 
Borna Abramović (Wiceprezes Chorwackiej Izby Inżynierów Transportu), 
Mirko Franović (Dyrektor ds. Rozwoju, Przygotowania i Realizacji Inwestycji 
Kolei Chorwackich), a także Radek Čech (Dyrektor Generalny Departamentu 
Koleje Czeskie) . 

W trzeciej sesji konferencji  odbył się panel dyskusyjny na temat wpły-
wu budowy KDP na rozwój turystyki. Został on podzielony na dwie części. 
W pierwszej z nich dyskutowano możliwości i ograniczenia rozwoju turystyki 
w relacjach polsko-chorwackich w obecnym i w przyszłym czasie oraz spo-
soby na dalszy ich rozwój, uwzględniając bariery rozwoju obecnych środków 
transportu. W dyskusji udział wzięli: moderator - dr Krzysztof Borkowski 
(Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie) oraz paneliści: dr Agnieszka 
Puszczewicz (Dyrektor Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce); Pa-
weł Niewiadomski (Prezes Polskiej Izby Turystyki), Teresa Buczek (Dyrektor 
Departamentu Strategii i Marketingu POT) oraz dr Mariusz Dudek (Kierownik 
Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej). W drugiej 
części panelu podjęto kwestię, jak branża turystyczna widzi wpływ budowy 
KDP na rozwój turystyki pomiędzy Polską i Chorwacją, Bałtykiem i Adriaty-
kiem. Panelistami byli Krzysztof Krasowski (Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu 
i Innowacji PKP Intercity S.A.), dr Teresa Gądek-Hawlena (Katedra Transportu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach) oraz Rafał Szlachta (Prezes 
Polskiej Organizacji Turystycznej). Dyskusję poprowadziła Krystyna Szczęsny 
(Menadżer kierunku Turystyka i Rekreacja WSB w Chorzowie).

W organizację konferencji włączeni byli również członkowie krakowskiego 
Oddziału SITK RP, m.in. prof. Andrzej Szarata, dr inż. Urszula Duda - Wiertel 
oraz dr inż. Sabina Puławska - Obiedowska, która na konferencji reprezentowała 
Władze Oddziału. 

Opracowanie: Sabina Puławska-Obiedowska
Członek Zarządu SITK RP Oddział w Krakowie

Zdjęcia: Katarzyna Wójcik 
Asystent Konsula Honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie
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Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału 
SITK RP w Krakowie za rok 2020

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie 
za rok 2020 odbyło się w dniu 29 marca 2021 r. Zebranie zostało zorganizowane 
w sposób zdalny, online za pośrednictwem platformy Webex, co pozwoliło prze-
prowadzić obrady w sposób bezpieczny dla uczestników. Wszyscy członkowie 
Oddziału zostali zaproszeni drogą mailową do wzięcia udziału w zebraniu, które 
wyznaczono na godz. 16.00 (I termin). Ze względu na brak kworum, Prezes 
Józefa Majerczak wyznaczyła drugi termin zebrania na godz. 16.15.

W Walnym Zebraniu uczestniczyło łącznie 45 osób, w tym Prezes Honorowy 
SITK, Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz i Członkowie Ho-
norowi SITK: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, 
Józefa Majerczak (Prezes) i Mariusz Szałkowski. W zebraniu udział wzięli 
również zaproszeni goście w osobach: Tadeusz Trzmiel – Prezes Krakowskiego 
Holdingu Komunalnego S.A., Członek Honorowy SITK, profesorowie z Po-
litechniki Krakowskiej: prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej, prof. Kazimierz Flaga, prof. Lidia Żakowska i prof. Andrzej Rudnicki 
z Żoną Wiesławą, Mirosław Boryczko – Przewodniczący MOIIB w Krakowie, 
Bohdan Biś Lisowski – Prezes SARP oraz Jerzy Jakimowicz – Prezes Oddziału 
SITK w Katowicach .

Przygotowanie i obsługę informatyczną spotkania zapewniła kol. Janina 
Mrowińska – Dyrektor Biura Oddziału i jednocześnie Sekretarz Oddziału wraz 
z Panią Prezes. Do przygotowań włączył się kol. Marek Błeszyński, Anna 
Reszczyk oraz Anna Karpierz.

Wszyscy członkowie Oddziału przed wyznaczonym terminem zebrania 
otrzymali drogą mailową materiały: Porządek Obrad Zebrania i Projekt Regula-
minu Obrad oraz najnowszy numer Informatora Oddziału nr 1/2021 zawierający 
następujące materiały: Sprawozdanie z działalności Oddziału SITK RP w Kra-
kowie za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym (które zamieszczono 
również na stronie internetowej Oddziału), Protokół z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej Oddziału SITK RP w Krakowie oraz Wstępny plan konferencji, 
seminariów, wyjazdów technicznych i wydarzeń integracyjnych Oddziału SITK 
RP w Krakowie na rok 2021.

Po rozpoczęciu zebrania w II terminie (godz. 16.15) Prezes Józefa Majerczak 
powitała wszystkich uczestników, szczególnie serdecznie witając przybyłych 
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członków władz Oddziału, przedstawicieli kół, Członków Honorowych i za-
proszonych gości – Sympatyków i Przyjaciół Oddziału. Następnie Pani Prezes 
poprosiła zebranych o powstanie, minutą ciszy uczczono pamięć Członków 
Oddziału, którzy zmarli w roku 2020. Byli to: Lucjan Chudoment, Marian 
Dudek, Stefan Gawęda, Janusz Kucharski, Jacek Michałowski, Krzysztof 
Rogowski i Irena Tyska.

Pani Prezes poprosiła zaproszonych gości o zabranie głosu. Pierwszy głos 
zabrał Mirosław Boryczko – Przewodniczący MOIIB w Krakowie, który 
dziękując za zaproszenie zapewnił, że Izba jest otwarta na szeroką współpracę 
nie tylko z naszym Stowarzyszeniem, ale też z Politechniką Krakowską oraz 
Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Pan Przewodniczący zapewnił 
też, że aktywnie bierze udział w różnych spotkaniach i przedsięwzięciach 
organizowanych przez nasz Oddział: konferencjach, zebraniach, ale też w ży-
ciu towarzyskim, spotkaniach integracyjnych. Swoją wypowiedź zakończył 
złożeniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Następnie głos zabrał Prezes SARP – Bohdan Biś Lisowski, który zachęcił 
do tego, aby z tych trudnych sytuacji, które nas aktualnie spotykają, próbować 
pozyskiwać dla siebie coś dobrego – zyskujemy nowe doświadczenia, uczymy 
się nowych form integracji, poznajemy nowe narzędzia. Kończąc swoją wy-
powiedź przekazał serdeczne życzenia świąteczne dla wszystkich członków 
i władz Oddziału.

W kolejnej części zebrania Pani Prezes Oddziału odczytała nazwiska nowo-
przyjętych członków, osób odznaczonych oraz osób wyróżnionych Dyplomami 
Zarządu Krajowego za Długoletni Staż SITK. Poza tym Pani Prezes nagrodziła 
dyplomami osoby wyróżniające się w roku 2020 szczególną aktywnością. 
Formalne wręczenie legitymacji, odznaczeń i dyplomów zostanie dopełnione 
przy pierwszej możliwej okazji.

W dalszej części zebrania uczestnicy w drodze głosowania jawnego zwykłą 
większością głosów (przez głosowanie z wykorzystaniem funkcji „czat”) jed-
nogłośnie wybrali Prezydium Zebrania w następującym składzie: Przewodni-
czący – Marek Błeszyński, Zastępca Przewodniczącego – Janina Mrowińska, 
Sekretarz – Danuta Schwertner. Zebranie w drodze głosowania jawnego (przez 
głosowanie z wykorzystaniem funkcji „czat”) zaakceptowało przedstawiony 
przez Przewodniczącego Prezydium Porządek Obrad i Regulamin Obrad.

Sprawozdanie z działalności Oddziału wraz ze sprawozdaniem finansowym 
za rok 2020 przedstawiła Prezes Oddziału Józefa Majerczak. W czasie refe-
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rowania prezentacja została udostępniona wszystkim zebranym w programie 
Webex, co pozwoliło zebranym zapoznać się z obecną strukturą Oddziału i z 
jego osiągnięciami w każdym z podejmowanych w ubiegłym roku obszarów 
działalności. Sprawozdanie zawierało szczegółowe dane według stanu na dzień 
31.12.2020 r., a prezentacja Pani Prezes była bogato ilustrowana zdjęciami 
i ilustracjami dokumentującymi działania Oddziału podejmowane pomimo 
dużych trudności związanych z pandemią.

