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Działalność Oddziału
Kalendarium Oddziału

Czerwiec 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

04 czerwca 10.00
Wycieczka techniczna pt.: “Budowa linii KST odc. Pętla 
Krowodrza - Pętla Górka Narodowa” organizowana przez 
Koło Grodzkie

W.Rudnicka

07 czerwca 16.00 Prelekcja z serii „O MOSTACH PO KOLEI” w siedzibie 
Oddziału i na platformie Webex J.Hydzik

9-10 
czerwca  VII Ogólnopolska Konferencja MODELLING 2022 J.Mrowińska

09 czerwca 16.00
 IV wycieczka techniczna nt.: “Budowa Trasy 
Łagiewnickiej” organizowana przez Koło SITK w Mota-
Engil Central Europe S.A. 

B.Toporska

13 czerwca 16.30
Zebranie Zarządu Oddziału w siedzibie Oddziału przy ul. 
Siostrzanej 11 połączone ze spotkaniem integracyjnym  
z przedstawicielami kół SITK

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

15 czerwca  Spotkanie z przedstawicielem firmy S. i A. Pietrucha Sp.  
z o.o., Partnerem konferencji NOVKOL

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

20 czerwca  Przekazanie do MOIIB planu szkoleń na III kwartał 2022 
roku biuro

20 czerwca 16.00
Ogłoszenie wyników 49. Konkursu na najlepszą pracę 
dyplomową w dziedzinie transportu, Sala Senacka 
Politechniki Krakowskiej

J.Majerczak 

29 czerwca 14.30 Spotkanie Komitetu Organizacyjnego konferencji NOVKOL 
2022 online na platformie Webex

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

Lipiec 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

21 lipca 16.00 II edycja Warsztatów nt. “Kobieta inżynier w pracy i poza 
nią” w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 A.Reszczyk

23 lipca  Wycieczka krajoznawcza Koła SITK w Mota-Engil Central 
Europe S.A. nt. „Dolina Tomanowa” B.Toporska

28 lipca  
Wyjazd techniczno-integracyjny nt.: “Obwód Utrzymania 
Autostrady (OUA) w Targowisku oraz Pałac Żeleńskich  
w Grodkowicach”

A.Reszczyk
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Sierpień 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

25 sierpnia Zebranie Krajowej Sekcji Kolejowej w siedzibie Zarządu 
Krajowego SITK RP, Warszawa, ul. Czackiego 3/5 

J.Majerczak, 
Członkowie 
KSK

Wrzesień 2022
Data Godzina Temat Osoby

odpowiedzialne

01 września 18.00 Gala Jubileuszowa MPK S.A. w Krakowie, Centrum 
Kongresowe ICE w Krakowie J.Majerczak

06 września 13.00
IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar 
Przewodniczącego Rady MOIIB, strzelnica LOK w Bochni, 
ul. Strzelecka 87

D.Siemieński

06 września 16.00 Prelekcja z cyklu „O MOSTACH PO KOLEI” w siedzibie 
Oddziału i na platformie Webex J.Hydzik

8-9 września Konferencja nt.: “Aktualne problemy publicznego transportu 
zbiorowego w miastach i aglomeracjach - PTZ 2022” G.Dyrkacz

9 września Rodzinny Piknik tranSPORTOWY i Święto Oddziału S.Puławska-
Obiedowska

12 września 16.30 Zebranie Zarządu Oddziału w siedzibie Oddziału przy 
ul. Siostrzanej 11

J.Majerczak, 
J.Mrowińska

13 września 14.00 Otwarte Zebranie Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT 
w siedzinie NOT A.Reszczyk

Opracowanie: Janina Mrowińska
Sekretarz Oddziału
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Z posiedzeń 
Zarządu Oddziału

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 13 czerwca 2022 r.:
 – Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 5 (2)/2022 z posiedzenia w dniu 16 maja 2022 r. Do protokołu 
uwag nie wniesiono. Poinformowano o przeprowadzonych głosowa-
niach mailowych w okresie pomiędzy spotkaniami Zarządu Oddziału.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zadeklarował przy-
znanie dofinansowania do kosztów transportu IV Wyprawy Transporto-
wej pn. „Kolej na Solinę”, organizowanej przez Koło Mota-Engil Cen-
tral Europe S.A. w dniach 17-18 września 2022 roku.

– Pani Prezes Józefa Majerczak podsumowała przebieg XXXIII Zwy-
czajnego Zjazdu Delegatów SITK RP, który odbył się w dniach 19-21 
maja 2022 roku w Siczkach k. Radomia. 

– Prezes Józefa Majerczak i Sekretarz Janina Mrowińska dokonały 
podsumowania przebiegu VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
-Technicznej nt.: „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu MO-
DELLING 2022” współorganizowanej z Politechniką Krakowską oraz 
MOIIB w dniach 09-10 czerwca 2022 r.

– Kol. Janina Mrowińska omówiła przebieg wyjazdu technicznego na 
nowy odcinek drogi ekspresowej S7 odc. Szczepanowice-Widoma po-
łączonego ze zwiedzaniem Pałacu Mirów w Książu Wielkim, zorgani-
zowanego przez Koło w GDDKiA Rejon Kraków w dniu 20 maja 2022 
roku .

– Kol. Sabina Puławska-Obiedowska przekazała informacje na temat 
przygotowań do III Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Aktualne 
problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglome-
racjach PTZ’2022” (nowy termin 8-9 września 2022 roku.

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje o stanie przygotowań 
do XXI Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Nowoczesne tech-
nologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 
2022” (Zakopane, 30 listopada -02 grudnia 2022 roku).
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– Zarząd zapoznał się z wynikami konkursu prac dyplomowych dla szkół 
wyższych za 2021 rok, wyłoniono laureatów w poszczególnych katego-
riach.

– Kol. Sabina Puławska-Obiedowska omówiła sprawy organizacyjne 
związane z planowanym Piknikiem TranSPORTOWYM i Świętem 
Oddziału. Piknik odbędzie się we wrześniu br.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
nowych członków: Sebastiana Cadera i Marka Matuszewskiego do 
Krakowskiego Koła Kolejarzy.

– Poinformowano o efektach zakupu przez Oddział Obligacji Państwo-
wych.

– Poinformowano o naborze kandydatów do Nagrody Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego "Kryształy Soli".

– Pani Prezes poinformowała o udziale w pokazie najnowocześniejszej 
(jednej z 5 w świecie) podbijarki torowej i rozjazdowej Uniwersal Tam-
per S7 PLS 16 4.0-S, która zasiliła park maszynowy Przedsiębiorstwa 
Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 11 lipca 2022 r.:
 – Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 6(3)/2022 z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2022 r. Do protokołu 
uwag nie wniesiono.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał zapomogę 
losową dla członka Koła Grodzkiego i do końca 2023 roku umorzył 
jego składki członkowskie.

– Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz przekazał informacje na temat przygo-
towań do III Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Aktualne pro-
blemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomera-
cjach PTZ’2022” (8-9 września br.).

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje o stanie przygotowań 
do XXI Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Nowoczesne tech-
nologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 
2022” (Zakopane, 30 listopada-02 grudnia 2022 roku).

– Kol. Krzysztof Francuz poinformował o organizowanych w najbliż-
szym czasie przez Koło w MPK S.A. w Krakowie seminariach (diagno-
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styka układów napędowych wagonów tramwajowych oraz druga część 
seminarium brd).

– Prezes Józefa Majerczak podsumowała przebieg Konkursu na najlep-
sze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla szkół 
wyższych za rok 2021. Gala Konkursowa odbyła się w Sali Senackiej 
Politechniki Krakowskiej w dniu 20 czerwca br.

– Kol. Sabina Puławska-Obiedowska i Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz 
omówili sprawy organizacyjne związane z planowanym Piknikiem 
TranSPORTOWYM i Świętem Oddziału. Piknik odbędzie się 10 
września br. na stadionie TS Tramwaj przy ul. Praskiej w Krakowie.

– Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o zrealizowanych w ostat-
nim okresie pracach remontowych w siedzibie Oddziału. 

– Członkowie Zarządu omówili dotychczasowe dokonania w zakresie re-
alizacji przydzielonych zadań. 

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjął do Oddziału 
kol . Marka Adamskiego do Koła w MPK S.A. w Krakowie.

– Omówiono przygotowaną przez kol. Janinę Mrowińską ofertę zamiesz-
czania reklam banerowych na stronie Oddziału. 

– Zarząd rozpatrzył możliwość zakupu kolejnego pakietu Obligacji Skar-
bu Państwa. 

– Wiceprezes Oddziału ds. Drogownictwa Beata Toporska poinformowa-
ła o przebiegu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego KR FSNT NOT, 
w którym uczestniczyła jako delegat.

– Pani Prezes poinformowała o przebiegu Zjazdu Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, w którym uczestniczyła jako delegat.

Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 12 września 2022 r.:
– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie zatwierdził proto-

kół nr 7 (4)/2022 z posiedzenia w dniu 11 lipca 2022 r. Do protokołu 
uwag nie wniesiono.

– Zarząd w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyznał dofinaso-
wanie transportu wyjazdu techniczno-integracyjnego pn.: Pożegnanie 
Lata organizowanego w dniach 23-25 września 2022 r. 

– Kol. Sabina Puławska-Obiedowska przekazała informacje na temat 
przebiegu III Konferencji Naukowo-Technicznej nt.: „Aktualne pro-
blemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomera-
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cjach PTZ’2022”, która odbyła się w dniach 8-9 września br. w Hotelu 
Ibis Style w Krakowie.

– Kol. Sabina Puławska-Obiedowska omówiła przebieg Pikniku TranS-
PORTOWEGO i Święta Oddziału. Piknik odbył się w dniu 10 wrze-
śnia br. na stadionie TS Tramwaj przy ul. Praskiej w Krakowie.

– Kol. Marek Błeszyński przekazał informacje na temat przygotowań do 
obchodów 175-lecia kolei w Krakowie.

– Prezes Józefa Majerczak przekazała informacje o stanie przygotowań 
do XXI Konferencji Naukowo-Technicznej nt . „Nowoczesne techno-
logie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 
2022”, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 30 listopada - 02 
grudnia 2022 roku.

– Kol. Beata Toporska poinformowała o przygotowaniach do V Konfe-
rencji Naukowo-Technicznej nt.: „Nowoczesne technologie w pro-
jektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, 
metropolii i regionów NOVDROG 2023”, zaplanowanej w dniach 
20-21 kwietnia 2023 roku.

– Kol. Anna Reszczyk poinformowała o planowanych w dniu 14 wrze-
śnia br. warsztatach: Kobieta w pracy i poza nią, część III - Życie 
w przytulnym uporządkowanym wnętrzu.

– Poinformowano o Spotkaniu Międzyoddziałowym organizowanych 
przez Oddział SITK w Białymstoku, które odbędzie się w dniach 16-17 
września br., w którym uczestniczyć będą przedstawiciele Oddziału.

– Poinformowano o seminarium transportowym BRD nt.: „Nowe prze-
pisy w Prawie o Ruchu Drogowym” (część 2), które odbędzie się 
w dniu 27 września br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej MPK S.A. 
w Krakowie .

– Kol. Beata Toporska poinformowała o planowanej w dniach 08-09 paź-
dziernika br. IV Wyprawie Transportowej pn . Kolej na Solinę .

