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ELEKTROENERGETYCY POLSCY

Leszek Skrzypek urodził się 2 czerwca 1924 r. w Mielcu, 
gdzie mieszkała jego rodzina, w tym starszy brat Konrad. W tym 
też mieście rozpoczął naukę w szkole powszechnej i do wybu-
chu drugiej wojny światowej ukończył trzy klasy Państwowego 
Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Konarskiego. Wybuch woj-
ny we wrześniu 1939 roku przerwał naukę w szkole, ale konty-
nuował ją na tajnych kompletach organizowanych przez byłych 
nauczycieli Leszka. Trudne warunki okupacyjne zmusiły go do 
podjęcia pracy zarobkowej. Został zatrudniony jako kreślarz 
w jednym z zakładów przemysłowych w Mielcu. Podjął wówczas 
działalność konspiracyjną w Mieleckim Oddziale AK wykazując 
się dużą aktywnością. Po wyzwoleniu terenów Małopolski spod 
okupacji niemieckiej w sierpniu 1944 r. kontynuował naukę w Li-
ceum w Mielcu, gdzie w 1945 roku zdał maturę, co umożliwi-
ło mu podjęcie studiów na uczelni wyższej. Zgodnie ze swymi 
zainteresowaniami wybrał studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach na specjalizacji energetyczno-
-ruchowej. Podczas studiów brał czynny udział w pracy społecz-
nej studentów, a także uczestniczył aktywnie w manifestacjach 
patriotycznych. Za udział w jednej z nich w dniu 3 maja 1946 
roku został ukarany relegowaniem z uczelni. Jednak po kilku  
miesiącach, w wyniku interwencji Dziekana Wydziału Mecha-
nicznego, Rektor reaktywował go w prawach studenta, co po-
zwoliło mu kontynuować studia. Ukończył je w roku 1952. Pracę 
dyplomową wykonał pod kierunkiem wybitnego termodynamika 
profesora Stanisława Ochęduszki – późniejszego rektora Poli-
techniki Śląskiej, członka zwyczajnego Polskiej Akademii Nauk. 
Po studiach otrzymał nakaz pracy do Elektrowni Zabrze. 

Wspomnieć można, że Elektrownia Zabrze znalazła się 
w grupie elektrowni śląskich, które padły ofiarą demontaży na 
Górnym Śląsku, na terenach niemieckich, które miały być przy-
łączone do Polski przez tzw. oddziały trofiejne Armii Czerwonej. 
Już od 2 marca 1945 r. na podstawie Rozporządzenia nr 7614 
Głównego Komitetu Obrony Związku Sowieckiego, podpisanego 
przez Stalina, zdemontowano w elektrowniach śląskich 19 turbin 
o mocy 507 MW oraz 32 kotły wysokociśnieniowe. Część ma-
szyn w Elektrowni Zabrze wyrwano z użyciem czołgów z zapię-
tymi łańcuchami. 

Ponowne uruchomienie tej elektrowni wymagało wielkiego 
nakładu pracy nowo wykształconych polskich inżynierów i tech-
ników. Z taką sytuacją już na wstępie swej pracy zawodowej spo-

tkał się mgr inż. Leszek Skrzypek. Trzeba było wiele urządzeń 
odtwarzać, robić od nowa, by elektrownia mogła jak najszybciej 
dostarczyć energię elektryczną, na którą czekały odbudowywa-
ne i podnoszone z ruin kopalnie i zakłady przemysłowe. Leszek 
wykazywał ogromne zaangażowanie, co pozwoliło mu bardzo 
szybko awansować w hierarchii służbowej. Początkowo powie-
rzono mu stanowisko kierownika eksploatacji, a później zastępcy 
głównego inżyniera elektrowni. 

Po doprowadzeniu do osiągnięcia pełnej mocy zainstalo-
wanej w elektrowni mgr inż. Leszek Skrzypek został przeniesiony 
w roku 1962 do centrali Zakładów Energetycznych Okręgu Po-
łudniowego w Katowicach na stanowisko głównego specjalisty 
ds. elektrowni, gdzie czekała go intensywna praca przy realizacji 
programu budowy nowych elektrowni w południowym okręgu 
energetycznym. Budowano i rekonstruowano wówczas między 
innymi elektrownie w Miechowicach, Zdzieszowicach, Mikulczy-
cach, Blachowni Śląskiej, Halembie, czy w Jaworznie II. 

Mgr inż. Leszek Skrzypek
(1924 – 2019)
Wybitny polski energetyk, biorący udział w odbudowie polskiego 
systemu energetycznego pracując początkowo w Elektrowni Zabrze, 
a następnie w Zakładach Energetycznych Okręgu Południowego  
w Katowicach przy ulicy Henryka Jordana 25.

Leszek Skrzypek wśród przyjaciół na spotkaniu  
z okazji 60-lecia ENERGOPOMIARU (stoi trzeci od lewej)
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W centrali ZEOPd w Katowicach Le-
szek Skrzypek pełnił kolejno funkcje kie-
rownicze w działach Studiów i Projektów, 
a także Eksploatacji Elektrowni. Awanso-
wał wkrótce na stanowisko zastępcy dy-
rektora ZEOPd ds. Rozwoju Ciepłownictwa 
i Modernizacji Elektrowni. W roku 1981 zo-
stał awansowany na stanowisko dyrektora 
technicznego i pierwszego zastępcy dy-
rektora naczelnego największego w kraju 
okręgu energetycznego, tj. Południowego 
Okręgu Energetycznego. Piastował je do 
czasu przejścia na emeryturę, co nastąpiło 
w roku 1989.