Ten czas był dla nas sprawdzianem wzajemnych stosunków i atmosfery, 
jaka panuje w naszym środowisku. W pierwszych dniach pandemii pani Pre-
zes zainicjowała akcję „Jesteśmy razem w czasie pandemii!”, zwróciła się do 
wszystkich członków, a szczególnie Seniorów z inicjatywą niesienia pomocy 
osobom potrzebującym. Zaoferowano wsparcie przy rozwiązywaniu problemów 
życia codziennego, jak również wsparcie mentalne, duchowe. Odzew na ten 
apel był bardzo pozytywny, członkowie chętni do niesienia pomocy zgłaszali 
się do Biura, a sama idea pomagania sobie nawzajem w naszym środowisku 
bardzo się wszystkim spodobała. Kolejnym etapem było jak najszybsze podjęcie 
działań, które umożliwią w miarę normalną pracę Zarządu, Biura, kół i klubów 
oraz realizację zamierzonych celów. Dostosowano wewnętrzne przepisy tak, 
aby spotkania Zarządu i proces podejmowania decyzji mogły odbywać się 
online, ciągłość zarządzania Oddziałem została zachowana. Kolejny krok to 
zmiana sposobu organizacji spotkań odbywających się w większym gronie – 
konferencje, seminaria, prelekcje, a także spotkania techniczne i integracyjne 
organizowano z powodzeniem w bezpieczny dla uczestników sposób w formie 
spotkań online. Miało to też pozytywny efekt – coraz więcej osób przyłączało 
się do spotkań, pomimo obowiązującej izolacji mogli w pełni korzystać z oferty 
naszego Oddziału. Oddział w Krakowie był pionierem w tym zakresie wśród 
innych Oddziałów Stowarzyszenia, a jego władze stanęły na wysokości zadania.

Omawiając sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2020, Prezes Józefa 
Majerczak podkreśliła duży wkład pracy i wielkie zaangażowanie członków 
we wszystkie podejmowane przez Oddział działania, aktywne włączenie się 
dużego grona osób w przygotowanie konferencji, seminariów i innych ważnych 
wydarzeń. Podkreślić należy fakt, że przygotowania te w trudnych warunkach 
pandemii były bardzo czasochłonne, wymagały też większej kreatywności, 
pomysłowości i zaangażowania. Zebranie nie wniosło uwag do przedstawio-
nego sprawozdania .
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Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej kol. Andrzeja Kollbeka Protokołu Komisji Rewizyjnej, 
która na posiedzeniu w dniu 22.03.2021 r. przeanalizowała dokumenty spra-
wozdawcze i finansowe Oddziału dotyczące roku 2020. Przy ocenie powyż-
szych dokumentów należało wziąć pod uwagę, że sprawozdawczy rok 2020 
był rokiem wyjątkowym z powodu pandemii koronawirusa w całym świecie, 
wprowadzonych w naszym kraju obostrzeń dotyczących wszelkiej działalności 
i związanych z tym ograniczeń kontaktów społecznych, co miało bezpośredni 
wpływ na sposób działalności naszego Stowarzyszenia. Rok obrotowy 2020 
zamknął się stratą bilansową w wysokości 100 479,34 zł. Strata zostanie pokryta 
z zysku zgromadzonego na funduszu zapasowym Oddziału. Komisja stwier-
dziła, że pomimo straty finansowej kondycja finansowa Oddziału jest dobra, 
Oddział posiada pełną możliwość realizacji celów statutowych, a płynność 
finansowa jest zachowana. Oddział posiada kapitał własny, który na dzień 31 
grudnia 2020 roku wynosił 1 164 274,35 zł. Wolne środki finansowe ulokowane 
są na lokacie walutowej w EURO.

Komisja przeanalizowała i dokonała oceny wszystkich działań podejmo-
wanych przez Oddział w roku 2020, podkreślając duże osiągnięcia we wszyst-
kich obszarach działalności. Zaleciła, by w roku 2021 Oddział kontynuował 
działalność w zakresie organizowania konferencji naukowo-technicznych, 
szkoleń, kursów i seminariów oraz działalności wydawniczej. Komisja zale-
ciła kontynuację remontu siedziby SITK, szczególnie w zakresie odwodnienia 
i zabezpieczenia budynku przed zawilgoceniem fundamentów. Zaleciła też 
kontynuowanie działań na rzecz dalszej poprawy ściągalności składek w 2021 
roku, jak również podjęcie starań w kierunku pozyskiwania nowych członków 
do naszego Stowarzyszenia .

Komisja Rewizyjna zgodnie ze Statutem SITK RP –55 zatwierdziła Spra-
wozdanie Finansowe SITK RP Oddziału w Krakowie za rok 2020 i zawniosko-
wała o przyjęcie przez Walne Zebranie rocznego Sprawozdania z działalności 
Oddziału. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kollbek pogratulował 
Zarządowi Oddziału efektywnego działania w tak trudnym okresie.

Przewodniczący Zebrania Marek Błeszyński odczytał projekt Uchwały nr 
1/2021 Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK RP w Krakowie z dnia 
29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Oddziału 
za rok 2020 i poprosił zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwier-
dzenia Uchwały.
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Obrady konferencji, u góry z prawej Prezes Oddziału Józefa Majerczak, u góry z lewej – Przewodniczący Zebrania Marek 
Błeszyński, w środku Sekretarz Zebrania Danuta Schwertner

Uczestnicy podczas obrad

W głosowaniu jawnym z wykorzystaniem funkcji „czat” zebranie jedno-
głośnie przyjęło i zatwierdziło Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału 
oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2020, na mocy § 43 pkt. 2 Statutu 
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Stowarzyszenia, w tym Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2020 oraz 
zatwierdziło pokrycie straty finansowej za rok 2020 (100 479,34 zł) z zysku 
zgromadzonego na funduszu zapasowym Oddziału.

W kolejnej części zebrania Wiceprezes ds. Kolejnictwa kol. Zbigniew Ma-
rzec przedstawił zebranym program działania Oddziału na rok 2021. Prezentacja 
została udostępniona uczestnikom online w trakcie referowania.

Oddział zamierza nadal aktywnie utrzymać i prowadzić następujące kie-
runki działań:

a) kontynuowanie działalności statutowej Oddziału m.in. poprzez rozwija-
nie działalności Biura Ekspertyz, popularyzację osiągnięć krakowskie-
go środowiska w czasopismach wydawanych przez SITK, promowanie 
inicjatyw innych Oddziałów, Zarządu Krajowego i Rady Krajowej,

b) działalność gospodarcza Oddziału, w tym działalność wydawnicza jako 
ważny element działalności Oddziału (wydawanie materiałów konfe-
rencyjnych i publikacji zwartych),

c) kontynuowanie działalności konferencyjnej oraz organizowanie i pro-
mowanie ogólnie dostępnych, bezpłatnych jednodniowych seminariów 
i warsztatów o szerokim przekroju tematycznym,

d) działalność szkoleniowa – organizowanie szkoleń dla przewoźników 
mających na celu uzyskanie certyfikatu na przewozy w transporcie 
drogowym oraz innych kursów dokształcających, rozwijanie ośrodka 
szkoleniowego w Oddziale,

e) zabezpieczenie pozyskania środków na działalność statutową Oddzia-
łu poprzez kontynuowanie działalności Biura Ekspertyz, działalności 
konferencyjnej, wydawniczej, kursowej, pozyskiwanie sponsorów,

f) otwarta, dostępna dla wszystkich członków działalność informacyjna 
Oddziału (strona internetowa, Facebook, Informator Oddziału, wydaw-
nictwa),

g) tworzenie dobrego wizerunku Oddziału w mediach, bieżące prowadze-
nie i uaktualnianie witryny internetowej Oddziału,

h) współpraca z Redakcją czasopisma Transport Miejski i Regionalny,
i) kontynuowanie organizacji konkursu na najlepsze prace dyplomowe 

dla szkół wyższych Krakowa,
j) organizacja zebrań i spotkań oraz imprez technicznych wzbogacają-

cych wiedzę członków,
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k) działalność integracyjna członków, organizowanie Święta Oddziału, 
obchody jubileuszy Seniorów, wyjazdy techniczno – integracyjne kra-
jowe i zagraniczne, prelekcje, imprezy kulturalne, wystawy, wycieczki 
turystyczne, itp.,

l) bieżące działania związane z przynależnością do SITK – utrzymywanie 
kontaktów z kołami, porządkowanie członkostwa i struktur podstawo-
wych, zwiększanie opłacalności składek,

m) współpraca z innymi Oddziałami SITK i Stowarzyszeniami zrzeszony-
mi w FSNT NOT oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budow-
nictwa,

n) współpraca z firmami, instytucjami administracyjnymi w Krakowie i w 
całym kraju, współpraca i kontakty z władzami Miasta Krakowa i Wo-
jewództwa Małopolskiego,

o) działalność na rzecz społeczności – włączanie się do akcji charytatyw-
nych .

Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do zaprezentowanego programu. 
W dalszej części zebrania Przewodniczący Zebrania odczytał projekt Uchwały 
Walnego Zebrania Członków Oddziału SITK RP w Krakowie z dnia 29 marca 
2021 r. w sprawie przyjęcia Programu działania Oddziału na rok 2021 i poprosił 
zebranych o głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały. W głosowaniu jawnym 
(z wykorzystaniem funkcji „czat”) jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 2/2021 
o przyjęciu przez Walne Zebranie Członków zaprezentowanego Programu 
działania Oddziału w 2021 roku.

Wzorem lat ubiegłych w trakcie Walnego Zebrania Członków odbyła się 
prezentacja o charakterze technicznym, która została wygłoszona przez mgr inż. 
Roberta Jakubiaka – Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w GDDKiA 
Oddział w Krakowie. Tematem prezentacji była „Realizacja tunelu drogowego 
pod górą Mały Luboń w ciągu budowanej drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka 
Zdrój”. Inwestycja ta od początku cieszy się dużym zainteresowaniem środo-
wiska branżowego. Wygłoszona przez p. Roberta Jakubiaka prelekcja była nie-
zmiernie ciekawa, zawierała bardzo dużo danych merytorycznych i informacji 
technicznych na temat realizacji tej ogromnej inwestycji. Prelegent ilustrując 
prezentację wieloma zdjęciami, schematami i rysunkami w bardzo szczegółowy, 
a jednocześnie przystępny sposób zapoznał zebranych z wyzwaniami, z jakimi 
na przestrzeni 15 lat od podjęcia pierwszych działań borykali się inwestorzy. 
Pokazał przekrojowo, etap po etapie cały proces realizacji inwestycji od jej 
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początków w 2006 roku aż do dziś, kiedy to inwestycja jest już w końcowej 
fazie. Oddanie jej do użytkowania planowane jest w 2022 roku.

Prezentacja p. Roberta Jakubiaka z GDDKiA Oddział w Krakowie na temat realizacji tunelu drogowego 
pod górą Mały Luboń

Prelekcja została wysłuchana z dużą uwagą i zainteresowaniem tym bardziej, 
że członkowie naszego Oddziału już dwukrotnie gościli na budowie tunelu 
zapoznając się z rozwojem prac, planowana jest kolejna wizyta dla zapoznania 
się z końcowymi etapami prac. Pan Dyrektor Robert Jakubiak poinformował 
zebranych, że szczegółowe, na bieżąco aktualizowane informacje na temat 
omawianej inwestycji znajdują się na stronie www.s7-lubien-rabka.pl.

Prezes Józefa Majerczak kończąc Walne Zebranie podziękowała Prezydium 
za pracę, Przewodniczącemu Markowi Błeszyńskiemu za sprawne prowadzenie 
obrad, a członkom za liczny udział w zebraniu. Przekazała również podzięko-
wania p. Dyrektorowi Robertowi Jakubiakowi za bardzo ciekawą i cenną me-
rytorycznie prezentację, która została wysłuchana z dużym zainteresowaniem.

Rok 2020 ze względu na pandemię był dla Oddziału rokiem szczególnym, 
pełnym nowych wyzwań. Pani Prezes podziękowała wszystkim członkom 
Oddziału i Zarządowi za zaangażowanie, codzienną pracę, aktywność, a także 
za pomysłowość i kreatywność we wdrażaniu nowatorskich rozwiązań i no-
woczesnych form działania.
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Pani Prezes przekazała też szczególne podziękowania dla Dyrektor Biura 
Oddziału kol. Janiny Mrowińskiej, a także dla kol. Anny Karpierz i kol. Marka 
Błeszyńskiego z Biura Oddziału za całoroczną pracę, wysiłek i ogromne serce 
wkładane w działania podejmowane dla Oddziału i Stowarzyszenia.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Pani Prezes prze-
kazała wszystkim serdeczne życzenia świąteczne, życzyła radości, dostrzegania 
wokół siebie piękna i pięknych ludzi oraz nadziei i wiary, że będzie lepiej. Do 
życzeń dołączyli się Profesor Kazimierz Flaga oraz profesor Andrzej Rudnicki 
i kol. Wiesława Rudnicka życząc wesołych świąt, smacznego jajka i obfitego 
dyngusa!

ERNESTY rozdane… wszystkie dla Krakowa!

Grzegorz Dyrkacz odbiera nagrodę dla Oddziału SITK RP w Krakowie

W dniu 14 czerwca 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady 
Krajowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, w czasie 
którego wręczono statuetki ERNESTA za wybitną działalność w roku 2020. 
Nagrody ERNEST przyznawane są najaktywniejszym członkom w poszcze-
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gólnych kategoriach, w tym roku konkurs odbył się po raz 17-sty. Uroczystego 
wręczenia dokonali Prezes SITK RP prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch wraz 
z Prezesem Honorowym SITK RP prof. dr hab. inż. Wiesławem Starowiczem.

Halina Rogowska – najaktywniejsza w dziedzinie drogownictwa

Zgłoszenia do konkursu zostały nadesłane przez Oddziały SITK RP 
w marcu br. Wybór laureatów nagrody ERNEST odbywa się dwuetapowo: 
w pierwszym etapie zespoły branżowe złożone z laureatów nagrody wszyst-
kich poprzednich edycji wybierają nominowanych w sześciu kategoriach, 
w drugim etapie Kapituła pod przewodnictwem Prezesa SITK RP Janusza 
Dyducha wybiera laureatów w tajnym głosowaniu. 

W tej edycji konkursu wszystkie statuetki trafiły do Krakowa, co potwier-
dza prężne działanie naszego Oddziału w ubiegłym roku!

W kategorii najaktywniejszy w dziedzinie drogownictwa laureatką nagrody 
jest Halina Rogowska z Koła w GDDKiA Rejon Kraków. W kategorii najak-
tywniejszy w dziedzinie kolejnictwa laureatem nagrody jest Sebastian Motyl 
z Koła w PNUIK Kraków Sp. z o.o. W kategorii najaktywniejszy w dziedzinie 
transportu laureatem nagrody jest Krzysztof Francuz z Koła w Politechnice 
Krakowskiej. W kategorii najaktywniejszy Klub/Koło laureatem nagrody 
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jest Koło w Mota-Engil Central Europe S.A. W kategorii najaktywniejszy 
Oddział laureatem nagrody jest Oddział SITK w Krakowie.

Krzysztof Francuz – najaktywniejszy transportowiec 

Beata Toporska odbiera nagrodę dla najlepszego Koła w Mota-Engil Central Europe S.A.
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Laureaci Ernestów z Krakowa z przedstawicielami władz SITK RP. Od lewej: Grzegorz Dyrkacz, Beata Toporska, Prezes 
Honorowy SITK RP prof. Wiesław Starowicz, Halina Rogowska, Prezes SITK RP prof. Janusz Dyduch, Krzysztof Francuz

Laureatom konkursu ERNEST 2020 serdecznie gratulujemy!
Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska 

Prezes Koła w Mota – Engil Central Europe S.A.

 Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dzie-
dzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa” za rok 
2020 rozstrzygnięty!

Oddział SITK RP w Krakowie po raz 48 zorganizował Konkurs na najlepsze 
prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa. W tej 
edycji oceniane były prace inżynierskie i magisterskie obronione w roku 2020. 
Na konkurs zgłoszono 29 prac dyplomowych z dwóch uczelni krakowskich – 6 
prac z Akademii Górniczo-Hutniczej i 23 prace z Politechniki Krakowskiej. Do 
Konkursu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone prace. Zgodnie z regulaminem 
Konkursu prace podzielono na prace inżynierskie i prace magisterskie w czte-
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rech grupach tematycznych: Infrastruktura Transportu, Procesy Transportowe, 
Pojazdy samochodowe i szynowe oraz Transport a ochrona środowiska. 