– Przedyskutowano zmianę terminu planowanego w dniach 24-26 wrze-
śnia br. wyjazdu technicznego do Łodzi, którego organizatorem jest 
Koło Grodzkie.

– Kol. Anna Reszczyk omówiła przebieg II Warsztatów nt. „Kobieta in-
żynier w pracy i poza nią” zorganizowanych w dniu 21 lipca br. w sie-
dzibie Oddziału. Sekretarz Janina Mrowińska poinformowała o wyni-
kach finansowych wydarzenia.
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– Prezes Józefa Majerczak poinformowała, że odbyło się spotkanie Kra-
jowej Sekcji Kolejowej SITK RP, uczestniczyło w nim 75 osób. Pod-
czas spotkania wybrano nowe władze Sekcji.

– Zarząd przedyskutował sprawę zamieszczania reklam banerowych na 
stronie Oddziału – miejsca zamieszczania, wielkości i sposobu prezen-
tacji.

– Prezes Oddziału poinformowała o sfinalizowaniu zakupu dla Oddziału 
drugiego pakietu Obligacji Skarbu Państwa.

– Prezes Oddziału poinformowała o przebiegu Jubileuszu MPK S.A. 
w Krakowie, podczas którego wręczyła władzom MPK Statuetkę Od-
działu – „Złotego Smoka” w uznaniu za wieloletnią współpracę.
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Wydarzenia 
z życia Oddziału

Spotkanie grillowe Oddziału – świętowanie Ernestów 
za rok 2021

W dniu 13 czerwca 2022 roku w ogrodzie siedziby Oddziału przy ul. Sio-
strzanej „Pod Wiatą” zorganizowano spotkanie grillowe - świętowanie nagród 
zdobytych przez Oddział i jego członków w konkursie ERNESTY za rok 2021. 
W spotkaniu uczestniczyło 17 osób – byli to laureaci nagrody Ernest za rok 
2021, członkowie Zarządu Oddziału, profesor Wiesław Starowicz – Prezes 
Honorowy SITK i Prezes Honorowy Oddziału, Członkowie Honorowi SITK: 
Marek Błeszyński, Janina Mrowińska i Anna Reszczyk, przewodniczący 
i przedstawiciele kół oraz Redaktor Informatora Oddziału Danuta Schwertner.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie statuetek ERNESTA miało 
miejsce podczas XXXIII Zjazdu SITK RP, który odbył się w dniach 19-21 maja 
2022 roku w Siczkach koło Radomia. Nasz Oddział zdobył ERNESTY aż w 5 
kategoriach. Laureatem nagrody w kategorii najaktywniejszy kolejarz została 
Józefa Majerczak, w kategorii najaktywniejszy transportowiec - Grzegorz 
Dyrkacz, a w kategorii najaktywniejszy drogowiec – Anna Reszczyk. Koło 
w Mota-Engil Central Europe S.A. uzyskało ERNESTA w kategorii najak-
tywniejsze Koło, a Oddział SITK RP w Krakowie uzyskał nagrodę ERNEST 
dla najaktywniejszego Oddziału SITK RP. 

Kolejną osobą uhonorowaną podczas Zjazdu był kol. Marek Błeszyński 
odznaczony Medalem im. Henryka Komorowskiego. 

Świętowanie tegorocznych nagród odbywało się nietypowo, ponieważ po 
nagłym załamaniu pogody wszyscy zebrani przenieśli się do Sali Kominkowej 
naszej siedziby, a koledzy, którym nie straszny był wiatr i deszcz, zajęli się 
przygotowaniem grillowych potraw w ekstremalnych warunkach pogodowych 
pod ogrodową wiatą.

Uczestników spotkania powitała Prezes Józefa Majerczak, która w kilku 
zdaniach podsumowała ostatni okres pandemii i opowiedziała, w jaki sposób 
Zarząd i członkowie Oddziału radzili sobie z tą trudną sytuacją. Wszyscy 
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podjęli duży trud, aby utrzymać ciągłość funkcjonowania Oddziału i radzić 
sobie w tych nowych, często niełatwych sytuacjach. Oddział wyszedł z pan-
demii obronną ręką, udało się normalnie działać, pracować, opanować nowe, 
niezbędne w warunkach obostrzeń umiejętności, a także utrzymać stały kontakt 
ze swoimi członkami.

 Przy grillowych potrawach, w zaciszu Sali Kominkowej wszyscy zebrani 
zostali poproszeni przez Panią Prezes o zabranie głosu i podzielenie się z po-
zostałymi uczestnikami refleksjami na temat swojej działalności w Oddziale 
czy Kole oraz pełnionych funkcjach. Członkowie Zarządu opowiedzieli czym 
zajmują się w ramach pracy w Zarządzie Oddziału, jakie inicjatywy podejmują, 
jakie mają osiągnięcia i plany na przyszłość. 

Przewodniczący i członkowie kół uczestniczący w spotkaniu przybliżyli 
działalność swoich kół, przedstawili podejmowane inicjatywy, opowiedzieli 
o sukcesach i osiągnięciach oraz o planach na przyszłość, opowiedzieli też 
o swoich zainteresowaniach i osiągnięciach zawodowych. 

W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący i sekretarze kół: Janusz Magrysz 
(Przewodniczący) i Jerzy Bąkowski (Sekretarz) z Koła Seniorów, Zbigniew 
Porada – Przewodniczący Koła w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie, Anna Resz-
czyk – Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział Kraków, Halina Rogowska 
- Przewodnicząca Koła w GDDKiA Rejon Kraków, Barbara Bysiewicz (Prze-
wodnicząca) i Wojciech Długosz (Sekretarz) z Koła w PNUIK w Krakowie, 
Michał Patla – Sekretarz Krakowskiego Koła Kolejarzy, Piotr Szlagor – Wi-
ceprzewodniczący Koła w Mota-Engil Central Europe S.A., Krzysztof Fran-
cuz – zastępca członka Zarządu i jednocześnie Przewodniczący Koła w MPK 
S.A. w Krakowie, Jan Podkopacz – Zastępca Przewodniczącego Koła w MPK 
S.A. w Krakowie, Wiesława Rudnicka – Przewodnicząca Koła Grodzkiego, 
Czesław Jarosz – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Koła 
w Politechnice Krakowskiej.

Pomimo niesprzyjającej pogody, która trochę pokrzyżowała plany, spotkanie 
należało do bardzo udanych. Przedstawiciele kół mieli okazję lepiej się poznać, 
uzyskać wiele ciekawych informacji na temat działania innych kół, nawiązać 
współpracę, a także dowiedzieć się bliżej, czym zajmuje się Zarząd Oddziału 
i jakie są jego plany na niedawno rozpoczętą kadencję. Oczywiście w trakcie 
rozmów i dyskusji świętowano uzyskane Ernesty gratulując serdecznie tego-
rocznym laureatom.

Zdjęcia: Janina Mrowińska 
Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie
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Świętowanie ERNESTÓW w Sali Kominkowej

49. Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stop-
nia w dziedzinie transportu 

Oddział SITK RP w Krakowie już po raz 49 zorganizował konkurs na naj-
lepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu. Do tej pory był 
to konkurs dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa, w tym roku rozsze-
rzono formułę konkursu, mogli w nim brać udział absolwenci innych Uczelni, 
jeśli praca dotyczyła tematyki transportowej Miasta Krakowa i Małopolski. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły obronione w roku 2021 prace 
inżynierskie i magisterskie (I i II stopnia) spełniające wymagania Regulaminu 
Konkursu. Na konkurs wpłynęło 29 prac z dwóch Uczelni Krakowskich: 26 
prac z Politechniki Krakowskiej i 2 prace z Akademii Górniczo-Hutniczej, 
a także 1 praca z Uniwersytetu Warszawskiego. Do konkursu zakwalifikowano 
wszystkie zgłoszone prace, zostały one podzielone ze względu na stopień (I 
i II stopnia) oraz ze względu na tematykę.
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Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów praktyków z poszcze-
gólnych dziedzin zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu, 
każda praca oceniana była przez dwóch niezależnych członków Kapituły. Oceny 
były podstawą kwalifikacji przez Kapitułę Konkursu do nagród i wyróżnień. 
Kapituła po zapoznaniu się z poszczególnymi pracami oraz po analizie opinii 
specjalistów wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach, przyznając 
nagrody i wyróżnienia. Zarząd Oddziału na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 
2022 r. zatwierdził postanowienia Kapituły Konkursu.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom 
odbyła się w dniu 20 czerwca 2022 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. 
W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Studenckich dr inż. Marek Bauer 
oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. 
Swą obecnością uroczystość uświetnili: Prezes Honorowy SITK RP, Prezes 
Honorowy Oddziału SITK w Krakowie prof. Wiesław Starowicz, Członek 
Honorowy SITK RP Marek Błeszyński, a także przedstawiciele Zarządu Od-
działu: I Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz, zastępcy członków Zarządu: Krzysztof 
Francuz i Sergiusz Lisowski oraz Radosław Kołodziej (członek Kapituły). 
W uroczystości udział wzięło 14 uczestników konkursu oraz promotorzy 
nagrodzonych prac: dr inż. Zofia Bryniarska, dr inż. Jan Gertz, prof. PK, dr 
inż. Urszula Duda-Wiertel, dr inż. Mariusz Hebda i dr inż. Andrzej Uznański. 
W uroczystości łącznie udział wzięło 37 osób. 

Galę Konkursu rozpoczęła Prezes Józefa Majerczak witając w ciepłych 
słowach wszystkich przybyłych. W kilku zdaniach przybliżyła cele i zadania 
podejmowane przez nasze Stowarzyszenie, które jest platformą wymiany 
wiedzy i doświadczeń dla całego środowiska. Pani Prezes podkreśliła wagę 
organizowanych przez Stowarzyszenie konferencji i seminariów naukowo-
-technicznych, kursów, warsztatów oraz konkursów, pozwalających inżynierom 
na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i integrację środowiska. 

W prezentacji multimedialnej Przewodnicząca Kapituły Konkursu Józefa 
Majerczak przedstawiła autorów, promotorów i tytuły wszystkich zgłoszonych 
prac, następnie ogłosiła wyniki konkursu. Laureatami konkursu zostali:

W grupie prac inżynierskich – kategoria Infrastruktura Transportu:
– I Miejsce – Mariusz Spyrka – Projekt dźwigara łukowego części kolejo-

wej dla zespołu mostowych obiektów inżynierskich w ciągu fragmentu 
magistrali kolejowoautostradowej na linii Kraków (PL) – Koszyce (SK) 
wraz z zarysem przebiegu trasy i niwelety, planem sytuacyjnym oraz 
koncepcją architektoniczną, promotor dr inż. Mariusz Hebda



13INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

W grupie prac inżynierskich - kategoria Procesy Transportowe: 
– Wyróżnienie – Filip Bejmert – Analiza stopnia integracji Łódzkiej Ko-

lei Aglomeracyjnej z innymi środkami transportu na trasie Sieradz – 
Łódź, promotor dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, 

– II Miejsce – Aleksandra Strzesak – Zasady i metody sporządzania har-
monogramów pracy personelu kolejowego w Spółce „Koleje Małopol-
skie”, promotor dr inż. Jan Gertz, prof. PK, 

– I Miejsce – Filip Matyasik – Utrzymanie pociągów pasażerskich – pro-
jektowanie, zarządzanie i organizacja pracy stacji postojowo-technicz-
nych, promotor dr hab. inż. Juliusz Sołkowski.