Jako dyrektor techniczny Południo-
wego Okręgu Energetycznego inicjował 
wiele nowych projektów, takich jak budowa 
Elektrowni Rybnik, a następnie Elektrowni 
Opole. Z jego inicjatywy podjęto prace nad 
wprowadzeniem w elektrowniach Okręgu 
tzw. metody TKE (techniczna kontrola eks-
ploatacji), co miało duży wpływ na poprawę 
wskaźników ekonomicznych pracy elek-
trowni. Był inicjatorem wprowadzenia prze-
mysłowych metod remontów bloków 125 
i 200 MW. Przedmiotem stałej jego troski 
było opracowywanie i wdrażanie nowator-
skich metod w eksploatacji elektrowni, ale 

także dbanie o ochronę środowiska. Był inicjatorem i współtwórcą technologii tzw. 
emulgatu przy składowaniu odpadów paleniskowych z elektrowni. Ta działalność 
techniczna zaowocowała uzyskaniem kilku świadectw autorskich o dokonanych 
wynalazkach i projektach racjonalizatorskich. 

W pracy zawodowej charakteryzowała go wysoka kultura osobista oraz przy-
jazny stosunek do ludzi, co zyskało mu zaufanie i szacunek zarówno u podwład-
nych, jak i zwierzchników. Jako szef był znany z tego, że bardzo cenił u podległych 
pracowników  solidną pracę, dokładność i punktualność. Sam również stosował się 
do tych zasad. Cieszył się dużym autorytetem wśród energetyków i chętnie dzielił 
się swoją wiedzą.

Jako dyrektor techniczny bardzo doceniał i rozwijał współpracę z innymi pla-
cówkami naukowo-badawczymi, takimi jak Politechnika Śląska – zarówno z Wydzia-
łem Elektrycznym jak i Mechaniczno-Energetycznym, z AGH w Krakowie, z ZPBE 
Energopomiar w Gliwicach,  z Instytutem Energetyki, z Zakładem Remontowym Ma-
szyn Energetycznych w Lublińcu, z Zakładem Remontowym Energetyki w Katowi-
cach i wieloma innymi.

Oprócz aktywności w pracy zawodowej dużo miejsca w jego życiu zajmowała 
praca społeczna w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Wstąpił do niego w roku 
1952 w Kole przy Elektrowni Zabrze. Od roku 1963 był członkiem Oddziałowego 
Kolegium Sekcji Energetyki, a w latach 1979 – 1991 wchodził w skład Prezydium 
Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego (OZW) SEP. W roku 1999 otrzymał godność 
Zasłużonego Seniora SEP. Był także przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego OZW 
oraz aktywnym przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej nadającej uprawnienia 
w zakresie urządzeń energetycznych. 

Był również aktywnym działaczem Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału 
Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej pełniąc funkcję sekretarza tej 
organizacji. 

Za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz aktywność w działalności społecz-
nej został wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami. Otrzymał między in-
nymi dwie nagrody zespołowe Ministra Gospodarki i Pracy w krajowym konkur-
sie oszczędności paliw i energii oraz dwie nagrody zespołowe Ministra Górnictwa 
Energetyki. Został uhonorowany Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1955, 1971), 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Odznakami Zasłużonego 
dla rozwoju województwa katowickiego i opolskiego, Srebrną i Złotą Odznaką Ho-
norową SEP (1979, 1983), Srebrną i Złotą Odznaką NOT (1982, 2010), Medalem 
im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego (1998), Medalem im. Profesora Alfonsa 
Hofmana (2002), Medalem im. Profesora Jana Obrąpalskiego (2004). Medalem im. 
Profesora Stanisława Ochęduszki (2000), Medalem 90 lat SEP (2009).

Minister Górnictwa i Energetyki nadał mu też tytuł Generalnego Dyrektora Ener-
getyki II stopnia.

Poza pracami zawodowymi lubił poczytać dobrą książkę (jego katowicka biblio-
teka liczyła wiele tysięcy tomów), pójść na koncert oraz do teatru – a w Katowicach 
miał do tego wiele możliwości. Leszek miał wielu przyjaciół, z którymi lubił się spoty-
kać i dzielić się swoją opinią na różne tematy. 

Ostatnie lata życia spędził wśród swoich bliskich, którzy mieszkali w Gdańsku.

Zmarł 30 września 2019 r. w Gdańsku i został pochowany w dniu 4 października 
2019 r. w grobie rodzinnym na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Pozostał w pamięci wielu kolegów i przyjaciół jako wspaniały Człowiek, dobry 
Przyjaciel, który wniósł nie tylko swój wkład w odbudowę polskiej energetyki w pierw-
szych latach powojennych, ale i w jej rozbudowie w latach następnych.

Cześć Jego pamięci!

Ludwik Pinko, Tomasz E. Kołakowski

Leszek Skrzypek w towarzystwie Jana Kurpa 
i Alfonsa Czartoszewskiego (po prawej)




