
            
 

 

 

 

Członkowie sztabu organizacyjnego imprez na 175-lecie kolei w Krakowie  
 

1. Marek Błeszyński - Sekretarz KTK, członek władz SITKOM o/Kraków i SKSTiK Kolejarz, artysta malarz,  

                        główny organizator konferencji naukowo-technicznej i autor logo 175-lecia   

2. Andrzej Broniszewski - Prezes ZZK w Małopolskim Zakładzie Polregio, aktywny członek KTK,  

                        działacz Forum ZZ w Małopolsce 

3. Józef Bylica - Wiceprezes KTK i dyrektor DKK, kapelmistrz Krakowskiej Kolejowej Orkiestry Dętej, 

                         główny inicjator i organizator wielu przedsięwzięć jubileuszu 175-lecia 

4. Dominik Galas - Prawnik, historyk, samorządowiec, polityk, społecznik i pisarz, autor wielu publikacji 

                         książkowych, felietonów i artykułów naukowych 

5. dr inż. Jan Gertz - Profesor Politechniki Krakowskiej, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Lądowej 

                         w Katedrze Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, opiekun specjalności transport kolejowy 

6. Maciej Iwaniec - Maszynista, miłośnik i kolekcjoner pamiątek kolejowych, inicjator i aktywny 

                         uczestnik wielu imprez popularyzujących kolej 

7. Kazimierz Jarosz - Prezes KTK, animator kolejowej kultury, historyk i biegły rewident senior,  

                         główny inicjator i organizator wielu przedsięwzięć jubileuszu 175-lecia 

8. Dorota Lebiecka  - Członkini i pracownica KTK, animatorka kolejowej kultury, realizatorka spraw  

                         technicznych dot. 175-lecia  

9.  Marcin Lisowski - Dyspozytor Zakładowy Intercity w Krakowie, Prezes Stowarzyszenia Miłośników 

                         Kolei w Krakowie, koordynator ekspozycji makiet kolejowych i pomysłodawca  

                          symulatorów nastawni i jazy pociągu 

10. Dominik Lulewicz - Kustosz w Muzeum Krakowa, doktorant w Instytucie Historii UJ, badacz dziejów 

                         kolei żelaznej w Krakowie i regionie, autor publikacji naukowych z tego zakresu 

11. dr Kazimierz Mazur - Szef SOK w Krakowie, miłośnik historii kolei, autor wielu publikacji, wiceprezes 

                         Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Krakowie, pomysłodawca i realizator wystawy 

                         „Pod parą do sztandarów”  

12. Jacek Owczarek - Autor i kolekcjoner kolekcji exlibrisu, wybitny specjalista z tego zakresu  oraz autor 

                         wielu wystaw nt. polskiego i światowego exlibrisu 

13. Tomasz Surówka - Prezes ZZK Małopolski MOZ PKP Intercity Kraków, członek Rady Nadzorczej PKP  

                         Intercity, aktywny członek KTK i działacz w środowisku kolejowym 

14. Andrzej Walczyk - Aktywny działacz i twórca kolejowej kultury, członek  SKSTiK Kolejarz, artysta 

                         malarz, pomysłodawca spotkań z autorami i wydawcami książek o tematyce kolejowej 

15. Krystyna Wyłupek - Aktywny członek KTK, b. dyrektor - P. S. Trade Trans i PKP Cargo Connect O/Kr.,  

                         wieloletnia animatorka kolejowej kultury, koordynatorka imprez na 175-lecie 

16. Włodzimierz Zembol - Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP PLK SA, pomysłodawca  

                         ekspozycji zabytkowego i współczesnego taboru kolejowego na 175-leciu 

17. Piotr Jaworski i Stanisław Mól – Aktywni członkowie i współpracownicy KTK, animatorzy kolejowej  

                         kultury, wykonywali zadania techniczno-projektowe i informatyczne dot. 175-lecia 

18. Renata Żurek i Jerzy Tokarski – Przyjaciele i sympatycy kolejowej kultury w Krakowie, wspierali  

                         imprezy 175-lecia w opracowaniu graficznym, m.in. plakatu i spotu informacyjnego. 


