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12 lutego 2007 roku po długiej i ciężkiej nieuleczalnej chorobie 
zmarł inż. Roman Jędrzejak - członek Komisji Kwalifikacyjnej 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Urodził się 15 sierpnia 1947 roku w Olsztynku (dawny powiat 
ostródzki). Ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa 
Komunikacji w Olsztynie, a w 1976 r. uzyskał tytuł inżyniera na 
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w zakresie 
budownictwa komunikacyjnego. Przez całe życie związany był z 
kolejnictwem. Pracę zawodową rozpoczął w Polskich Kolejach 
Państwowych jako toromistrz, następnie kontroler, kierownik robót 
liniowych, naczelnik oddziału drogowego w Dyrekcji Rejonowej Polskich Kolei Państwowych w Łodzi 
oraz kierownik budowy nawierzchni torowych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego w Łodzi. 
Pracował również jako nauczyciel przedmiotów zawodowych (drogi kolejowe i kołowe) w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 4 w Łodzi.  

Po reorganizacji PKP w 2002 r. podjął pracę w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Rozwoju 
Regionalnego jako specjalista w zakresie kolejnictwa na stanowisku starszego inspektora 
wojewódzkiego. Wykonywał zadania wynikające z kompetencji Wojewody Łódzkiego jako organu I 
instancji w zakresie budownictwa kolejowego. Był jedynym specjalistą kolejowym w Urzędzie. 
Zajmował się również przygotowywaniem kolejarzy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie kolejowym. Po zlikwidowaniu Okręgowych Inspektoratów Kolejnictwa jako jedyny w 
Polsce zorganizował egzaminy na uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej w zakresie linii, 
węzłów i stacji kolejowych; urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym oraz 
elektroenergetyki kolejowej. W tym czasie samorząd zawodowy inżynierów budownictwa jeszcze nie 
miał kompetencji do nadawania tych uprawnień, a Dyrekcja Wydziału Rozwoju Regionalnego UW była 
bardzo przychylna przeprowadzaniu egzaminów w tym zakresie. Komisja Kwalifikacyjna powołana 
przez Wojewodę Łódzkiego, której przewodził, przeprowadziła trzy sesje egzaminacyjne, podczas 
których około 100 osób uzyskało uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej.  

Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP 9 kwietnia 2005 r. został 
wybrany do Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB. Za działalność zawodową i społeczną odznaczony został 
„Honorową Odznaką Miasta Łodzi”, „Srebrnym Krzyżem Zasługi”, Srebrną Odznaką „Za Zasługi w 
Zwalczaniu Powodzi” oraz Srebrną Odznaką „Przodujący Kolejarz”.  

Roman Jędrzejak dał się poznać jako sumienny pracownik i dobry, pełen humoru kolega. Cieszył się 
szacunkiem wśród „kolejarzy”, którzy dawali temu wyraz niejednokrotnie przychodząc do Niego po 
porady Nikomu nie odmówił pomocy. Zawsze był pełen energii i chęci do działania. Z pasją oddawał 
się także swojemu hobby jakim było wędkarstwo słodkowodne. Wychowywał się przecież wśród 
przepięknych lasów i jezior, gdzie z radością spędzał każdą wolną chwilę. Nawet podczas ciężkiej i 
nieuleczalnej choroby nie dopuszczał myśli, że nie zobaczy już swoich stron rodzinnych.  

Zmarł 12 lutego 2007 r. w Łodzi. Pożegnany został przez koleżanki i kolegów w kaplicy Szpitala im. M. 
Kopernika, a prochy przewieziono do rodzinnej miejscowości i złożono na Cmentarzu Komunalnym w 
Olsztynku.  

Odszedł od nas wspaniały kolega, dobry inżynier i życzliwy człowiek. Trudno pogodzić się z myślą, że 
już Go nie zobaczymy i z Nim nie porozmawiamy. Pozostanie zawsze w naszej pamięci.  

 
Jan Boryczka 