W grupie prac magisterskich - kategoria Infrastruktura Transportu:
– III Miejsce – Adrian Opaliński – Analiza porównawcza skuteczności 

metod wzmacniania podtorza oraz podłoża kolejowego wraz z modelo-
waniem oddziaływań dynamicznych od nawierzchni kolejowej, promo-
tor dr hab. inż. Juliusz Sołkowski,

– II miejsce – Dominika Kudzia, Monika Pietrucha – Optymalizacja 
techniki naziemnego skanowania laserowego i metod opracowania ob-
serwacji w analizie geometrii obiektów infrastruktury transportowej, 
promotor dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH,

– I miejsce – Dominika Baj – Analiza symulacji rozwoju nowego systemu 
szynowego w mieście średniej wielkości na przykładzie Rzeszowa, pro-
motor dr inż. Marek Bauer,

– Wyróżnienie specjalne – Szymon Juszczak – Projekt kolei Podgórze-
-Myślenice-Lubień w latach 1898-1902. Nieudana próba modernizacji 
infrastruktury w Galicji, promotor prof. dr hab. Grażyna Szelągowska.

W grupie prac magisterskich - kategoria Procesy Transportowe:
– III Miejsce – Tomasz Kula – Analiza systemów obsługi podróżnych 

przez kolejowych przewoźników pasażerskich funkcjonujących na ryn-
ku polskim, promotor dr inż. Jan Gertz, prof. PK,

– II Miejsce - Kamila Toboła – Analiza obsługi transportowej obszaru 
„Nowe Miasto” w Krakowie wraz z propozycją jej zmiany w oparciu 
o nowe zagospodarowanie terenu, promotor dr inż. Urszula Duda-
-Wiertel,

– I Miejsce – Krzysztof Jarosiński – Analiza funkcjonowania wypoży-
czalni hulajnóg elektrycznych w Krakowie, promotor dr inż. Zofia Bry-
niarska.
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Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie ufundował dla laureatów konkursu 
nagrody. Zdobywcom I miejsc wręczono statuetki Oddziału „Złoty Smok”, 
profesjonalne słuchawki bezprzewodowe (lub głośniki), bon na udział w kon-
ferencji organizowanej przez Oddział ważny przez 1 rok. Laureaci II, III miejsc 
oraz wyróżnieni otrzymali słuchawki bezprzewodowe (lub głośniki).

Oprócz tych nagród laureaci otrzymali dyplomy od pani Prezes Oddzia-
łu Józefy Majerczak, Monografię Oddziału za lata 2006-2016 pod tytułem 
„Przeszłość dla Przyszłości” oraz gadżety firmowe i czekoladki. Pozostali 
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, Monografię Oddziału za lata 2006-
2016 „Przeszłość dla Przyszłości”, album Ernest Malinowski życie i pomniki 
oraz gadżety firmowe i czekoladki. 

 Poza tym Pani Prezes Oddziału Józefa Majerczak zaoferowała laureatom 
możliwość zapisania się do SITK i bonus w postaci zwolnienia ze składki 
członkowskiej przez jeden rok.

 Laureaci konkursu otrzymali również nagrody specjalne od I Wiceprezesa 
Oddziału Grzegorza Dyrkacza ufundowane przez MPK S.A. w Krakowie. 
Szymon Juszczak – autor wyróżnionej, bardzo ciekawej pracy związanej z hi-
storią modernizacji infrastruktury w Galicji otrzymał obraz związany z historią 
komunikacji miejskiej w Krakowie – tramwaj na Rynku Głównym, natomiast 
Kamila Toboła i Krzysztof Jarosiński otrzymali profesjonalne modele przegu-
bowego autobusu elektrycznego. 

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J. M. Rektora 
Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza oko-
licznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi.

Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród głos zabrał Prorektor 
ds. Studenckich dr inż. Marek Bauer oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. Gratulując laureatom konkursu podkreślili 
ważną rolę młodych inżynierów w kształtowaniu transportu we współczesnych 
realiach. Głos zabrał również Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz, 
który przekazał zebranym garść informacji o Stowarzyszeniu i jego misji pro-
pagowania najnowszej wiedzy naukowej i praktycznej w środowisku, zachęcił 
też uczestników konkursu do ciągłego kształcenia się, a także podjęcia trudu 
publikowania artykułów w prasie branżowej.

Spotkanie przebiegało w miłej, sympatycznej atmosferze, na zakończenie 
spotkania wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
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Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi Po-
litechniki Krakowskiej za umożliwienie zorganizowania uroczystości w pięknej 
Sali Senackiej. 

Opracowanie: Anna Karpierz
Zdjęcie: Jan Zych, Marek Błeszyński

Prezes Józefa Majerczak ogłasza wyniki konkursu

Szymon Juszczak z obrazem – nagrodą MPK S.A. w Krakowie
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Wspólne zdjęcie uczestników Gali Konkursu w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej

Prace remontowe na posesji Oddziału – cokół domu

W czerwcu w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 przeprowadzono 
remont cokołu wokół budynku, co znacznie poprawiło jego estetykę i ukoń-
czono zejście do piwnicy. Realizację usługi powierzono profesjonalnej firmie 
budowlanej. Zakres wykonanych prac obejmował naprawę cokołu m.in. usu-
nięcie odparzonych tynków i łuszczącej się farby, zagruntowanie, uzupełnienie 
tynków, nałożenie tynku mozaikowego marmolitu, który charakteryzuje się 
wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na ścieranie oraz prace 
wykończeniowe zejścia do piwnicy m.in. częściową zabudowę otworu, prace 
tynkarskie i budowę nowych schodów. 

Opracowanie i zdjęcia: Janina Mrowińska 
– Sekretarz Oddziału
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Prace wykończeniowe związane z przebudową zejścia do piwnicy

Cokół domu po remoncie
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Ukończone zejście do piwnicy 

Letnio-jesienny ogród na Siostrzanej – nowa odsłona

Siedziba naszego Oddziału i ogród, który ją otacza, pięknieje - to zasługa 
naszych „Ogrodniczek” – Sekretarz Janiny Mrowińskiej i Anny Karpierz. Ko-
leżanki niestrudzenie dbają o otoczenie budynku, w którym mieści się siedziba 
Oddziału, a pomysłów i inwencji im nie brakuje. Latem zagospodarowały 
kolejną część ogrodu – otoczenie bramki wejściowej i ganku. Pomysł na tę 
część był trochę inny – tu powstała relaksująca część zielona, spokojna, zielna, 
przyjazna ludziom i zwierzętom. Myślą przewodnią było ukojenie zmysłów już 
na powitanie, wszystkich którzy zagoszczą w siedzibie Oddziału. Miejsce jest 
idealne, zaciszne, nasłonecznione, stąd inspracja aby posadzić lawendę, szał-
wię, rozmaryn, tymianek, berberysy, sosny a dopełnieniem są kwitnące byliny.

Wprowadzono także nazewnictwo dla każdego zakątka ogrodu w zależności 
od strony świata i nasadzenia. Na wejściu od furtki POŁUDNIE ZMYSŁÓW – 
zioła i jadalne kwiaty, od bramy wjazdowej WSCHÓD NOSTALGII – upojne 
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róże, przy wiacie ZACHÓD KRÓLOWEJ LATA I JESIENI – dostojne horten-
sje, a przy odnowionym murze w stylu włoskim PÓŁNOC CZAROWNI – to 
magiczne miejsce.

Zioła nie tylko upiększą otoczenie budynku, ale wzbogacą „oddziałowy 
stół”, przydadzą się do sałatek i innych potraw serwowanych podczas spotkań 
integracyjnych.

Poniżej kilka zdjęć obrazujących poszczególne zakątki ogrodu.

Zdjęcia: Janina Mrowińska 
– Sekretarz Oddziału

Ukwiecone okna i taras
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Południe Zmysłów po nasadzeniu i obecnie

Wschód Nostalgii
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Zachód Królowej Lata i Jesieni

Północ Czarowni
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Konferencje i seminaria organizowane przez Oddział

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna nt.: „Modelowanie 
podróży i prognozowanie ruchu” MODELLING 2022

W dniach 9-10 czerwca 2022 roku, w budynku „Działownia” w kampusie 
Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 odbyła się VII edycja 
konferencji naukowo-technicznej nt.: „Modelowanie podróży i prognozowanie 
ruchu” MODELLING 2022. Organizatorem konferencji była Katedra Systemów 
Transportowych Politechniki Krakowskiej wraz z SITK RP Oddział w Krakowie 
oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Partnerami 
i głównymi sponsorami konferencji były firmy: PTV Group Polska (partner 
generalny konferencji), Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., PBS Sp. 
z o.o. oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Patronat medialny 
nad wydarzeniem sprawowały czasopisma: Transport Miejski i Regionalny, 
Przegląd Komunikacyjny oraz Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .

Celem konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń oraz wyników 
badań w zakresie modelowania podróży i przewozu ładunków dla celów pro-
gnozowania ruchu dotyczących: obszarów miejskich, obszarów zamiejskich, 
transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz korytarzy multimodalnych. 
Komitet Naukowo-Programowy liczył 29 członków z 9 jednostek naukowych 
w Polsce. Funkcję Przewodniczącego Komitetu pełnił prof. dr hab. inż. Andrzej 
Szarata, Przewodniczącym Honorowym był prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki, 
a wiceprzewodniczącym dr inż. Jacek Chmielewski (Politechnika Krakowska). 
Komitet Organizacyjny składał się z członków będących przedstawicielami 
Politechniki Krakowskiej oraz SITK RP Oddział w Krakowie. Przewodniczącą 
Komitetu Organizacyjnego była dr inż. Katarzyna Solecka (Politechnika Krakow-
ska), natomiast Sekretarzem mgr Janina Mrowińska (SITK RP Oddział w Kra-
kowie). Organizację konferencji wspierali również studenci z Koła Naukowego 
TRANSIT działającego przy Katedrze Systemów Transportowych.

W obradach uczestniczyło łącznie ponad 170 osób, które na co dzień zaj-
mują się problematyką modelowania i prognozowania ruchu (reprezentanci 13 
jednostek naukowych, 34 instytucji administracyjnych i samorządowych, 12 
firm). Rangę konferencji podkreślili zaproszeni goście, wśród których znalazł 
się Wiceprezedent Miasta Krakowa Andrzej Kulig, oraz Prezes Oddziału SITK 
RP w Krakowie Józefa Majerczak. 



23INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Konferencja Modelling 2022 została wznowiona po 4 latach przerwy wy-
muszonych m. in. pandemią covid-19, dla wielu osób stanowiła więc cenną 
platformę wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i dyskusji z profesjo-
nalistami transportowymi, którzy przyjechali z całej Polski. Warto, zaznaczyć, 
że 30% uczestników konferencji stanowiły kobiety. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem osób z sektora akade-
mickiego, publicznego i prywatnego zajmujących się szeroko pojętą tematyką 
transportu. Łącznie odbyło się 10 sesji referatowych, na których wygłoszono 
40 referatów o bogatej treści merytorycznej. W pierwszy dzień konferencji 
obrady odbywały się w dwóch sesjach równoległych. Zarówno w pierwszy, 
jak i drugi dzień konferencji obrady rozpoczęły się sesją dyskusyjną prowa-
dzoną w formie debaty na temat roli modelowania podróży w kształtowaniu 
systemu transportowego (w pierwszym dniu) oraz współczesnych wyzwań 
w badaniach podróży (w drugim dniu). Moderatorem sesji dyskusyjnych był 
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata. W debatach uczestniczyli przedstawiciele 
jednostek naukowych, instytucji administracyjnych i samorządowych oraz 
przedstawiciele firm. 