Prace zostały ocenione przez specjalistów praktyków z poszczególnych 
dziedzin w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu. Kapituła 
Konkursu pracowała w następującym składzie:

Przewodnicząca: 
Józefa Majerczak – Prezes Zarządu SITK RP O/Kraków, Członek Zarzą-

du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2011-2015
Członkowie: 
Grzegorz Dyrkacz – Wiceprezes ds. Transportu, I Z-ca Prezesa Zarządu 

SITK RP O/Kraków, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Przewozami 
MPK S.A. w Krakowie

Zbigniew Marzec – Wiceprezes ds. Kolejnictwa SITK RP O/Kraków, 
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury 
Kolejowej w Krakowie Sp . z o .o .

Anna Reszczyk – Wiceprezes ds. Drogownictwa SITK RP O/Kraków, 
Kierownik Projektu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad Oddział w Krakowie w latach 2008-2020

Mariusz Szałkowski – Członek Zarządu SITK RP O/Kraków, Wiceprezes 
Zarządu ds. Eksploatacji i Rozwoju MPK S.A. w Krakowie

Beata Toporska – Członek Zarządu SITK RP O/Kraków, Dyrektor Zarzą-
dzający – Sarivo Infrastruktura Sp . z .o .o .

Andrzej Kollbek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej O/Kraków, Z-ca 
Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Krakowie w latach 2007-2019

Czesław Jarosz – Członek Komisji Rewizyjnej SITK RP O/Kraków, Pre-
zes Portów Lotniczych w Krakowie i Radomiu w latach 1991-2011

Włodzimierz Zembol – Dyrektor w Zakładzie Linii Kolejowych w Kra-
kowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wiesław Więckowski – Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji w Zakładzie 
Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Krzysztof Drebot – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych w Zakładzie 
Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Sebastian Motyl – Dyrektor ds. Produkcji Robót Nawierzchniowych, Pro-
kurent w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kole-
jowej w Krakowie Sp . z o .o .
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Jan Kaczmarek – Zastępca Dyrektora w PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie

Łukasz Franek – Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Krakowie
Grzegorz Kulka – Kierownik Projektu w Wydziale Mostów w Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
Janusz Alberski – Naczelnik Działu ds. zaplecza technicznego maszyn, 

sprzętu i gospodarki samochodowej w Przedsiębiorstwie Napraw 
i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp . z o .o .

Tomasz Lorek – Naczelnik Wydziału Przygotowania Dokumentacji Stu-
dialnej w Krakowie Departament Strategii i Monitoringu w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

Jan Mitis – Kierownik w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 
S .A . w Krakowie

Leszek Marynowski – Kierownik Produkcji w Miejskim Przedsiębior-
stwie Komunikacyjnym S .A . w Krakowie

Stanisław Jurga – Kierownik Sekcji Tramwajowej Działu Technicznego 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie

Przemysław Czech – Kierownik Działu Uzgodnień w Zarządzie Dróg 
Miasta Krakowa

Jacek Żółciński – Zastępca Kierownika działu obsługi klienta (Terminal 
Lotniska Balice od 2006 do nadal)

Oktawian Jarosz – Główny Specjalista Kontroli Rejonu Lotniska Balice 
od 2003 roku do nadal

Barbara Bysiewicz – Główny Specjalista w Przedsiębiorstwie Napraw 
i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp . z o .o .

Tomasz Sypniewski – Specjalista w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Krakowie

Bartłomiej Lustofin – Starszy Specjalista Wydział Prac Studialnych, De-
partament Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie

Krzysztof Francuz – Specjalista ds. Inżynierii Ruchu w Miejskim Przed-
siębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie

Piotr Toporski – Kierownik Zespołu Grunt Budowa Sp. z o.o. Sp.k. do 
marca 2021. Właściciel BPT INVEST od marca 2021.

Kapituła Konkursu, po zapoznaniu się z poszczególnymi pracami oraz po 
analizie opinii specjalistów i promotorów wyłoniła zwycięzców konkursu.
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W grupie prac inżynierskich kategorii Infrastruktura Transportu:
– I miejsce zajęła praca p. Wiolety Fedko nt.: System radiołączności ko-

lejowej GSM-R jako część składowa europejskiego systemu sterowa-
nia ruchem kolejowym ERTMS, (promotor dr inż. Jan Gertz),

– II miejsce zajęła praca p. Krzysztofa Jarosińskiego nt.: Analiza funk-
cjonowania wypożyczalni rowerów miejskich „Wavelo” w Krakowie, 
(promotor dr inż. Zofia Bryniarska),

– III miejsce zajęła praca p. Karoliny Pajki nt.: Analiza możliwości zwięk-
szenia atrakcyjności tramwajowego węzła przesiadkowego "Dworzec 
Towarowy" w Krakowie, (promotor dr inż. Marek Bauer).

W grupie prac inżynierskich kategorii Procesy Transportowe:
– II równorzędne miejsca zajęły prace p. Aleksandry Horowskiej nt.: 

Analiza konkurencyjności regionalnego transportu kolejowego i dro-
gowego po wybudowaniu linii Podłęże-Piekiełko oraz zmodernizo-
waniu linii Chabówka – Nowy Sącz oraz praca p. Tomasza Kuli nt.: 
Bezpieczeństwo drogi kolejowej w aspekcie potencjalnych zagrożeń 
zewnętrznych, (promotor obu prac dr inż. Jan Gertz),

– III miejsce zajęła praca p. Sabiny Jarnot nt.: Analiza jakości podróży na 
podstawie punktualności na linii kolejowej Kraków Główny-Miechów, 
(promotor dr inż. Sabina Puławska - Obiedowska).

W grupie prac inżynierskich w kategorii Pojazdy samochodowe i szyno-
we wyróżniona została praca p. Aleksandry Saletnik nt.: Wpływ stylu jazdy 
kierowców zawodowych na zużycie paliwa w pojazdach przedsiębiorstwa 
transportowego X, (promotor dr inż. Daniel Kubek).

W grupie prac inżynierskich w kategorii Transport a ochrona środowiska 
wyróżniona została praca p. Karoliny Dębiak nt.: Ocena klimatu akustycznego 
„Mini” parków miejskich zlokalizowanych przy ulicach w Krakowie, (promotor 
dr inż. Krystian Woźniak).

W grupie prac magisterskich w kategorii Infrastruktura Transportu:
– I miejsce zajęła praca p. Szymona Glinki nt.: Geodezyjna obsługa 

budowy trasy komunikacyjnej w technologii BIM ze wspomaganiem 
oprogramowania Bentley, (promotor dr hab. inż. Michał Strach, prof. 
Uczelni),

– II równorzędne miejsca zajęły prace p. Michała Adamczyka nt.: Wyko-
nanie geodezyjnych pomiarów geometrii toru i badań diagnostycznych 
wybranych elementów oraz parametrów geometrycznych torów tram-
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wajowych na przykładzie pętli tramwajowej, (promotor dr hab. inż. Mi-
chał Strach, prof. Uczelni) oraz praca p. Szymona Potępy nt.: Analiza 
rysu historycznego wraz z oceną stanu technicznego oraz koncepcją 
wzmocnienia zabytkowego wiaduktu nad ulicą Grzegórzecką w Kra-
kowie w ciągu linii kolejowej E30 Kraków-Rudzice, (promotor dr inż. 
Marek Pańtak).

W grupie prac magisterskich w kategorii Procesy Transportowe:
– I miejsce zajęła praca p. Małgorzaty Stec nt.: Stan obecny i perspekty-

wy rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich na Lubelszczyźnie, 
(promotor dr inż. Jan Gertz),

– II równorzędne miejsca zajęły prace p. Pauliny Mielnik nt.: Planowanie 
wielkości przepływów ładunków w sieci logistycznej przedsiębiorstwa 
XYZ z wykorzystaniem symulacji komputerowej oraz praca p. Joan-
ny Ziaja nt.: Wpływ wybranych metod rozmieszczania towarów oraz 
planowania tras zbiórki na efektywność procesu kompletowania zleceń 
w magazynie, (promotor obu prac dr inż. Paweł Więcek).

W grupie prac magisterskich w kategorii Pojazdy samochodowe i szynowe:
– I miejsce zajęła praca p. Jakuba Wojciecha Lewandowskiego nt.: Pla-

nowanie obsługi technicznej obręczy kół wybranych wagonów tram-
wajowych, (promotor dr inż. Maksymilian Smolnik).

 Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i rozdania nagród laureatom 
odbyła się w dniu 22 czerwca o godz. 16.30 online za pośrednictwem platformy 
Webex. W spotkaniu udział wzięli autorzy i promotorzy prac, członkowie Zarzą-
du Oddziału, członkowie Kapituły a także zaproszeni goście. Swą obecnością 
uroczystość uświetnili: prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Członkowie Honorowi SITK RP: 
Marek Błeszyński i Jerzy Hydzik.

