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Bolesław Bartoszek
(1919 – 2015)

Dnia 28 września 1939 r., krótko po ogłoszeniu kapitulacji 
Warszawy, podchorąży 6. Pułku Ułanów Kaniowskich  Bolesław 
Bartoszek napotyka przypadkowo dowódcę obrony stolicy, 
gen. dyw. Juliusza Rómmla i meldując mu się przepisowo, pyta: 
Co ja mam teraz z sobą zrobić Panie Generale? I słyszy w odpo-
wiedzi: Synu, jeśli potrafisz postarać się o jakieś cywilne ubranie, 
to wracaj piechotą do twojego Lwowa, bo będziesz jeszcze Pol-
sce bardzo potrzebny…

I było już tak, że kiedy tylko spotykaliśmy Bolesława i była 
chwila, aby ucieszyć się ze spotkania i wspomnieć stare dzieje, 
pytaliśmy Go o ten epizod wiedząc, że nam jeszcze raz o nim 
opowie, nie dodając nic więcej.

Dziś, kiedy pożegnaliśmy Go na zawsze, mamy obowiązek 
przypomnieć tę opowieść i dodać, że słowa generała okazały się 
prorocze, a dla Niego – choć o tym nigdy nie wspomniał – stały 
się rozkazem i najwyższym zobowiązaniem na całe życie.

Powrócił do Lwowa i rozpoczął pracę w Elektrowni Lwow-
skiej, tak jak wtedy wypadało, na stanowisku robotniczym, aby 
mógł przez to praktycznie zweryfikować posiadane już wiado-
mości.

Miał za sobą ukończoną po maturze Szkołę Podchorążych 
Łączności w Zegrzu i spore wiadomości z zakresu elektryczności. 
Lwowska „Elektrownia na Persenkówce” był to jak na owe czasy 
nowoczesny zakład zasilający sieć miejską napięciem zmiennym 
5 kV. Posiadała najlepsze możliwe wtedy w Polsce zaplecze na-
ukowe, jako że profesorowie Politechniki Lwowskiej nie tylko brali 
udział w jej projektowaniu, ale i czynnie współpracowali z elek-
trownią, uczestnicząc w jej rozwoju i modernizacji. 

Utrzymywali stałe przyjazne kontakty z personelem tech-
nicznym tego zakładu. To z ich otoczenia wyrósł prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, to Romana Dzieślewskiego, 
radnego miasta, Kazimierza Idaszewskiego, Gabriela Sokolnic-
kiego, Kazimierza Drewnowskiego, Wacława Günthera, spotykał 
w elektrowni Bolesław Bartoszek i nic dziwnego, że w otwartej, 
przyjaznej atmosferze wymiany wiedzy szybko się uczył, tak że 
pod koniec wojny pracował już na kluczowym stanowisku dyżur-
nego ruchu elektrowni.

A czasy były wtedy niezwyczajne – kolejne okupacje mia-
sta: sowiecka, niemiecka, znowu sowiecka, wojna, konspiracja 
i podziemne Państwo Polskie kształtowały charakter młodego 
człowieka.

Wyrastał w otoczeniu ludzi duchowo wolnych na przekór  
istniejącym okolicznościom i rozumiejąc dobrze, co znaczą sło-
wa  obowiązek obywatelski, nauczył się „trzymać fason i kryć 
pazury”. I robić to, co należało. 

Powojenny nakaz opuszczenia Lwowa, poparty alternaty-
wą podróży na Sybir, przeżył bardzo boleśnie. Opuszcza mia-
sto, którego szczególna kultura i atmosfera zdążyła się utrwalić 
w Jego charakterze i sposobie bycia. To o takich napisze później 
Zbigniew Herbert …on niesie miasto w sobie… Lwowianinem był 
z urodzenia i pozostał nim już do końca swoich dni…

Przybywa na Górny Śląsk i natychmiast znajduje swo-
je miejsce pracy w Elgorze, którego dyrektorem jest wtedy 
inż.  Lucjan Nehrebecki – najpierw w Elektrowni Chorzów, na-
stępnie w Łaziskach, a potem w Elektrowni Miechowice, gdzie 
jest już Głównym Inżynierem.