W wygłaszanych prezentacjach w trakcie sesji referatowych w pierw-
szym dniu konferencji poruszano tematykę związaną z modelowaniem ruchu 
w kontekście transportu miejskiego, transportu kolejowego, regionalnego oraz 
krajowego. Ponadto omawiane były kwestie związane z analizami mikrosymu-
lacyjnymi, mobilnością współczesną oraz planowaniem systemów transporto-
wych. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacją w Hotelu 
Kazimierz (zorganizowaną dzięki uprzejmości PTV Group Polska). W drugi 
dzień konferencji dyskutowano na tematy związane ze źródłami danych oraz 
technik obliczeniowych.

W referatach konferencyjnych przedstawiono postępy naukowe w dzie-
dzinie modelowania podróży w zakresie m. in. rozwoju nowych form mo-
bilności (podróży współdzielonych), modeli dynamicznych dla dużych sieci 
transportowych, kwestii algorytmicznych i narzędziowych. Poruszono szereg 
zagadnień związanych z obróbką dużych zbiorów danych i ich wykorzystaniem 
w modelach transportowych. Prezentacje konferencyjne oraz towarzyszące im 
dyskusje ukazały szereg wyzwań stojących przed dalszym rozwojem systemów 
transportowych na poziomie miejskim, regionalnym i krajowym. Ciekawym 
elementem programu była debata naukowo-praktyczna w drugim dniu konfe-
rencji, gdzie podsumowano aktualny stan wiedzy i doświadczeń w zakresie 



24 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

badań ruchu oraz dyskutowano nad kierunkiem przyszłych badań podróży 
w kontekście m. in. pojawiających się możliwości technologicznych, ale także 
i wyzwań społeczno-ekonomicznych czy następstw pandemii covid-19.

Więcej informacji nt. konferencji znajduje się na stronie internetowej Od-
działu SITK RP w Krakowie https://www.sitk.org.pl/.

Opracowanie: dr inż. Katarzyna Solecka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 fot. Jan Zych – Politechnika Krakowska

Anna Karpierz – SITK RP Oddział w Krakowie

Obrady konferencji, głos zabiera prof. Andrzej Szarata

Obrady, prof. Andrzej Rudnicki - Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego
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Obrady konferencji
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Martyna Abendrot-Miłuńska -Managing Director PTV Group Polska

Przedstawicielki Komitetu Organizacyjnego, od lewej: Katarzyna Solecka (Przewodnicząca), Janina Mrowińska, 
Danuta Schwertner, Anna Karpierz



27INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

Konferencja nt.: „Aktualne problemy transportu zbiorowego w miastach 
i aglomeracjach PTZ’2022

III Konferencja naukowo-techniczna nt.: „Aktualne problemy transportu 
zbiorowego w miastach i aglomeracjach PTZ’2022” odbyła się w dniach 
8-9 września 2022 roku. Organizatorami wydarzenia było SITK RP Oddział 
w Krakowie przy udziale Katedry Systemów Transportowych z Politechniki 
Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie. Miejscem konferencji był Hotel Ibis Styles Kraków East zloka-
lizowany w Krakowie Nowej Hucie przy ul. Bulwarowej 35a.

Pracami Komitetu Naukowo-Programowego kierował prof. Wiesław Staro-
wicz, a rolę Sekretarza Naukowego pełniła dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin. 
Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczył I Wiceprezes Oddziału SITK RP 
w Krakowie Grzegorz Dyrkacz, a Sekretarzem Organizacyjnym była dr inż. 
Sabina Puławska-Obiedowska.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministra Infrastruktury 
Andrzeja Adamczyka, a Partnerem Konferencji było Miasto Kraków. Patronat 
medialny sprawowały czasopisma Transport Miejski i Regionalny i Nowoczesne 
Budownictwo Inżynieryjne oraz portale kraków.pl i budownictwo.inzynieryjne.
pl. Oficjalnymi Partnerami konferencji były firmy: Pixel i Anco.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:
– Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające inte-

grację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi. 
– Wykorzystanie pojazdów elektrycznych w obsłudze transportowej 

miast i aglomeracji: e-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo. 
– Transport zbiorowy w małych i średnich gminach. 
– Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach. 
– Rola informacji w transporcie zbiorowym. 
– Transport publiczny w aspekcie nowej rzeczywistości gospodarczej 
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób - przedstawicieli uczelni wyż-

szych, samorządów, zarządów transportu i przedsiębiorstw komunikacyjnych. 
Konferencję otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Grzegorz 
Dyrkacz. Rozpoczynając konferencję Przewodniczący przywitał serdecznie 
wszystkich przybyłych uczestników oraz zaproszonych gości, którzy zaszczycili 
konferencję swoją obecnością: prof. Dariusza Bogdała – Prorektora Politechniki 
Krakowskiej ds. Nauki, prof. Andrzeja Szaratę - Dziekana Wydziału Inżynierii 
Lądowej, prof. Wiesława Starowicza – Prezesa Honorowego SITK RP i Od-
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działu w Krakowie, Józefę Majerczak – Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie, 
Tadeusza Trzmiela – Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego, Artura 
Paszko - Prezesa Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Mirosława 
Boryczkę – Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz Małgorzatę Gutowską - Dyrektor Zarządu Transportu Me-
tropolitalnego w Katowicach.

Następnie Przewodniczący oddał głos zaproszonym gościom, którzy w swo-
ich wystąpieniach podkreślali wagę tematów i problemów przygotowanych na 
konferencję, gratulowali organizacji wydarzenia zajmującego się tak ważną 
tematyką, życzyli też owocnych obrad i twórczych dyskusji.

W pierwszym dniu konferencji obrady merytoryczne toczyły się w dwóch 
sesjach tematycznych prowadzonych przez prof. Wiesława Starowicza i prof. 
Roberta Tomanka, w drugim dniu obradowano również w dwóch sesjach pro-
wadzonych przez prof. Wojciecha Bąkowskiego i dr inż. Aleksandrę Ciastoń-
-Ciulkin. Każda z sesji zakończyła się dyskusją.

Dyskusja końcowa, podsumowująca obrady odbyła się po ostatniej sesji 
i prowadził ją prof. Wiesław Starowicz, uczestnicy konferencji mieli okazję 
podzielić się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami. Zwrócono uwagę na 
szczególną rolę publicznego transportu zbiorowego w kształtowaniu zrów-
noważonych zachowań transportowych, ale podkreślano przede wszystkim 
wyzwania jakie przed nim stoją. Jednym z nich jest niewątpliwie występujący 
w gospodarce kryzys energetyczny, który z jednej strony może przyczynić się 
do spadku zainteresowania motoryzacją indywidualną, a tym samym wzrostu 
zainteresowania transportem publicznym. Z drugiej jednak strony ten sam 
kryzys stawia również trudności przed operatorami w zakresie zapewnienia 
ciągłości świadczonych usług przewozowych przy niezmienionych cenach. 

Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza może mieć wpływ na podejmowane 
decyzje chociażby w zakresie zakupu taboru w kontekście jego zasilania energią. 
W dyskusji podsumowującej zwrócono również uwagę na inne wyzwania, jakie 
stoją przed publicznym transportem zbiorowym, m.in. dostosowanie jakości 
usług do potrzeb z jednej strony starzejącego się społeczeństwa, a z drugiej 
strony społeczeństwa funkcjonującego w erze nowych technologii. Podkreślono, 
iż transport publiczny nie może być bierny w kontekście postępującego rozwoju 
technologii, a jej implementowanie w publicznym transporcie zbiorowym po-
winno być szeroko stosowane i prezentowane między innymi podczas takich 
spotkań, jak odbywająca się konferencja. 
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Uczestnicy konferencji uznali, iż wymiana doświadczeń i wiedzy w zakresie 
różnych obszarów rozwoju publicznego transportu zbiorowego, jaka miała 
miejsce na konferencji, jest niezwykle cenna i ważna i należy ją praktykować. 
W tym kontekście zapowiedziano organizację kolejnej konferencji z cyklu 
„PTZ – Publiczny Transport Zbiorowy”. Referaty wygłoszone na konferencji 
zostaną opublikowane w czasopiśmie „Transport Miejski i Regionalny”. 

Oprócz bogatego i ciekawego programu merytoryczneg poruszającego naj-
bardziej aktualne problemy i wyzwania stojące przez publicznym transportem 
zbiorowym, organizatorzy przygotowali ciekawy, niebanalny program technicz-
no-integracyjny. Program ten wiązał się z miejscem, gdzie odbywały się obrady 
konferencji – z Nową Hutą. To bardzo ciekawe miejsce na mapie Krakowa, 
zarówno pod względem historycznym, architektonicznym, jak i społecznym. 

W pierwszym dniu konferencji pod Hotel Ibis Styles, gdzie odbywały się 
obrady, podjechał nowoczesny autobus floty MPK S.A. w Krakowie o napędzie 
wodorowym. Uczestnicy mieli okazję wsiąść do pojazdu, dokładnie obejrzeć 
jego urządzenia, zapoznać się z najnowocześniejszą technologią. Tego samego 
dnia po zakończeniu obrad uczestnicy wyruszyli w podróż po Nowej Hucie 
zabytkowym czerwonym autobusem „Ogórkiem”. Wsiadając do autobusu wszy-
scy otrzymali czerwone krawaty – symbolizujące epokę, w której powstawała 
Nowa Huta zaprojektowana jako miasto robotnicze. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Zajezdni Tramwajowej 
Nowa Huta mieszczącej się przy ul. Ujastek. Po zajezdni oprowadzał Kie-
rownik obiektu p. Rafał Walaszek. Uczestnicy odbyli kurs na terenie Zajezdni 
zabytkowym tramwajem odwiedzając po kolei wszystkie hale i miejsca, gdzie 
prowadzone są czynności związane z obsługą i przygotowaniem do ruchu tram-
wajów. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć całkiem nowe tramwaje Lajkonik II 
przygotowywane do eksploatacji. Zaprezentowana została nowoczesna hala 
napraw przystosowana do wszystkich typów pojazdów szynowych, począw-
szy od najdłuższych w Polsce Krakowiaków o długości przekraczającej 43 m 
i najnowszych Lajkoników. Na dachu hali zamontowano panele fotowoltaiczne, 
a całoroczna myjnia tramwajów działa przy każdej pogodzie. Zastosowano 
w niej zamknięty obieg wody i system gromadzenia deszczówki. Kolejny 
zaprezentowany obiekt to hala tokarki podtorowej, a także bardzo ciekawy, 
nowoczesny, skomputeryzowany magazyn mobilny. Uczestnicy odwiedzili 
również dyspozytornię dla motorniczych z Zajezdni. 
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Kolejnym punktem programu turystycznego był spacer z przewodnikiem po 
centrum Nowej Huty. Przewodnik zapoznał uczestników z historią powstania 
tej dzielnicy Krakowa, jej ciekawą architekturą oraz najważniejszymi wyda-
rzeniami, które tu miały miejsce. Uczestnicy przejechali obok bramy głównej 
Huty im. Sendzimira oglądając z okien „Ogórka” charakterystyczne budynki 
administracyjne zwane Pałacem Dożów, następnie przeszli spacerem po Placu 
Centralnym im. Ronalda Reagana zapoznając się z zabytkowymi obiektami 
i budowlami tej części Huty. Odwiedzili też charakterystyczne wewnętrzne 
podwórka pomiędzy kamienicami, a spacer zakończył się przy kultowej Re-
stauracji „Stylowa”. Zakończeniem dnia była uroczysta kolacja w klimacie PRL 
w tej właśnie restauracji, gdzie uczestnicy mogli odpocząć po intensywnym dniu 
ciesząc się smaczną kolacją oraz możliwością spotkania i rozmowy. Podczas 
kolacji wyświetlana była prezentacja z historycznymi zdjęciami Nowej Huty.