Galę otworzyła Pani Prezes Oddziału Józefa Majerczak, która przedstawiła 
wszystkie prace zakwalifikowane na konkurs, podkreślając ich bardzo wysoki 
poziom merytoryczny, a następnie ogłosiła wyniki konkursu gratulując wszyst-
kim laureatom . 

Podczas spotkania głos zabrał prof. Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK, który pogratulował zwycięzcom i wyraził zadowolenie, 
że oprócz prac z Politechniki, w tej edycji konkursu licznie uczestniczyły rów-
nież prace z AGH podejmujące ważną tematykę i charakteryzujące się wysokim 
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poziomem merytorycznym. Zadeklarował również, że uczelnia jest otwarta na 
współpracę i docenił fakt, że SITK pielęgnuje tradycję organizowania Konkursu.

W czasie spotkania głos zabrali również promotorzy prac oraz laureaci 
I miejsc, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami zarówno z procesu 
pisania prac dyplomowych, jak i swoich pierwszych osiągnięć zawodowych.

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie ufundował dla laureatów konkursu 
nagrody. Dla zdobywców I miejsc były to szklane statuetki tramwajów MPK 
w Krakowie wykonane ręcznie w pracowni artystycznej z tabliczką pamiątkową, 
profesjonalne słuchawki bezprzewodowe, bon na roczną prenumeratę czasopi-
sma: Transport Miejski i Regionalny, bon na udział w konferencji organizowanej 
przez Oddział ważny przez 1 rok. Laureaci II miejsc otrzymali bon na roczną 
prenumeratę Transportu Miejskiego i Regionalnego i słuchawki. Laureaci III 
miejsc otrzymali bon na półroczną prenumeratę Transportu Miejskiego i Re-
gionalnego oraz słuchawki. Wyróżnieni otrzymali głośniki bezprzewodowe.

Oprócz tych nagród laureaci i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy, Monografię Oddziału za lata 2006 – 2016 pod tytułem „Przeszłość 
dla Przyszłości” oraz gadżety firmowe. Poza tym Pani Prezes Oddziału Józefa 
Majerczak zaoferowała laureatom możliwość zapisania się do SITK i bonus 
w postaci zwolnienia z opłacania składki członkowskiej przez rok.

Promotorzy zwycięskich prac również zostali docenieni i nagrodzeni: JM 
Rektor Politechniki Krakowskiej ufundował nagrody książkowe oraz okolicz-
nościowe dyplomy, a władze Oddziału SITK w Krakowie otrzymały informację, 
że JM Rektor AGH na posiedzeniu Senatu ogłosi wyniki konkursu. Poza tym 
promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani dyplomami Oddziału SITK 
w Krakowie oraz drobnymi upominkami .

Spotkanie przebiegało w sympatycznej atmosferze. Laureaci poinformowani 
zostali o nagrodach, które zdobyli – wszystkie nagrody oraz okolicznościowe 
upominki zarówno dla zwycięzców, jak i pozostałych uczestników konkursu 
zostaną przesłane pocztą kurierską.

Opracowanie i zdjęcia: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie
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Gala ogłoszenia wyników konkursu odbyła się online na platformie Webex

Nagrody dla laureatów konkursu
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Spotkania członków Oddziału

Wycieczka Koła w Mota-Engil Central Europe S.A. do Szczawnicy
W tym roku po raz XII członkowie Koła w Mota-Engil Central Europe 

w dniach 11-13 czerwca wyjechali na wyprawę integracyjną do naszych pięk-
nych, polskich gór. Podobnie jak w poprzednich latach, miejscem docelowym 
była Szczawnica - malownicza miejscowość położona na pograniczu Beskidów 
Zachodnich i Pienin, nad potokiem Grajcarek.

Tradycyjnie wyjazd rozpoczął się już w piątek. Po przybyciu wszystkich 
uczestników do Szczawnicy i zakwaterowaniu w Domu Gościnnym, odbyło 
się spotkanie organizacyjne, podczas którego omówiono plany na kolejne dwa 
dni pobytu w Pieninach .

Na turystycznym szlaku
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Odpoczynek przy schronisku PTTK Orlica

Wspólne zdjęcie uczestników wyprawy
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W sobotni, słoneczny poranek wybrano się Drogą Pienińską, aby zapoznać 
się z tradycją spływów Dunajcem i nie tylko. Spacer rozpoczęto na skrzyżo-
waniu ul. Flisackiej i Pienińskiej w Szczawnicy, wędrując wzdłuż Dunajca 
drogą w pięknym majestacie drzew w kierunku Czerwonego Klasztoru, aby 
ostatecznie dotrzeć do schroniska Orlica. Schronisko to jest obiektem położo-
nym w cichym i spokojnym miejscu, na niewielkim malowniczym wzgórzu, 
usytuowane 520 m n.p.m. skąd rozchodzi się fantastyczny widok. Po krótkim 
odpoczynku wyruszono w kierunku centrum Szczawnicy, na wspólny obiad 
w Kocim Zamku, który powiązany jest z legendą o Zbóju Pipikasie zamiesz-
kującym w „Kocim Zamku”, gdzie ukrywał zrabowane skarby. 

W godzinach popołudniowych uczestnicy wycieczki tradycyjnie wzięli 
udział we wspólnym grillowaniu, podczas którego dzielono się wrażeniami 
z wycieczki jak również snuto plany już na kolejne wyprawy. W oczekiwaniu 
na smakołyki z grilla odbył się konkurs z wiedzy o Szczawnicy oraz zawody 
sprawnościowe cieszące się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród naj-
młodszych uczestników.

W ostatni dzień wyprawy grupa udała się na spacer po Szczawnicy. Niestety, 
co dobre szybko się kończy... i w niedzielne popołudnie, w dobrych humorach 
uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną do domu.

Opracowanie i zdjęcia: Beata Toporska
Prezes Koła w Mota-Engil Central Europe S.A

Prelekcje z cyklu „Po kolei o kolei”
Kolejne prelekcje z cyklu “Po kolei o kolei”, których organizatorem jest kol. 

Jerzy Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT) odbyły się w dniach 6 kwietnia, 4 
maja i 1 czerwca 2021 r. Prelekcje prowadzono metodą online i transmitowano 
na platformie Webex, dzięki czemu możliwy był udział większej ilości zainte-
resowanych . Temat pierwszej z nich to: Pociągi widmo, Czas na zwiększenie 
prędkości, czy szyny to już przeżytek? Prelegent – Jerzy Hydzik opowiedział 
kilka bardzo interesujących historii o pociągach – widmach, uczestnicy zasta-
nawiali się też wspólnie co trzeba zrobić, aby zwiększyć prędkość pociągów 
i na koniec dokonano wyboru: szyny czy rury?

Druga prelekcja dotyczyła tematu: Para pod zaborami, Kiedy 1435 mm jest 
za dużo?, Wanda i Jagódka, co to za imiona. Uczestnicy dowiedzieli się jak 
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para trafiła pod zabory, co to jest prześwit i ile wynosi, a na koniec co Wanda 
i Jagódka miały wspólnego z koleją w Polsce?

Kolejna prelekcja odbyła się w dniu 1 czerwca br., a jej tytuł to: Pociągi 
specjalne, oraz Jak Pafawag dźwignął się z popiołów?, prelegent przybliżył rów-
nież zebranym pojęcie Suchego Portu . Jak zwykle profesjonalnie przygotowane 
prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ciekawe i nie zawsze znane 
tematy zostały w bardzo interesujący sposób przedstawione przez prelegenta.

Kolega Jerzy Hydzik zapoczątkował też nowy cykl prelekcji pt.: O mostach 
po kolei. Pierwsza z nich na temat: Drewno i kamień odbyła się w dniu 6 lipca 
2021 roku w salce konferencyjnej Oddziału SITK RP w Krakowie przy ulicy 
Siostrzanej 11, była też transmitowana na platformie Webex. Prelegent zapo-
znał uczestników z historią wykorzystania naturalnych materiałów do budowy 
mostów, a na zakończenie prelekcji wyświetlono krótki film o dziesięciu naj-
straszniejszych mostach świata.

Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału

W okresie 23.03.2021 r.-15.07.2021 r. do Oddziału przyjęto: Łukasza Gibałę, 
Michała Stracha i Krzysztofa Jarosińskiego do Koła w Politechnice Krakow-
skiej. Skreślono z listy członków Oddziału zmarłe Koleżanki i Kolegę: Marię 
Patrzyk, Elżbietę Wiesner i Władysława Sobczyka. 

