Wspólne zdjęcie przed wejściem do siedziby
Oddziału przy ul. Siostrzanej 11 w Krakowie
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19 maja 2014 r. w siedzibie Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK) w Krakowie
świętowano wyjątkowy jubileusz. W tym dniu minęło dokładnie 10
lat od chwili, kiedy Oddział przeprowadził się do własnej siedziby przy
ul. Siostrzanej 11. Od początku swojej działalności, czyli od 1946 r., Oddział,
który jest zrzeszony w Krakowskiej Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, miał siedzibę w budynku
NOT przy ul. Straszewskiego 28.

Jubileusz 10-lecia siedziby Oddziału – spotkanie Pod
Wiatą
Zakup i przeprowadzenie się Oddziału do
własnej siedziby poprawiły w znaczący
sposób warunki pracy biura. Piękna Sala
Kominkowa na parterze, a także ogród
otaczający budynek, w szczególności zaś
jego część nazwana Pod Wiatą, umożliwiają członkom kół i klubów organizowanie
różnych okolicznościowych spotkań (m.in.
doroczne spotkania grillowe, podczas których świętuje się nagrody uzyskane w kon-
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Prof. Kazimierz Flaga odznaczony złotą Honorową Odznaką SITK z diamentem
kursie o statuetkę Ernesta, czy cykliczne
spotkania członków Klubu Seniora działającego w Oddziale) oraz kursów i szkoleń.
Posiadanie nowej siedziby otworzyło przed
Oddziałem większe możliwości działania
w różnych obszarach.
Na jubileuszowe spotkanie zostali zaproszeni członkowie Zarządu Oddziału,
pełniący funkcje w kolejnych kadencjach
od 2004 r., oraz goście. Spotkanie swoją
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obecnością uświetnili: prof. Wiesław Starowicz, Prezes Honorowy SITK, Stanisław
Kaczmarczyk, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, profesorowie z Politechniki Krakowskiej: Kazimierz Flaga, Stanisław Gaca
i Edyta Plebankiewicz.
W pierwszej części spotkania głos zabrał profesor Starowicz, który w 2004 r.,
będąc Prezesem Oddziału, wraz z Wiceprezesem Andrzejem Kollbekiem doprowadził do zakupu siedziby Oddziału przy
ul. Siostrzanej 11. Osobiście zajmował
się przeprowadzką i urządzaniem nowej
siedziby. Kolejni Prezesi: Andrzej Kollbek i Mariusz Szałkowski, oraz kolejni
Sekretarze: Anna Bryksy i Janina Mrowińska, w czasie pełnienia swoich funkcji
niezmiennie dbali o budynek Oddziału
i jego otoczenie.
Prof. Wiesław Starowicz przypomniał
wiele wydarzeń związanych z Oddziałem i jego siedzibą, które miały miejsce
w ostatnim dziesięcioleciu. Obecna Prezes Oddziału, Lidia Żakowska, przekazała
Prezesom serdeczne podziękowania za
dbałość i troskę o siedzibę Oddziału w minionych latach.
Spotkanie było okazją do wręczenia
odznaczeń i wyróżnień stowarzyszeniowych oraz legitymacji nowo przyjętym
członkom. Jedną z uhonorowanych osób
był prof. Kazimierz Flaga, który został
odznaczony przez prof. Wiesława Starowicza najwyższą odznaką Stowarzyszeniową – złotą Honorową Odznaką SITK
z diamentem.
W dalszej części spotkania zebrani mieli
okazję obejrzeć specjalnie przygotowaną
prezentację o historii ostatnich 10 lat Oddziału. Zaprezentowane zostały wydarzenia związane z zakupem siedziby, meblowaniem, ważne jubileusze, a także różne
okolicznościowe spotkania, jakie się tu
odbywały. Prezentacja oddała atmosferę
tego domu, tętniącego przez ostatnie 10 lat
życiem ludzi, którzy aktywnie, z oddaniem,
działali w naszym Oddziale.
Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze, pełnej dobrego humoru
i wspomnień, przy degustacji grillowanych potraw przygotowanych przez koleżanki z biura Oddziału. Oprawę muzyczną
wieczoru w formie występu wokalnego
przygotowali nowo przyjęci koledzy z Politechniki Krakowskiej.
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