Opracowanie:
mgr inż. Danuta Schwertner – Redaktor Informatora

dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin – Sekretarz Naukowy Konferencji
Zdjęcia: Anna Karpierz, Danuta Schwertner

Sabina Puławska-Obiedowska i  Grzegorz Dyrkacz 
(Sekretarz i Przewodniczący Komitetu 

Organizacyjnego) oczekują na gości konferencji

Rozpoczęcie obrad konferencji
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Głos zabiera Prorektor Politechniki Krakowskiej 
ds. Nauki prof. Dariusz Bogdał

Obrady konferencji

Biuro Konferencji – studentki z Koła Naukowego 
TRANSIT działąjącego w Politechnice Krakowskiej

Przygotowania do wycieczki 
– wiązanie krawatów dla uczestników PTZ
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Wyprawa zabytkowym “Ogórkiem”

Wyjazd „Ogórkiem” 
na zwiedzanie Nowej Huty, od lewej: 

Grzegorz Dyrkacz, Danuta Schwertner, 
Józefa Majerczak

Zwiedzanie Zajezdni Tramwajowej Nowa Huta 
zabytkowym tramwajem
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Uczestnicy konferencji przed autobusem o napędzie wodorowym

 

Uroczysta kolacja koleżeńska, tort kroją (od lewej): prof. Wojciech Bąkowski, Józefa Majerczak, prof. Wiesław Starowicz 
i Mariusz Szałkowski
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Warsztaty „Kobieta inżynier w pracy i poza nią” - 
część II 

 
W dniu 21 lipca 2022 roku odbyła się druga edycja Warsztatów nt. „Ko-

bieta inżynier w pracy i poza nią” zorganizowanych przez Oddział SITK RP 
w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz MOIIB w Krakowie. 
Spotkanie odbyło się w siedzibie Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 w Sali Ko-
minkowej o godz. 16.00. 

Warsztaty podzielono na dwie części, w pierwszej z nich kol. Anna Reszczyk 
wygłosiła prezentację na temat: „Jak uniknąć wypalenia”. Prelekcja dotyczyła 
tematu wypalenia nie tylko związanego z pracą zawodową, ale też z życiem 
osobistym. W dzisiejszych czasach, kiedy żyje i pracuje się intensywnie, szyb-
ko, realizując wiele zadań równocześnie na gruncie zawodowym, prywatnym 
i rodzinnym, ten temat jest niezwykle ważny i godny zgłębienia. Kol. Anna 
Reszczyk przytoczyła nie tylko definicję wypalenia, jego symptomy i pierwsze 
objawy, ale mówiła też o tym, jak rozpoznać wypalenie, odróżnić od zmęcze-
nia i przeciążenia pracą, jak reagować. Podała szereg przykładów i następstw 
wypalenia, mówiła jak należy postępować, próbować radzić sobie samemu. 
Nie zawsze jest to możliwe, czasem należy skorzystać z pomocy specjalisty 
– coacha czy psychoterapeuty. W prelekcji kol. Anna Reszczyk mówiła też 
o tym, jak należy zadbać i zawalczyć o swój dobrostan, docenić własną osobę 
i swoją wartość, znaleźć zdrowy balans pomiędzy wszystkimi dziedzinami 
życia i funkcjonowania w środowisku rodzinnym, prywatnym i zawodowym.

Uczestniczki wysłuchały prelekcji z dużą uwagą, ponieważ jest to temat 
bardzo aktualny, szczególnie wśród kobiet, które biorą na swoje barki dużo 
zadań czując się odpowiedzialne za swoją pracę, ale też rodzinę i przyjaciół. 
Wywiązała się ciekawa dyskusja, temat ten wart jest dalszego pogłębienia. 

  W drugiej części warsztatów z uczestniczkami spotkała się osobista 
stylistka pani Karolina Chudzicka, która w swej pracy pomaga w procesie 
samoakceptacji kobiet, zwracając uwagę na różnorodność osobowości, stylu, 
zawodów i historii życiowych. Pomaga kobietom zadbać o siebie tak, aby 
czuły się dobrze ubrane, a nie przebrane. W swojej pracy doradzając klientom 
promuje zrównoważone podejście do zakupów, uświadamiając jaki jest wpływ 
każdej decyzji zakupowej na dobrostan środowiska.

Pani Karolina na początku spotkania wygłosiła krótką prelekcję na temat 
rodzajów sylwetek oraz zasad doboru ubrań i dodatków zalecanych dla każ-
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dego rodzaju figury. W prezentacji multimedialnej pokazała wiele przykładów 
doboru stroju dla każdego rodzaju figury, pokazując niuanse dobrej stylizacji. 
Podkreśliła, że dobór stylizacji, ubioru musi zapewnić każdemu swobodę, dobre 
samopoczucie, pomaga wyrazić charakter i osobowość, dlatego do każdego 
przypadku należy podejść indywidualnie i całościowo uwzględniając wiele 
aspektów dotyczących danej osoby.

Następnie Pani Karolina przeprowadziła indywidualną analizę sylwetki 
i ubioru każdej z uczestniczek spotkania, omówiła zasady jakie można stoso-
wać, aby znaleźć swój własny styl, jak wyglądać dobrze pozostając w zgodzie 
ze sobą.

Koleżanki uczestniczące w warsztatach podczas tej sesji wiele się dowie-
działy i nauczyły, świetnie się przy tym bawiąc, nie zabrakło też poczęstunku 
przygotowanego przez koleżanki Janinę Mrowińską i Annę Karpierz w postaci 
pysznej, owocowo-warzywnej sałatki świetnie wpływającej na figurę! 

Warto przypomnieć, że pomysłodawczynią i inicjatorką oraz organizatorką 
warsztatów jest kol. Anna Reszczyk – członek Zarządu Oddziału SITK w Kra-
kowie. Pierwsze warsztaty nt.: „Kobieta inżynier w pracy i poza nią” odbyły się 
w dniu 8 grudnia 2021 roku, kol. Anna Reszczyk wygłosiła wówczas prelek-
cję na temat zarządzania czasem w pracy i poza nią, a w części warsztatowej 
uczestniczki pod okiem wykwalifikowanej florystki wykonały wianki, stroiki 
i inne piękne świąteczne ozdoby bożonarodzeniowe.

Oryginalna tematyka i sposób prowadzenia warsztatów są nowatorską, 
ciekawą formą spotkania pozwalającą zdobyć wiedzę teoretyczną, ale przede 
wszystkim praktyczną i użyteczną w życiu codziennym. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne warsztaty i na nowe tematy!

Opracowanie: Danuta Schwertner – Redaktor Informatora
Zdjęcia: Anna Reszczyk i Anna Karpierz
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Prezentacja stylistki p. Karoliny Chudzickiej

Uczestniczki warsztatów z prowadzącą, od lewej: Anna Reszczyk, Karolina Chudzicka, Danuta Schwertner (z Lusią)
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Spotkania członków Oddziału

Wycieczka techniczna na budowę linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju 
etap III -odcinek pętla Krowodrza Górka - pętla Górka Narodowa

Z inicjatywy Zarządu Koła Grodzkiego w dniu 04 czerwca 2022 roku zorga-
nizowana została wycieczka techniczna na budowę Krakowskiego Szybkiego 
Tramwaju (KST) Etap III tj. na odcinek pętla Krowodrza-Górka – pętla Górka 
Narodowa .

W związku z publikacją sprawozdania z wycieczki w obecnym Informatorze 
(wydanym kilka miesięcy po terminie wycieczki) i dużym przyspieszeniem robót 
na budowie KST w miesiącach wakacyjnych, uaktualniono zdjęcia przedstawia-
jące stopień zaawansowania robót budowlanych na dzień 20 września 2022 r. 

Poniżęj podstawowe informacje dotyczące całej inwestycji:
· Celem budowanej linii jest skomunikowanie północnych terenów Kra-

kowa (głównie osiedla Prądnik Biały i Górka Narodowa) i sąsiednich 
gmin z centrum miasta; skrócenie czasu przejazdu. 

· Przedłużenie linii tramwajowej od pętli Krowodrza Górka do Górki 
Narodowej będzie mieć długość ok. 5,5 km linii dwutorowej i 8 no-
wych dwustronnych przystanków pośrednich oraz przystanek na pętli 
końcowej, zlokalizowanej w sąsiedztwie Alei 29-listopada, gdzie też 
powstanie terminal autobusowy. 

· Przedsięwzięcie obejmuje ponadto budowę bądź przebudowę towa-
rzyszącego układu drogowego, w tym 100-metrowy tunel w ciągu ul. 
Opolskiej, a także bardzo duży zakres przebudowy infrastruktury elek-
troenergetycznej, ciepłowniczej, wodnej (przełożenie koryta potoku 
Sudoł) i innej. 

· Zaplanowano trzy parkingi w systemie Park & Ride mieszczące łącznie 
447 miejsc postojowych. 

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

W wycieczce uczestniczyło 12 osób – członków Koła Grodzkiego i innych 
kół działających w Oddziale SITK w Krakowie. Podczas przejścia trasą budowy 
uczestnikom towarzyszył drobny deszczyk typu „kapuśniaczek”, co nie było 
zbyt uciążliwe, a w zamian -nie było kurzu budowlanego. Wycieczka rozpoczęła 
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się przy ul. Bratysławskiej, czyli na ostatnim czynnym wówczas przystanku 
tramwajowym, skąd uczestnicy pieszo przeszli wzdłuż budowanej trasy KST.

Start przy ul. Bratysławskiej

Po terenie budowy oprowadzał uczestników kol. Łukasz Feil - Członek 
Zarządu Koła Grodzkiego. Kolega Ł.Feil jest projektantem i aktualnym właści-
cielem Firmy „FEAN -Projekt”, która (wówczas pod inną nazwą) opracowała 
projekt budowlany i wykonawczy dla tej linii tramwajowej. 

W rejonie ruchliwej dwujezdniowej ulicy Opolskiej powstają aktualnie 3 
obiekty inżynierskie, tj.: tunel samochodowy w ciągu ul. Opolskiej (wykonano 
ściany szczelinowe), estakada tramwajowa nad potokiem Sudół i ul. Nad Su-
dołem oraz estakada samochodowa równoległa do linii tramwajowej w ciągu 
nowo budowanej ul. Wolbromskiej. 
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Budowa wiaduktu nad potokiem Sudół i ul. Nad Sudołem – stan na dzień 04.06.2022 r.