Wykonanie izolacji ścian piwnic budynku przy  
ul. Siostrzanej 11

W dniu 08 czerwca 2021 roku rozpoczęto prace związane z osuszeniem 
ścian piwnic siedziby Oddziału. Zakres wykonanych prac:

1. Rozbiórka nawierzchni chodnika, opaski z kostki betonowej.
2. Wykonanie robót ziemnych związanych z odsłonięciem ścian piwnic.
3 . Oczyszczenie powierzchni izolowanych .
4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej - zabezpieczające podziemne ele-

menty budynku przed wodą opadową przesączającą się w gruncie (izo-
lacja bitumiczna) .

5. Izolacja styku budynku z budynkiem sąsiadującym.
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6. Montaż folii kubełkowej - powietrznej szczeliny wentylacyjnej. 
7. Obsypanie budynku materiałem przepuszczalnym w strefie przyizola-

cyjnej .
8. Weryfikacja drożności kratek ściekowych zlokalizowanych w podłodze 

piwnicy .
Przebudowano schody zewnętrzne, zejście do piwnicy. Prace polegały na 

wykuciu nowego otworu i przygotowaniu pod nową komunikację, zasypaniu 
przestrzeni po pierwotnych schodach i zamurowaniu . 

Kolejny etap prac to wykonanie nawierzchni z kostki betonowej . Prace 
zaplanowane są na trzy kolejne tygodnie. Rozpoczęcie prac jest przewidziane 
w terminie od 12 lipca 2021 .

Opracowanie i zdjęcia: 
Janina Mrowińska – Sekretarz Oddziału

Zdjęcia z folderu Remont

Stan fundamentów i piwnic przed remontem
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Stan fundamentów i piwnic przed remontem

Prace remontowe i budowlane
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Prace remontowe i budowlane
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Wygląd fundamentów po zakończeniu prac
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach
Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 23.03.2021r. 

– 15.07.2021 r. uczestniczyło w 5 przetargach:
Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 

przetargu

1 Wycena szacunkowa lokomotywy spalinowej 
SM30-203

PKP Cargo Service Sp . 
z o .o .

brak 
odpowiedzi marzec

2
Wycena wagonów typu: 93 wagonów typu 
437 R-Ra, 7 wagonów: typu 434 R, 1 wagon 
typu 408 R

Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A.

przegrany kwiecień

3 Operat szacunkowy lokomotywy SM42-1325 PKP Cargo Service Sp . 
z o .o . wygrany maj

4 Wycena lokomotywy spalinowej T448 .P Grupa Azoty 
Koltar sp . z o .o . przegrany czerwiec

5 Wycena rynkowa 28 szt. pojazdów kolejowych 
- lokomotyw i wagonów PKP Cargo S .A . wygrany czerwiec

Zawarte umowy
W okresie 23.03.2021 r. – 15.07.2021 r. Biuro Ekspertyz działające przy 

naszym Oddziale podpisało dwie umowy z zakresu kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu
1 Operat szacunkowy lokomotywy SM42-1325 PKP Cargo Service Sp . z o .o . A.Mutka
2 Wycena rynkowa 27 szt. pojazdów kolejowych PKP Cargo S .A A.Mutka

oraz jedną opinię:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1
Opinia techniczna „Ocena prawidłowości 
wykonania chodnika - dojścia do lokali 
mieszkalnych

Wspólnota Mieszkaniowa 
Przylesie 45B

Dawid 
Siemieński

Opracowanie: Anna Karpierz
Biuro Oddziału
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Z żałobnej karty

Władysław Sobczyk

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2021 roku 
w wieku 71 lat odszedł z naszego grona Kolega Władysław Sobczyk - emery-
towany pracownik ZDMK, wieloletni członek SITK RP Oddział w Krakowie 
oraz członek Koła przy ZDMK w Krakowie. 

Władysław Sobczyk urodził się w dniu 7 czerwca 1950 roku w Krakowie. 
Był człowiekiem czynu, słowa przekuwał w działanie. Zawsze uczynny, 
uśmiechnięty, gotowy by służyć innym, pełen planów na przyszłość. Wspaniały 
Kolega i Przyjaciel. Kochał góry, przez wiele lat był przewodnikiem. Przebywał 
na wielu kontraktach zagranicznych. W ostatnich latach pracował w Zarządzie 
Dróg Miasta Krakowa na stanowisku inspektora.

Radością Kolegi Władysława były jego dzieci, często opowiadał o ich 
planach i osiągnięciach. Był dumnym Tatą i wspaniałym mężem. W jego zma-
ganiach życiowych pomagała mu ukochana Żona.

Trudno znaleźć słowa oddające wspaniałą osobowość Władysława, był 
niesamowitym człowiekiem. Będzie nam brakowało jego uśmiechu, jego 
dowcipu,  rad i wskazówek. 

Msza żałobna za śp. Władysława Sobczyka odbyła się w dniu 04 maja 2021 
roku na Cmentarzu Rakowickim. Rodzinie i Przyjaciołom zmarłego składamy 
wyrazy głębokiego współczucia.

Opracowanie: Robert Szota
Przewodniczący Koła w ZDMK



52 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Elżbieta Wiesner

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że z naszego grona odeszła 
Koleżanka Elżbieta Wiesner - zasłużony wieloletni Członek SITK RP Oddział 
w Krakowie, Członek Koła w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, odznaczona 
Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITK RP. Dyplomowany wieloletni na-
uczyciel i wychowawca, społecznik, podróżnik i człowiek o wielkim sercu. 
Koleżankę Elżbietę będziemy wspominać jako osobę ciepłą i koleżeńskią, 
dobrego przyjaciela. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Msza żałobna 
za śp. Elżbietę Wiesner odbyła się w dniu 26 maja 2021 roku na Cmentarzu 
Rakowickim. Najbliższym i Rodzinie Kol. Elżbiety Wiesner składamy wyrazy 
współczucia.

Koleżanka Elżbieta Wiesner większość swojego zawodowego zycia poświę-
ciła działalności dydaktycznej i wychowawczej, pracy z młodzieżą. Poniżej 
zamieszczamy pożegnanie Koleżanki Elżbiety Wiesner zamieszczone na stronie 
internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie (https://tk .krakow .pl), którego 
była wieloletnim pracownikiem i przyjacielem.

Mgr inż. Elżbieta Wiesner urodziła się w 1935 roku we Lwowie. Pochodziła 
z rodziny pracującej inteligencji, a ojciec był pracownikiem PKP we Lwowie. 
W 1967 roku przyjechała do Polski, a do Krakowa przybyła w 1975 roku.

Pani Elżbieta Wiesner została zatrudniona na stanowisku nauczycielki 
przedmiotów zawodowych w Technikum Kolejowym Ministerstwa Komuni-
kacji w Krakowie w dniu 1 września 1975 roku. Zatrudniona była wcześniej 
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w Autobazie Lwowskiej (1958-60), Lwowskiej Fabryce Maszyn (1960-62 na 
stanowisku inżyniera w dziale produkcyjnym), Fabryce Kineskopów (1962-
67, dział głównego mechanika na stanowisku kierownika biura kosztorysów), 
Fabryce Samochodów Osobowych (1962-68), Fabryce Samochodów Małoli-
trażowych (1968-75) i Zakładzie Remontowo-Budowlanym (1975-76). Posia-
dając wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 
w 1983 roku stała się nauczycielem mianowanym w rozumieniu Ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W roku 1984 podjęła dodatkową pracę 
w charakterze lektora w Akademii Rolniczej w Krakowie.

Poświęcając się edukowaniu młodzieży Pani Elżbieta Wiesner była aktyw-
nie zaangażowana w życie Szkoły i lokalnego środowiska. Była nauczycielem 
i wychowawcą internatu. W 1987 i 1998 roku otrzymała Nagrodę Dyrektora 
Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji. Wraz z przejściem na 
emeryturę 1991 roku Pani Elżbieta zdecydowała się kontynuować pracę za-
wodową jako nauczyciel i została zatrudniona ponownie, aż do roku 2002. Za 
zaangażowanie w promocję szkoły w środowisku lokalnym otrzymała Nagrodę 
Dyrektora w 2001 roku, a w 2010 Podziękowania.