Ówczesne elektrownie śląskie były znane z głębokiego 
przywiązania do polskości, patriotyzmu i nadzwyczajnej zarad-
ności. Elektrownia Łaziska szczyciła się czynną obroną przed 
Niemcami we wrześniu 1939 r., Elektrownię Chorzów uratowała 
przed demontażem przez „Demontażnoje Otdielenje” sowieckiej 
armii groźba użycia broni przez załogę, a urządzenia Elektrowni 
Miechowice zdemontowane zostały przez Sowietów już w jesieni 
1945 r. i wywiezione na wschód. W tym samym jeszcze roku Dy-
rekcja Elgoru przystąpiła do odbudowy tej elektrowni, powołując 
własne skromne biuro projektów. Kotły dostarczyła Czechosło-
wacja, podobnie jak dwie pierwsze turbiny 55 MW, a następne 
dwie turbiny – Francja. Odbudowa zakładu zakończona została 
w 1953 r., a rozruchu dokonywał personel elektrowni kierowany 
przez Bolesława Bartoszka. 

Wkrótce zostaje On przeniesiony na budowę Elektrowni Ja-
worzno II 6X50 MW, którą uruchamia bezbłędnie, pomimo trud-
ności, wykorzystując swój absolutny talent i umiejętność otwar-
tej konstruktywnej współpracy z rosyjskim dostawcą urządzeń 
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i personelem serwisowym. W dniu 22 lipca 1955 r. synchronizuje 
uroczyście po raz pierwszy drugi turbozespół i elektrownia osią-
ga 100 MW.

Dokładnie co do dnia 25 lat później wykonuje tę samą czyn-
ność w Elektrowni Jaworzno III, łącząc po raz pierwszy z siecią 
elektroenergetyczną blok 5 i elektrownia osiąga 1000 MW. Oto 
skala postępu technicznego i tempa wzrostu mocy produkcyj-
nych polskiej energetyki. W tym czasie bowiem intensywnie 
przygotowywano również budowy następnych źródeł ener-
gii: Elektrownię Halemba, Elektrownię Skawina, już z bloka-
mi 100 MW, Elektrownie Siersza i Łagisza z blokami 125 MW, 
Elektrociepłownię Bielsko Biała i Elektrownię Turów z blokami 
200 MW. Wszystkie te położone na południu Polski wykorzystują 
śląski węgiel kamienny.  

Bolesław Bartoszek kolejny raz awansuje, obejmując sta-
nowisko Naczelnego Inżyniera Zakładów Energetycznych Okrę-
gu Południowego. 

Pracuje niezwykle ciężko kierując produkcją i przesy-
łem energii dla 40% obszaru Polski. Widać Go wszędzie. 
Posiada nadzwyczajną ruchliwość, potrafi znaleźć się w każ-
dym z 35 zakładów, i to nie w gabinecie dyrektora, ale na 
najmniej widocznym stanowisku robotniczym, na wywrotnicy 
wagonów, na pulpicie kotła, nastawni, czy też na posterunku 
energetycznym, uczestniczy w rozruchach turbin po remon-
cie. Przykładów można by podać wiele. Wszędzie rozmawia, 
kompetentnie sprawdzając czynności personelu, stan po-
rządku i dyscyplinę eksploatacji. Na wizytę u dyrektora przy-
chodzi czas później… Posiada własne głębokie rozpoznanie 
stanu majątku, poziomu eksploatacji obiektów i uczciwą oce-
nę potrzeb. 

Jednocześnie studiuje na Politechnice Gliwickiej, a następ-
nie na Politechnice Krakowskiej, uzyskując stopień magistra in-
żyniera energetyka.