Wiadukt nad potokiem Sudół i ul. Nad Sudołem – stan na dzień 23.09.2022 r.
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Wybudowano już także bezkolizyjną kładkę dla pieszych nad ul. Wolbrom-
ską w rejonie ul. Szopkarzy oraz zupełnie nowy odcinek ul. Pachońskiego, 
który wreszcie po wielu latach połączył dwa istniejące fragmenty tej ulicy - 
od ul. Zielińskiej do ul. Górnickiego, tworząc nową, długą ul. Pachońskiego. 
Podążając dalej ul. Pachońskiego do skrzyżowania z ul. Mackiewicza i Siewną 
(usunięto „rondo”) uczestnicy musieli opuścić trasę budowy i przejść pod wia-
duktem kolejowym w ul. Siewnej, aby dostać się do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 
i dalej do jej skrzyżowania z budowaną trasą tramwajową. Budowa trasy była 
wówczas przerwana w rejonie skrzyżowania z linią PKP.

Część kładki dla pieszych nad ul. Wolbromską

 Aktualnie, tj. na dzień 24 września 2022 r., jest już wykonywany wiadukt 
w ciągu istniejącej towarowej linii kolejowej (linia tramwajowa przejdzie 
dołem). Na dalszym odcinku, tj. od ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej trasa pnie się 
stromo pod górę (tu wykonano już wanny betonowe). Dalsze odcinki przebie-
gają w wykopie, tu występują maksymalne dopuszczalne spadki. 
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Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż nowego odcinka ul. Pachońskiego

Wykop otwarty, budowa wiaduktu kolejowego nad linia tramwajową
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Odcinek od ul. Kużnicy Kołłatajowskiej w kierunku pętli 

Na pętli końcowej są wykonane jedynie roboty ziemne i część robót drogo-
wych. Tu budowa jest znacznie opóźniona, ponieważ ten teren dopiero niedawno 
uzyskał ostateczną decyzję ZRID i został złożony wniosek do RDOŚ o za-
twierdzenie planu oczyszczenia terenu pod pętlę tramwajową (teren dawnego 
wysypiska śmieci).      

Górka Narodowa, uczestnicy wycieczki na końcowym odcinku KST, miejsce pod pętlę tramwajową
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Dane techniczne dla torowiska tramwajowego
Początek zakresu opracowania zlokalizowany jest na istniejącej linii tram-

wajowej do Krowodrzy Górki, ok. 40 m przed południową krawędzią ul. Bra-
tysławskiej. Początkowy odcinek projektowanej linii przebiega po śladzie linii 
istniejącej, następnie po ok. 230 m odchyla się w prawo i mija pętlę tramwajową 
Krowodrza Górka od strony wschodniej. W rejonie pętli, za projektowanym 
przystankiem tramwajowym, na węźle trójkątnym odgałęzia się dwutorowy 
odcinek stanowiący początek przewidywanej linii tramwajowej na Azory, 
jak również wjazd na nowo zaprojektowaną pętlę Krowodrza Górka. Układ 
torowy pętli składa się z dwóch grup dwutorowych. Na pierwszej przy torze 
zewnętrznym zlokalizowany jest peron dla wysiadających o długości 45,0 m, 
drugi tor wykorzystany może być jako tor odstawczy. W drugiej dwutorowej 
grupie torów przy każdym torze zlokalizowany jest peron dla wsiadających 
o długości 45 m. 

Dalej linia tramwajowa biegnie w kierunku północno-zachodnim przecinając 
ul. Opolską, która przechodzi pod linią KST tunelem, a następnie po estakadzie 
przekracza obniżenie związane z położeniem potoku Sudół. Przed ul. Pachoń-
skiego torowisko skręca pod kątem prostym w prawo i biegnie wzdłuż tej ulicy, 
przecinając kolejne ulice Zielińską i Białoprądnicką, by następnie dotrzeć do 
rzeki Białucha, przekraczając ją mostem i wchodząc w drugi odcinek ulicy 
Pachońskiego. W dalszym biegu tory tramwajowe przecinają skrzyżowanie z ul. 
Mackiewicza i biegną dalej ulicami Siewną i Bociana, gdzie po ok. 200 m pod 
kątem prostym skręcają w kierunku północnym w kierunku nasypu linii kole-
jowej Mydlniki - Podłęże, z którą krzyżują się dołem, by następnie skierować 
się między zabudowania osiedla. Po przecięciu ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 
torowisko wznosi się stromo w kierunku ul. Banacha i po przecięciu jej łagod-
nym łukiem w prawo, osiąga końcową pętlę „Górka Narodowa”. 

Pętlę zaprojektowano z odwróconym kierunkiem ruchu, zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Na pętli zaprojektowano dwa tory przyjazdowe z peronami 
dla wysiadających, trzy tory postojowe, z których jeden wykorzystać można 
doraźnie jako tor odstawczy i jeden tor odjazdowy z przystankiem dla wsiada-
jących. Na projektowanej linii zaprojektowano 8 przystanków tramwajowych 
z peronami naprzeciwległymi oraz jeden peron przystankowy przy torze B za 
ulicą Bratysławską. Wysokość peronów to 17 cm nad powierzchnią toczną 
główki szyny. W torach szlakowych minimalne promienie łuków wynoszą 
50,0 m i występują w dwóch lokalizacjach. Na torach pętli minimalne pro-
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mienie łuków wynoszą 25,0 m. Rozstaw osiowy torów szlakowych na całej 
długości linii wynosi 4,0 m. Przed łukami o promieniach <100,0 m przewiduje 
się wbudowanie smarownic torowych.

Opis niwelety torowiska tramwajowego
Niweleta torów od początku zakresu robót - do osiedla Kuźnicy Kołłątajow-

skiej, dostosowana jest do ukształtowania istniejącego terenu oraz do niwelety 
dróg zlokalizowanych wzdłuż torowiska. Na dalszym odcinku, ze względu 
na bardzo duże różnice terenu, niweleta poprowadzona została w wykopach 
i przyjmuje maksymalne dopuszczalne pochylenia wynoszące 5% tak, aby 
w rejonie nowoprojektowanej pętli Górka Narodowa osiągnąć poziom uśred-
nionego terenu, na którym zlokalizowana jest pętla autobusowo-tramwajowa. 

Konstrukcje torowiska tramwajowego
Na odcinkach torów i rozjazdach, w zakresie projektu torowiska na Górkę 

Narodową, zaprojektowano cztery rozwiązania konstrukcyjne nawierzchni:
1. Konstrukcja torów i rozjazdów na płycie betonowej zbrojonej z cią-

głym elastycznym mocowaniem szyn, z zabudową pasa torowego war-
stwą asfaltu twardolanego na podbudowie betonowej na odcinkach 
przewidzianych dla awaryjnego ruchu pojazdów. 

2. Konstrukcja rozjazdów i torów z szyn tramwajowych na płycie betono-
wej zbrojonej z punktowym elastycznym mocowaniem szyn, na pętlach 
tramwajowych, węzłach rozjazdowych oraz na odcinkach torów wy-
dzielonych z jezdni o promieniu R≤100,0 m, z wypełnieniem przestrze-
ni międzyszynowych:
– warstwą humusu obsianego mieszankami traw, na torowiskach zie-

lonych,
– kostką betonową na warstwach mineralnych, na przejściach dla pie-

szych,
– asfaltem twardolanym na warstwie betonu C16/20, na przejazdach 

rowerowych.
3. Konstrukcja torów z szyn tramwajowych i kolejowych na podkładach 

strunobetonowych ze sprężystym mocowaniem szyn, posadowionych 
na podłużnych żelbetowych ławach -belkach, (fotografia poniżej).

4. Konstrukcja torów z płyt wielkowymiarowych VRZ, na części przejaz-
dów oraz w torach wzdłuż peronów.
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Budowa torowiska na skrzyżowaniu 
z ul. Mackiewicza

Termin zakończenia robót
Cała inwestycja według pierwotnego terminu powinna być zakończona 

w 2022 roku, ale z powodu kilkuletniego opóźnienia w rozpoczęciu prac (na-
stąpiło dopiero w połowie 2020 roku), spodziewany termin zakończenia to 
wakacje 2023 roku. Termin ten jest wymuszony koniecznością rozliczenia 
dotacji unijnej w kwocie ok. 151 mln zł. Cała inwestycja była szacowana na 
kwotę 327 mln zł, ale koszty te będą znacznie wyższe z przyczyn niezależnych 
od wykonawcy robót, tj. opóźnienie w rozpoczęciu, zmiany projektowe, pan-
demia, inflacja (skokowy wzrost kosztów materiałów). Wszystko to znacząco 
spowodowało wzrost kosztów budowy. 

Uczestnicy wycieczki, trochę zmęczeni kilkukilometrową trasą pieszą, na 
koniec, stojąc na szczycie pętli Górki Narodowej mogli nacieszyć oko piękną 
panoramą z widokiem na Wawel i centrum Krakowa, co dla wielu osób było 
miłym zaskoczeniem. 
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Panorama roztaczająca się z Górki Narodowej

Roboty na Górce Narodowej – stan na dzień 04.06.2022 r.
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Uczestnicy wycieczki wyrazili gorące podziękowania kol. Łukaszowi Fe-
ilowi za przekazanie bardzo interesujących i fachowych informacji o tej tak 
ważnej, dużej inwestycji. Kończąc wyprawę w rejonie Os. Gotyk uczestnicy 
wrócili autobusem kursowym MPK do punktu wyjścia, tj. na ul. Bratysławską. 

Mieszkańcy tej części Krakowa zmęczeni i utrudzeni codziennymi korkami 
i bardzo kłopotliwymi objazdami z niecierpliwością czekają na zakończenie 
tych prac i otwarcie nowej linii tramwajowej, tak bardzo potrzebnej, a zbyt 
długo oczekiwanej. 

Koledze Łukaszowi na takiej budowie ...nawet na betonie kwiaty rosną....

Opracowanie: Łukasz Feil, 
Joanna Czubasiewicz-Pająk,

Wiesława Rudnicka
Koło Grodzkie

Zdjęcia: Wiesława Rudnicka 
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Wycieczka techniczna na budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie
W dniu 09 czerwca 2022 r. członkowie i sympatycy Oddziału SITK w Kra-

kowie wybrali się na czwartą, a zarazem ostatnią wizytę na budowę Trasy Ła-
giewnickiej - jednej z największych miejskich inwestycji. Trasa Łagiewnicka to 
część trzeciej obwodnicy miasta, która połączy południowe dzielnice Krakowa. 
Organizatorem wyjazdu był Oddział SITK RP w Krakowie, Koło w Mota-Engil 
Central Europe S.A. oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
w Krakowie, w wycieczce udział wzięło 11 osób.

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części miasta i będzie stano-
wić pierwszy fragment trzeciej obwodnicy Krakowa. Trasa o długości 3,5 km 
powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic: Witosa, 
Halszki i Beskidzkie. Zakres prac to m.in. budowa kilku obiektów tunelowych 
o długości 2,1 km, linii tramwajowej, dwóch mostów, kładki dla pieszych, 
zintegrowanego przystanku kolejowo-tramwajowo-autobusowego oraz korekta 
koryta rzeki Wilgi na odcinku ponad pół kilometra. Ponadto w wyniku realizacji 
szerszego przedsięwzięcia powstało łącznie 5,3 km nowych ciągów pieszych (o 
szerokości od 2 do 3,5 m), 3,2 km nowych ścieżek rowerowych (o szerokości od 
2 do 3 m) oraz 3,1 km ścieżek pieszo-rowerowych (o szerokości od 2 do 3 m).