Pani Elżbieta Wiesner w 1957 r. ukończyła Lwowski Instytut Politechniczny, 
Wydział Mechaniczny ze specjalnością ekonomiki, organizacji i planowania 
wyrobów produkcji budowy maszyn, gdzie otrzymała tytuł magistra inżyniera. 
Ukończyła 4-letnie Wyższe Studium Języków Obcych w Moskwie w zakresie 
języka angielskiego, 2-letnie Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej im. KEN w Krakowie, Instytut Filologii Rosyjskiej, w zakresie języka 
rosyjskiego oraz 2-letnie Studium Podyplomowe na Wydziale Technologicznym 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez cały czas pracy zawodowej we Lwowie 
była tłumaczem języka polskiego i literatury technicznej, a w czasie pracy 
w fabrykach w Polsce tłumaczem języka rosyjskiego. Złożyła też Państwowy 
Egzamin z Języka Rosyjskiego w Ministerstwie Handlu Zagranicznego w War-
szawie. Biegła w mowie i piśmie w języku ukraińskim i rosyjskim. W 1978 
roku ukończyła 2-letnie Studium Podyplomowe  przysposobienie do życia 
w rodzinie, które podjęła w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W 1985 roku ukończyła 3-semestralne Studium Podyplomowe Administracji 
w zakresie specjalności prawno-administracyjnej na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała też uprawnienia z BHP i SIP.

Od zakończenia pracy w Technikum Kolejowym Pani Elżbieta aktywnie 
i dynamicznie działała na rzecz środowiska szkolnego, kolejarskiego i arty-
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stycznego. Była członkiem wielu stowarzyszeń. Kochała teatr, operę i lwowskie 
piosenki. Największy sentyment budziły w Niej wspomnienia ze Lwowa. Była 
oddana naszej Szkole i jej społeczności.

Pożegnanie Koleżanki Elżbiety Wiesner na Cmentarzu Rakowickim

Zdjęcia: Janina Mrowińska
W tekście wykorzystano wspomnienie o Elżbiecie Wiesner 

zamieszczone na stronie 
Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie (https://tk.krakow.pl)
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Maria Patrzyk

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Pani 
mgr inż. Marii Patrzyk, która odeszła po długiej chorobie w dniu 27maja 2021 r.

Urodziła się we Lwowie 18 grudnia 1937 r., zatem Jej lata dziecięce przypa-
dły na bardzo trudny okres naszej historii, co zapewne zahartowało Ją i miało 
wpływ na całe Jej życie. Nie bała się wybrać męskiego zawodu, za jaki w tam-
tych czasach uważano zawód inżyniera. Studia w Politechnice Krakowskiej na 
Wydziale Budownictwa Lądowego ukończyła w 1960 r i przez 6 lat pracowała 
w wykonawstwie, w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, które 
działało w całym województwie krakowskim. Zdobyła tam cenne doświadcze-
nie zawodowe także autorytet kobiety inżynier.

Następne lata pracy zawodowej Marii Patrzyk to historia krakowskiego 
drogownictwa miejskiego. W 1967 r. podjęła pracę w nowo utworzonym 
Miejskim Zarządzie Dróg i Zieleni w Krakowie, który na przestrzeni 40 lat 
Jej dalszej nieprzerwanej pracy, kilkakrotnie zmieniał nazwę, zakres działania 
oraz kompetencje, czego przykładem są nadal aktualne reorganizacje tej in-
stytucji. Posiadając uprawnienia wykonawcze i projektowe oraz zdobyte już 
doświadczenie zawodowe, kierowała poważnymi inwestycjami dróg miejskich, 
najpierw jako inżynier budowy, następnie jako inspektor nadzoru, a przez wiele 
lat jako naczelnik Wydziału Inwestycji, by od 1994 r, w ówczesnym Zarządzie 
Dróg i Komunikacji, zostać zastępcą dyrektora, zajmując się programowaniem 
i realizacją inwestycji drogowych w naszym mieście. Pracowała do 2003 roku.
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Pod Jej kierownictwem powstało wiele znaczących dla Krakowa nowych 
ciągów komunikacyjnych, skrzyżowań i węzłów. Wiele zmodernizowano i prze-
budowano, pozostaną na wiele lat jako pomniki i będą służyć nam wszystkim. 
Są to: ulice Monte Casino-Kapelanka - Brożka, Wadowicka - Zakopiańska, 
Kamieńskiego - Wielicka, Aleje Trzech Wieszczów, Armii Krajowej, Con-
rada – Opolska - Lublańska, Powstańcow Śląskich, Bora Komorowskiego - 
Okullickiego, Nowosądecka - Witosa i inne. Wykonywała również wiele prac 
projektowych w Ośrodku Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno - Ekonomicz-
nych NOT. Pełniła także funkcję arbitra zamówień publicznych, co świadczy 
o posiadanym autorytecie .

Wychowała wielu młodych inżynierów, którzy bardzo chętnie z Nią pra-
cowali, mimo że była bardzo wymagającym szefem, ale była też bardzo pro-
fesjonalna zawodowo i stwarzała doskonałą atmosferę w wydziałach, którymi 
kierowała. Uczyli się przy Niej rzetelnej i odpowiedzialnej pracy inżyniera. 
Ponadto była wspaniałym, pełnym ciepła człowiekiem, cechował Ją dow-
cip, humor i empatia dla drugiego człowieka. Lubiła podróże, była ciekawa 
poznawania świata, chętnie uczestniczyła w naszych wyprawach krajowych 
i zagranicznych .

Pożegnaliśmy śp. Marię Patrzyk w dniu 9 czerwca w imieniu Koleżanek 
i Kolegów z Koła Grodzkiego i naszego Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Komunikacji Oddziału w Krakowie, do którego wiele lat należała i gdzie 
brała czynny udział w organizowanych seminariach i szkoleniach, dzieląc się 
chętnie swoją wiedzą i dużym doświadczeniem w realizacji ważnych inwesty-
cji drogowych. Została pochowana na Cmentarzu Rakowickim, w grobowcu 
rodzinnym gdzie spoczywa już Jej mąż.

W uznaniu zasług w pracy zawodowej i społecznej otrzymała wiele odzna-
czeń państwowych, resortowych i samorządowych: Brązowy Krzyż Zasługi, 
Odznaczenie Ministerstwa Komunikacji „Przodujący Drogowiec”, Srebrną 
i Złotą Odznakę “Zasłużona dla Ziemi Krakowskiej”, odznaczenie „Za prace 
społeczne dla miasta Krakowa” oraz „Zasłużony Pracownik Gospodarki Ko-
munalnej m Krakowa” .

W naszym Stowarzyszeniu otrzymała także Srebrną i Złotą Odznaką Ho-
norową SITK. 

Mimo takiego zaangażowania zawodowego wychowała dwoje dzieci, 
z których była dumna. 
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Pozostanie w naszej pamięci jako wzór inżyniera profesjonalisty, w pełni 
odpowiedzialnego za swą pracę oraz pracę podległych mu osób. Taką Ją za-
pamiętamy. 

Najbliższym i całej Rodzinie śp. Marii Patrzyk składamy wyrazy współ-
czucia .

Opracowanie: Wiesława Rudnicka, Zofia Schumacher 
Koło Grodzkie

*    *     *

 Wspominamy Prezesa Mariana Szelińskiego

W dniu 7 maja br. minęła szósta rocznica śmierci wieloletniego Prezesa 
i Prezesa Honorowego Oddziału Mariana Szelińskiego . W tym dniu przed-
stawiciele Oddziału: Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału 
Profesor Wiesław Starowicz i Redaktor Informatora Danuta Schwertner odwie-
dzili na Cmentarzu Rakowickim 
grób Prezesa Szelińskiego skła-
dając kwiaty, zapalając znicze 
i wspominając Prezesa – zawsze, 
uśmiechniętego, aktywnego, 
gotowego do nowych działań, 
ciekawego ludzi i świata. Postać 
Prezesa Mariana Szelińskiego 
na trwałe wpisała się w historię 
nie tylko naszego Oddziału, ale 
i całego Stowarzyszenia. 

Profesor Wiesław Starowicz przy grobie Mariana 
Szelińskiego w szóstą rocznicę śmierci
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Rozmaitości
Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej
Podstawowe informacje o inwestycji, relacje z placu budowy

Przedruk artykułu publikowanego w Biuletynie MOIIB w Krakowie, nr 2/2021 (84)

Celem budowanej linii tramwajowej jest skomunikowanie północnych 
terenów Krakowa intensywnie zabudowywanych (Górka Narodowa) oraz 
osiedli Prądnika Białego i sąsiednich gmin z centrum miasta, w tym skrócenie 
czasu przejazdu w tym obszarze .