W chwili obecnej realizacja Trasy Łagiewnickiej jest już w fazie końcowej. 
Zakończono realizację wszystkich kluczowych i czasochłonnych elementów 
inwencji, trwają prace wykończeniowe - w tym prace na terenach zielonych 
i rekreacyjnych, które powstały w ramach tej inwestycji. Prowadzone są także 
testy systemów przeciwpożarowych, sprawdzana jest skuteczność systemu od-
dymiania. Termin zakończenia i oddania do użytkowania obiektu zaplanowano 
na lipiec/sierpień br. Całość inwestycji ma wartość ponad 800 milionów złotych. 

Wycieczka rozpoczęła się przy stacji benzynowej znajdującej się przy 
ulicy Zakopiańskiej, gdzie Członek Zarządu Spółki Trasy Łagiewnickiej S.A. 
p. Krzysztof Migdał przywitał wszystkich przybyłych, następnie przedstawił 
zaangażowanie robót, omówił zakres prac już wykonanych oraz prac przewi-
dzianych do realizacji. Przejeżdżając po terenie budowy przez poszczególne jej 
etapy, uczestnicy oprócz obiektów tunelowych, głównej trasy obwodnicy czy 
ciągów pieszo-rowerowych i tym podobnych obiektów technicznych, mieli też 
okazję zobaczyć m.in. centrum sterowania obiektem oraz siedzibę spółki, a w 
niej część administracyjną i dyspozytorską, jak również tereny rekreacyjne. 

Organizatorzy wycieczki przekazali p. Krzysztofowi Migdałowi serdeczne 
podziękowania za poświęcony czas oraz dużą dawkę wiedzy budowlanej.
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Uczestnicy zwiedzają Trasę Łagiewnicką

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

Wyjazd krajoznawczy do Doliny Tomanowej
W dniu 23 lipca 2022 r. członkowie Oddziału SITK w Krakowie wraz z jego 

sympatykami odbyli pierwszą w tym roku wycieczkę krajoznawczą, której 
celem była usytuowana w Tatrach Zachodnich Dolina Tomanowa.

Jest to jedna z najrzadziej uczęszczanych tatrzańskich dolin, stanowiąca 
górne, wschodnie odgałęzienie Doliny Kościeliskiej. Spokojna atmosfera 
sprawia jednak, że jest to wyjątkowe miejsce na mapie Tatr. Dolina leży na 
głównym szlaku wędrówek dzikich zwierząt, dlatego też wiosną można tu 
spotkać niedźwiedzia, sarny czy jelenie.

Uczestnicy wyprawy wędrówkę rozpoczęli z parkingu w miejscowości Gro-
nik, przez uroczą Dolinę Małej Łąki, aby po około trzech godzinach dotrzeć do 
pierwszego Czerwonego Wierchu, którym jest Małołączniak. Rozpościerał się 
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stąd przepiękny widok zarówno na Tatry Wysokie, jak i Tatry Zachodnie. Dalej 
szlakiem czerwonym skierowali się w stronę drugiego Czerwonego Wierchu 
– Ciemniaka, aby w końcu dotrzeć do Chudej Przełączki, gdzie szlak odbija 
na lewo do Doliny Tomanowej. Najpierw szlak prowadzi przez pas starodrze-
wu, który później przechodzi w młody las. Schodząc do doliny uczestnikom 
udało się z bliska zobaczyć kozice, które biegały po zboczach gór. Wygodną 
i szeroką drogą prowadzącą przez las uczestnicy dotarli do schroniska na Hali 
Ornak, gdzie można było odpocząć po dość wyczerpującej wędrówce i zjeść 
ciepły posiłek.

       Opracowanie i zdjęcia: 
Beata Toporska

       

Piękne widoki wynagrodziły trud wspinaczki
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Wyjazd techniczno-integracyjny nt.: „Obwód Utrzymania Autostrady 
(OUA) w Targowisku oraz Pałac Żeleńskich w Grodkowicach”

W dniu 28 lipca 2022 r. odbył się wyjazd techniczno-integracyjny nt.: 
„Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) w Targowisku oraz Pałac Żeleńskich 
w Grodkowicach”. Organizatorami wyjazdu było SITK RP Oddział w Kra-
kowie, GDDKiA Oddział w Krakowie oraz MOIIB w Krakowie. Sprawami 
organizacyjnymi zajmowała się Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział 
w Krakowie Anna Reszczyk.

W części technicznej wycieczki pracownik GDDKiA zapoznał uczestników 
z funkcjonowaniem Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) w Tragowisku. 
OUA to jednostka terenowa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Rejonu Dróg w Krakowie, której zadaniem jest bieżące utrzymanie letnie i zi-
mowe odcinka autostrady oraz urządzeń z nią związanych. Kolejne zadania to 
zgłaszanie bieżących potrzeb koniecznych do wykonania na bieżąco, nadzór 
techniczny nad remontami, organizacją i sterowanie ruchem, a także usuwanie 
skutków wypadków drogowych. Oprowadzający grupę pracownik OUA podał 
szczegóły techniczne, zasady funkcjonowania Obwodu i odpowiedział na liczne 
pytania uczestników. Ta część program spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Kolejnym punktem programu, tym razem turystyczno-historycznym, było 
zwiedzanie Pałacu Żeleńskich w Grodkowicach. Malowniczo położony na 
wzgórzu pałac z widokiem na Puszczę Niepołomicką i rzekę Rabę w przeszłości 
należał do rodziny Żeleńskich. Pałac został wybudowany w 1902 r. na zlecenie 
Władysława Żeleńskiego, według projektu znanego architekta krakowskiego 
Teodora Talowskiego (znanego z realizacji kamienic „Pod Śpiewającą Żabą”, 
„Pod Pająkiem” i wielu innych). 

Grupę poprowadził p. Sebastian Wacięga - certyfikowany trener interpretacji 
dziedzictwa, na co dzień związany z Małopolskim Instytutem Kultury, specja-
lista od grywalizacji (wykorzystanie elementów gier i technik projektowania 
gier w kontekście niezwiązanym z grami, mające na celu angażowanie ludzi, 
motywowanie do działania, pobudzanie do nauki i rozwiązywania problemów 
przy osiąganiu przy tym pożądanych zachowań lub innych założonych celów).

Uczestnicy wycieczki zwiedzili komnaty pałacu, będącego siedzibą rodu 
Żeleńskich, w którym po II wojnie światowej w upaństwowionym majątku 
miał siedzibę Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Obecnie w pałacu 
organizowane są przyjęcia okolicznościowe i imprezy firmowe oraz koncerty 
i wystawy. Na skraju przypałacowego parku wśród starych drzew w miejscu 



52 INFORMATOR SITK RP, ODDZIA£ W KRAKOWIE

dawnej bramy, stoi żelazny krzyż upamiętniający Marcjana Żeleńskiego za-
mordowanego w 1846 roku podczas rabacji galicyjskiej. W trakcie warsztatów 
grupa wybrała ten krzyż, aby stworzyć własną historię tego miejsca, którą 
przedstawił nasz kolega Jerzy Siuta. W kolejnej części warsztatów uczestnicy 
mieli okazję zobaczyć, jak czytając ten sam tekst nasz głos może wyrazić bardzo 
różne emocje. W tej części prezentował scenkę kol. Marek Błeszyński. Obaj 
koledzy wypadli rewelacyjnie zbierając oklaski.

Wycieczkę zakończyła wspólna kawa w kawiarence i koleżeńskie rozmowy 
na temat wrażeń, jakich uczestnicy mieli okazję doświadczyć. 

Opracowanie i zdjęcia: Anna Reszczyk
Przewodnicząca Koła w GDDKiA Oddział w Krakowie

      

 

Uczestnicy na terenie OUA w Targowisku
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Pałac Żeleńskich w Grodkowicach

Zwiedzanie pałacu – po drugiej stronie lustra
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Warsztaty w ogrodach pałacowych – kol. Marek Błeszyński interpretuje tekst

Święto Oddziału – Piknik TranSPORTOWY

W dniu 10 września 2022 r. Oddział SITK RP w Krakowie zorganizował 
pierwszy po okresie pandemii, ale już VI Piknik TranSPORTOWY, będący 
jednocześnie Świętem Oddziału. Tradycyjnie jest to wydarzenie rodzinne, 
biorą w nim udział członkowie Oddziału wraz ze swoimi rodzinami, a także 
sympatycy naszego Stowarzyszenia. W tegorocznym Pikniku, który zorganizo-
wany został na stadionie TS Tramwaj” uczestniczyło 76 osób, w tym 32 dzieci. 
W pikniku uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału – Prezes Józefa Majer-
czak, Sekretarz Janina Mrowińska, a także Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz oraz 
Skarbnik Sabina Puławska-Obiedowska, którzy we współpracy byli głównymi 
organizatorami Pikniku. Gościliśmy również Prezesa Zarządu Krajowego SITK 
Jacka Pasia z Żoną Edytą. Impreza nie mogłaby się udać bez zaangażowania 
kolegów i koleżanek z biura, Koła przy Politechnice Krakowskiej i MPK: Janiny 
Mrowińskiej, Aleksandry Ciastoń-Ciulkin, Urszuli Dudy-Wiertel, Barłomieja 
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Wiertla, Grzegorza Saponia i Krzysztofa Francuza. Atrakcje dla dzieci, w tym 
malowanie twarzy oraz fotorelacje zapewnili sympatycy naszego Stowarzy-
szenia – Anna Janczur oraz Mateusz Hyrc.

Piknik rozpoczął się o godz. 12.00, pierwsza część z powodu niesprzyjającej 
pogody odbyła się na boisku ze sztuczną trawą przykrytą piękną halą namiotową 
łukową o konstrukcji z drewna klejonego. Uczestnicy pikniku mieli zapewniony 
poczęstunek – napoje, przekąski, a także smaczne dania grillowe. 

W hali namiotowej dzieci przywitał Trambuś – maskotka MPK SA w Kra-
kowie, który hasał z maluchami po całej hali, rozmawiał z dziećmi, bawił się 
z nimi, ale też udzielał im wsparcia podczas kolejnych konkurencji. Na dzieci 
młodsze i trochę starsze czekało szereg atrakcji: dmuchańce, gry i klocki do 
wspólnej zabawy, malowanie twarzy, składanie modeli autobusów i tramwajów. 
Na zewnątrz na uczestników Pikniku czekał autobus elektryczny udostępniony 
przez firmę Mobilis, który można było zwiedzać, oglądać i uzyskać ciekawe 
informacje.

Ważnym punktem programu były różnego rodzaju zawody dla dzieci i ich 
rodziców: m.in. bieg w workach na czas, zamiatanie miotłą arbuza czy toczenie 
opony autobusowej. Zawodnicy bardzo poważnie potraktowali rywalizację, 
doping rodziców i pozostałych uczestników wraz z udziałem Trambusia był 
wspaniały, zwycięzcy otrzymali nagrody, a wszyscy pozostali uczestnicy na-
grody pocieszenia - każde dziecko zostało obdarowane.