• Dla zarezerwowania korytarza pod budowę linii tramwajowej oraz 
ustalenia rodzaju użytkowania terenów wokół niego, opracowany zo-
stał „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Li-
nia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Za-
chód w Krakowie”, który został uchwalony w 2010 r.

Wykonawcą inwestycji realizowanej w formuje „projektuj i buduj” jest 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor oraz Przed-
siębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych Tor-Krak.

• Koszt inwestycji wynosi 379 mln zł, w tym 151 mln zł będzie pokryte 
ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Rozpoczęcie realizacji nastąpiło dnia 13 lipca 2020 roku po długich 
przygotowaniach i uzyskiwaniu wielu kolejnych decyzji administracyjnych . 
Na realizację inwestycji przeznaczono 26 miesięcy.

Charakterystyka inwestycji
• Przedłużenie linii tramwajowej od pętli Krowodrza Górka do Górki 

Narodowej będzie mieć długość ok. 5,5 km i 8 nowych dwustronnych 
przystanków pośrednich oraz przystanek na pętli końcowej, zlokali-
zowanej w sąsiedztwie Al. 29-listopada, gdzie też powstanie terminal 
autobusowy. Realizacja zadania rozpocznie się od skrzyżowania ulic 
Wybickiego, Twardego i Bratysławska. Powstanie tam przystanek z 1 
peronem tramwajowym. Kolejne dwa perony powstaną przy skrzyżo-
waniu z ul . Fieldorfa Nila .

W ramach inwestycji powstaną też trzy perony tramwajowe na pętli 
Krowodrza Górka. Tam też powstanie pierwszy z trzech parkingów 
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P&R. Dalej linia tramwajowa będzie biegła w kierunku północnym. 
Trasa tramwajowa zostanie poprowadzona górą, podobnie jak nowa ulica 
(Wolbromska), łącząca ul. Pachońskiego z ul. Opolską.

Dwa kolejne przystanki będą przy ul. Pachońskiego. W tym rejonie 
zlokalizowany będzie drugi z parkingów P&R. Następnie tramwaj 
skręci na wschód, by zatrzymać się na przystanku w rejonie ul. Biało-
prądnickiej, a następnie przy ul. Górnickiego. Jadąc dalej w kierunki 
południowo-wschodnim wzdłuż ul. Siewnej przystanki tramwajowe 
zaplanowano w rejonie skrzyżowania z ul. Mackiewicza, które zostanie 
także przebudowane.

Dalszy odcinek trasy w rejonie ul. Bociana skręca na północ. Tam 
powstaną kolejne dwa przystanki tramwajowe. Następnie, po pokonaniu 
magistrali kolejowej przewidziano przystanek przy ul. Kuźnicy Kołłąta-
jowskiej. Dwa przystanki zlokalizowano przy skrzyżowaniu linii z ul. Ba-
nacha. Nowa trasa zakończy swój bieg przy pętli Górka Narodowa, gdzie 
powstaną trzy perony tramwajowe. Przy pętli powstanie też terminal 
autobusowy oraz wielopoziomowy parking P&R. Wszystkie parkingi 
wyposażone będą w stacje do ładowania samochodów elektrycznych.

Budowa linii tramwajowej obejmuje ponadto w dużym zakresie budowę 
bądź przebudowę towarzyszącego układu drogowego, przede wszystkim:

– budowę dwupoziomowego węzła z 100-metrowym tunelem w ciągu 
ul. Opolskiej, a w poziomie górnym - skrzyżowanie cztero-wlotowe 
z wyspą centralną,

– budowę dwujezdniowego południowego odcinka Trasy Wolbromskiej 
pomiędzy ul. Opolską a ul. Pachońskiego,

– podzielona obecnie na dwa odcinki ul. Pachońskiego zostanie wresz-
cie połączona w jeden ciąg poprzez wybudowanie brakującego odcinka 
biegnącego wzdłuż linii tramwajowej,

– budowę nowej ulicy, równoległej do torowiska tramwajowego pomię-
dzy ul. Banacha i ul. 29-Listopada,

– w celu uprzywilejowania miejskiej komunikacji zbiorowej, na odcinku 
pomiędzy ul. Opolską i ul. Fieldorfa-Nila jeden z pasów ruchu przezna-
czony będzie wyłącznie dla autobusów.

Inwestycja wymaga bardzo dużego zakresu przebudowy infrastruk-
tury elektroenergetycznej, ciepłowniczej, wodnej (przełożenie koryta potoku 
Sudoł) i innej.
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Prace te aktualnie są w wysokim stopniu zaawansowane:
• wyburzone już zostały kolidujące z inwestycją trzy budynki mieszkalne 

i dwa usługowe,
• skablowano napowietrzne linie energetyczne i stację transformatorową 

WN ( ul. Fildorfa Nilla),
• trwa przebudowa koryta potoku Sudoł,
• zaplanowane trzy parkingi w systemie Park and Ride mieszczące łącz-

nie 444 miejsc postojowych, w tym:
– przy pętli tramwajowo- autobusowej Krowodrza Górka na ok. 110 

miejsc postojowych,
– przy ul. Pachońskiego w rejonie ul. Szopkarzy na ok. 94 miejsca 

postojowe,
– przy pętli tramwajowo–autobusowej Górka Narodowa - parking 

dwupoziomowy na ok. 240 miejsc postojowych (trwają prace przy-
gotowawcze i duże roboty ziemne).

• oprócz tunelu w ciągu ul. Opolskiej inwestycja obejmuje budowę:
– estakad - drogowej i tramwajowej nad doliną potoku Sudoł,
– kładki dla pieszych nad torowiskiem tramwajowym na wysokości ul. 

Szopkarzy i Danka z wykonaną już częścią jej konstrukcji (w trakcie 
realizacji),

– kilkunastometrowego mostu na rzece Białusze, mieszczącego toro-
wisko tramwajowe, jezdnię nowej ulicy, ścieżkę rowerową i chodnik 
(prace realizacyjne zaawansowane,

– przepustu ramowego na potoku Bibiczanka, (częściowo już wykona-
ny) w miejsce rozebranego starego przepustu w ul. Pachońskiego,

– wiaduktu kolejowego na dużej linii obwodowej dla przepuszczenie 
pod nim torowiska tramwajowego i ciągu pieszo-rowerowego (odc. 
Bociana – ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej).

Inwestycja uwzględnia różnorodne rozwiązania ochrony środowiska
• Poza ekranami akustycznymi, podobnemu celowi tłumienia hałasu 

i drgań służą specjalne konstrukcje oporowe, tzw. wanny, które powsta-
ją w rejonie ulic Kuźnicy Kołłątajowskiej i Słomczyńskiego, a także 
„ciche torowisko” z matami antywibracyjnymi w miejscu gdzie inwe-
stycja przecina użytek ekologiczny Dolina Prądnika.

• Ponad 60 procent torowiska będzie „zielone”. Pod mostem na Białusze 
przewidziano obustronne suche półki, a w przepuście na Bibiczance 
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jednostronną podwieszoną półkę umożliwiając migrację płazom i in-
nym gatunkom zwierząt.

• Wobec konieczności usunięcia aż 3477 drzew, Wykonawca nasadzi 
taką samą liczbę drzew, w tym 2680 sztuk w granicach inwestycji.

Wszystko to sprawia, że inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem nie 
tylko budowlanym, ale i finansowym. Mieszkańcy tego obszaru czekają z nie-
cierpliwością na jej zakończenie z uwagi na codzienne ogromne uciążliwości 
wynikające ze zmiany organizacji ruchu i tworzące się kolejki pojazdów 
w ruchu ulicznym .

Opracowanie i zdjęcia:
Wiesława Rudnicka – Przewodnicząca Koła Grodzkiego

Beata Toporska – Prezes Koła w Mota Engil Central Europe S.A.

Obszar inwestycji (plansza ZIM w Krakowie)
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Przygotowanie do skablowania linii WN (rejon ul. Pachonskiego), na horyzoncie  zabudowa przy pętli tramwajowej 
Krowodrza Górka 

Konstrukcja oporowa dla łącznicy węzła w ul. Opolskiej; przełożone koryto potoku Sudoł  
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Budowa kładki  dla pieszych nad torowiskiem tramwajowym i Trasą Wolbromską  

Budowa mostu nad Prądnikiem (Białuchą) dla tramwaju i  nowego odcinka ulicy Pachońskiego (rejon ul. Górnickiego)



64 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Wznoszenie konstrukcji dla torowiska tramwajowego w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 

Wybudowany most dla magistrali ciepłowniczej nad potokiem Sudoł (rejon ul. Opolskiej)
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Roboty ziemne w rejonie ul. Banacha