Druga część zawodów odbyła się na głównym boisku na zewnątrz, pogoda 
się poprawiła i można było rozegrać kolejne konkurencje: rzut gumiakiem na 
odległość dla dzieci i dorosłych oraz drużynowe przeciąganie liny. Ostatnia 
konkurencja wzbudziła wiele emocji, wszyscy z wielkim zaangażowaniem 
przeciągali linę, walka była pełna determinacji. Odbył się też konkurs wiedzy 
transportowej dla drużyn złożonych z dorosłych i dzieci. Pytania były trudne 
lub podchwytliwe, ale uczestnicy świetnie się spisali. 

Ostatnią konkurencją był mecz piłki nożnej rozegrany pomiędzy dwoma 
drużynami, grali dorośli członkowie oraz młodsi chłopcy i to oni wykazali 
największe poświęcenie i zaangażowanie w grę. Zwycięska drużyna otrzymała 
puchar, który przekazano najmłodszemu zawodnikowi, wszyscy zawodnicy 
zwycięskiej drużyny otrzymali cenne nagrody.

Piknik jak zawsze okazał się świetną, rodzinną imprezą integracyjną, at-
mosfera była wspaniała, a organizatorzy stanęli na wysokości zadania, za co 
należą się im wielkie podziękowania. Po dwóch latach przerwy miło było się 
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znowu spotkać, porozmawiać, wspólnie uczestniczyć w grach i konkursach, 
które i dużym i małym uczestnikom dostarczyły wielu emocji i radości. 

Zdjęcia: Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, Danuta Schwertner
Koło przy Politechnice Krakowskiej

Dmuchańce cieszyły się powodzeniem u najmłodszych uczestników
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Trambuś był nie lada atrakcją dla dzieci

Konkurencja rodzinnego toczenia 
opony autobusowej na czas
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Aleksandra Ciastoń-Ciulkin odczytuje nazwiska laureatów konkursów i wręcza nagrody

Przeciąganie liny było najbardziej zaciętą konkurencją
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Zwycięzka drużyna futbolowa

Prelekcje z cyklu „O mostach po kolei”

Kolejne prelekcje z cyklu “O mostach po kolei”, których organizatorem 
jest kol. Jerzy Hydzik (Przewodniczący KKMHiZT) odbyły się w dniach: 07 
czerwca, 06 lipca i 06 września 2022 r. Prelekcje odbywały się w siedzibie 
Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 w Krakowie, były też transmitowane online 
na platformie WEBEX, dzięki czemu możliwy był udział większej ilości osób. 
Podczas prelekcji czerwcowej kol. J.Hydzik przedstawił w skrócie historię mo-
stów kratownicowych, a podczas kolejnych prelekcji zaprezentowana została 
historia mostów łukowych.
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Przyjęcia nowych członków

W okresie 01.06.2022 r. – 15.09.2022 r. do Oddziału przyjęto nowych 
członków: Sebastiana Cadera i Marka Matuszewskiego do Krakowskiego 
Koła Kolejarzy i kol. Marka Adamskiego do Koła w MPK S.A. w Krakowie .
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Z działalności 
Biura Ekspertyz

Udział w przetargach 

Biuro Ekspertyz działające przy naszym Oddziale w okresie 01.06.2022 r.–
15.09.2022 r. uczestniczyło w 8 przetargach:
Lp. Nazwa tematu Zamawiający Wynik Data 

przetargu

1 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny 
lokomotywy BR231-777

„Rosiński Logistics” 
Filip Rosiński wygrany czerwiec

2 Wycena parowozu kolejowego Ol49-69 PKP Cargo S.A. wygrany czerwiec

3 Sporządzenie wyceny szacunkowej 
oczyszczarki tłucznia RM80-750 nr 465 Mleasing Sp. z o.o. wygrany lipiec

4
Opracowanie ekspertyzy poprawności 
wykonanej drogi jak i projektu technicznego 
(Działka drogowa Podstolice)

Biuro Architektoniczne 
Piotr Kosydar

brak 
odpowiedzi lipiec

5
Kurs przygotowujący do egzaminu na 
Certyfikat Kompetencji Zawodowych  
w drogowym transporcie osób i rzeczy

BOLTECH Sp. z o.o. brak 
odpowiedzi lipiec

6
Sporządzenie wyceny szacunkowej 50 
sztuk wagonów towarowych -węglarek 
czteroosiowych budowy normalnej

Mleasing Sp. z o.o. wygrany sierpień

7 Wycena wartości pociągu PUN oraz 20 
platform SLPS 1-204 PUN Trakcja S.A. wygrany wrzesień

8 Wycena szacunkowa 2 sztuk lokomotyw 
spalinowych TEM2

JSW Logistics 
Sp . z o .o . przegrany wrzesień

Zawarte umowy

W okresie 01.06.2022 r.-15.09.2022 r. Biuro Ekspertyz działające przy 
naszym Oddziale podpisało 5 umów z zakresu kolejnictwa:
Lp. Temat umowy Zlecający Kierownik 

tematu

1 Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny lokomotywy 
BR231-777

„Rosiński Logistics” 
Filip Rosiński A.Mutka

2 Wycena parowozu kolejowego Ol49-69 PKP Cargo S.A. A.Mutka
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3 Sporządzenie wyceny szacunkowej oczyszczarki tłucznia 
RM80-750 nr 465 Mleasing Sp. z o.o. A.Mutka

4 Sporządzenie wyceny szacunkowej 50 sztuk wagonów 
towarowych -węglarek czteroosiowych budowy normalnej Mleasing Sp. z o.o. A.Mutka

5 Wycena wartości pociągu PUN oraz 20 platform SLPS 
1-204 PUN Trakcja S.A. A.Mutka

Opracowanie: Anna Karpierz
Biuro Oddziału
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Z życia całego SITK RP
Profesor Andrzej Szarata Przewodniczącym Krajowe-

go Komitetu Nauki SITK RP w kadencji 2022-2026

W dniu 19 sierpnia 2022 Prezes SITK RP Jacek Paś wręczył nominację na 
Przewodniczącego Krajowego Komitetu Nauki SITK RP w kadencji 2022-2026 
prof. dr hab. inż. Andrzejowi Szaracie - Dziekanowi Wydziału Inżynierii Lądo-
wej Politechniki Krakowskiej. Przekazał również podziękowania za pełnienie 
funkcji Przewodniczącego Krajowego Komitetu Kolei Dużych Prędkości 
w kadencji 2018-2022. Spotkanie odbyło się na Politechnice Krakowskiej, 
którą odwiedził Prezes SITK.

Zdjęcie pochodzi ze strony Zarządu Krajowego SITK RP

Wręczenie nominacji prof. Andrzejowi Szaracie na Przewodniczącego Krajowego Komitetu Nauki SITK RP
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Wybitni wychowankowie Politechniki wpisani do 
„Złotej Księgi”. Wśród laureatów Prezes SITK RP  
dr inż. Jacek Paś

 
Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstała z ini-

cjatywy Stowarzyszenia Wychowanków PK. Wpis do niej jest szczególnym 
uhonorowaniem absolwentów uczelni, którzy osiągnęli wybitne sukcesy w ży-
ciu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź 
z Alma Mater. Wyboru Złotych wychowanków spośród kandydatur zgłoszo-
nych do SWPK dokonuje Kapituła Złotej Księgi. Uroczystość wpisu do księgi 
towarzyszy tradycyjnie inauguracji roku akademickiego na PK. 

Dr inż. Jacek Paś
(absolwent Wydziału Mechanicznego)

Studia magisterskie ukończone w roku 2000 na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej były dla Jacka Pasia początkiem obfitującej w sukcesy 
zawodowe i edukacyjne ścieżki kariery. Pracę doktorską obronił na Uniwersy-
tecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, otrzymując tytuł doktora 
nauk technicznych w dyscyplinie transport. Dodatkowo ukończył dwuletnie 
studia Master of Business Administration prowadzone przez Polish Open Uni-
versity z akredytacją Oxford Brookes University.

Wkrótce po ukończeniu studiów na Politechnice Krakowskiej Jacek Paś 
dołączył do zespołu Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych „Bieżanów”. 
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Jego zaangażowanie oraz wiedza ekspercka zostały dostrzeżone – najpierw 
w 2007 r. objął stanowisko członka Zarządu oraz dyrektora ds. techniki i rozwoju 
w „Bieżanowie”. Następnie w 2013 r. podjął pracę w polsko-hiszpańskiej spółce 
KZN & Tallegria, piastując stanowisko prezesa Zarządu i koordynując rozwój 
produktów dla kolei dużych prędkości w Polsce. Od 2018 r. jest dyrektorem 
ds. techniki i rozwoju w Track Tec KolTram Sp. z o.o. 

Jacek Paś jest autorem czterech patentów i jednego wzoru użytkowego. 
Dodatkowo, pełnił funkcję kierownika kilku projektów badawczych oraz ba-
dawczo-wdrożeniowych, w tym projektu realizowanego we współpracy z kadrą 
naukową Politechniki Krakowskiej pn. „Innowacyjna technologia produkcji 
i zabudowy wysokiej jakości rozjazdów kolejowych”.

Jacek Paś w trakcie swojej kariery zawodowej nabył uprawnienia budow-
lane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Jest rów-
nież audytorem wiodącym międzynarodowej normy przemysłu kolejowego 
wydawanej przez Association of the European Rail Industry.

Absolwent PK angażuje się również w życie społeczne. Warto podkreślić 
pełnioną przez niego funkcję Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji, którego członkami jest ponad 5100 osób. W Stowarzyszeniu na 
Rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego Jacek Paś jest 
Członkiem Komisji Rewizyjnej. Od przeszło 11 lat aktywnie angażuje się rów-
nież w działalność Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, 
piastując w nim funkcję członka Zarządu i Skarbnika Stowarzyszenia.

Opracowanie: prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP, 
Prezes Honorowy Oddziału SITK RP Krakowie
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Rozmaitości
Jubileusz MPK S.A. w Krakowie

W dniu 1 września 2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 
w Krakowie świętowało swój Jubileusz. W uroczystej Gali Jubileuszowej 
zorganizowanej w Centrum Kongresowym ICE Kraków uczestniczyło ok. 400 
osób, w Jubileuszu udział wziął prof. Wiesław Starowicz – Przewodniczący 
Rady Nadzorczej MPK S.A. w Krakowie. Nasz Oddział reprezentowała Prezes 
Józefa Majerczak, która podczas Gali wręczyła na ręce Prezesa Zarządu MPK 
SA w Krakowie Rafała Świerczyńskiego Statuetkę Oddziału „Złotego Smoka” 
z następującą dedykacją:

Gratulując Jubileuszu Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Komunikacyjnemu S.A. w Krakowie 

Oddział SITK RP w Krakowie przyznaje statuetkę „ZŁOTY 
SMOK” w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, życząc 
wielu satysfakcji z własnych dokonań, sukcesów w dążeniu do 

wyznaczonych celów oraz wszelkiej pomyślności.

Prezes Józefa Majerczak wręcza statuetkę „Złotego Smoka” Prezesowi Rafałowi Świerczyńskiemu, 
z prawej Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz (autor zdjęcia: Grzegorz Mental)