Znajduje czas na spotkanie z młodymi inżynierami roz-
poczynającymi pracę. Koryguje ich plany, mobilizuje, pobudza 
ambicje. Rozwija własny sztab techniczny, przekształca go 
w kompetentne doradztwo technologiczne, wyposaża w nowo-
czesny sprzęt służby diagnostyki i pomiarów. Pod Jego kierow-
nictwem sztab dyrektora technicznego Okręgu aktywnie pro-
gnozuje i planuje produkcję z przewidywaniem na lata, ale też 
wspiera personel podległych jednostek organizacyjnych. Nie 
przesadza z kontrolą, a wydarzenia nadzwyczajne, jak awa-
rie, analizowane są obiektywnie. Wzrasta znaczenie persone-
lu inżynieryjno-technicznego, którego inicjatywy i osiągnięcia 
są dostrzegane i podkreślane. Do eksploatacji wchodzą nowe 
elektrownie i nowe bloki, wzrastają potrzeby remontowe, ale 
organiczna praca od podstaw daje rezultaty, wzrastają pozio-
my dyspozycyjności, poprawia się dyscyplina  eksploatacji i ład 
organizacyjny. 

W 1959 r. Bolesław Bartoszek zostaje Dyrektorem Na-
czelnym ZEOPd. Rozszerza się zakres Jego odpowiedzialno-
ści i działania. Doskonale współpracuje z dyrektorami podle-
gających mu pionów, kontynuując ich wcześniejsze zamierze-
nia, ale nadaje im dynamiczny, nastawiony na efektywność 
ekonomiczną, charakter. Rozpoczyna się inteligentnie pro-
wadzona wymiana kadry kierowniczej zakładów, „dyrektorzy 
z awansu społecznego” są zastępowani przez młodych inży-
nierów, których zachowanie i osobiste walory miał możliwość 
wcześniej poznać. Trwa rozbudowa ośrodków szkolenia za-

wodowego dla sieci w Dzierżnie, a dla elektrowni na stokach 
Szyndzielni w Bielsku-Białej. Poprawie ulega bezpieczeństwo 
pracy. 

Zauważa konieczność podjęcia radykalnych działań na 
rzecz poprawy środowiska naturalnego, poziomu ochrony at-
mosfery i wody. Inicjuje wielopłaszczyznowe działania poczyna-
jąc od badań  środowiskowych, poprzez współpracę ośrodków 
naukowych, współpracę międzybranżową, do stowarzyszeń 
„czystego powietrza”. Dzięki Niemu energetyka kontroluje swoje 
oddziaływanie na środowisko na dziesiątki lat przed eksplozją 
propagandy ekologicznej i działań zielonych. Przede wszystkim 
jednak znacząco ogranicza własną emisję przez szerokie mo-
dernizacje i wyposażenie w elektrofiltry i urządzenia odpopiela-
nia i uzdatniania wody. Dzielnie Mu w tym pomagają specjaliści 
z Energopomiaru. Doceniając właściwości i przydatność żużla 
i popiołu rozpoczyna proces ich utylizacji. Powołuje własny Za-
kład Utylizacji Odpadów  Elektrownianych.

W 1963 roku zostaje Dyrektorem Naczelnym Zjednoczenia 
Energetyki w Warszawie, obejmującego całość energetyki zawo-
dowej kraju, a operatywnie wszystkie, także przemysłowe, źró-
dła energii. Dodatkowo otrzymuje rangę Dyrektora Generalnego 
w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki.

Skuteczne w Katowicach metody zarządzania i kierowa-
nia działalnością przemysłową z pełnym planowaniem rozwoju 
pod potrzeby całego kraju, jakie stosuje Bolesław  Bartoszek, 
zostają rozszerzone na pozostałe okręgi energetyczne. Roz-
poczyna się gruntowna, od podstaw, zmiana organizacji i za-
rządzania w elektrowniach cieplnych, poczynając od Elek-
trowni Łagisza. Wprowadzany jest nowoczesny funkcjonalny 
schemat organizacyjny, następuje koncentracja działalności 
remontowej. Przyspieszona zostaje integracja sieci w jeden 
krajowy system energetyczny, w którym rozdziałem obciążeń 
kieruje operatywnie Krajowa Dyspozycja Mocy zgodnie z ma-
tematyczną zasadą optymalizacji kosztów dostarczanej ener-
gii. Wzrasta i szczególnie wspierana jest cała służba utrzyma-
nia majątku wytwórczego, powstają nowe zakłady remontowe 
w Lublinie, Wrocławiu i Krakowie. Trwa walka o zwiększenie 
mocy dyspozycyjnej źródeł poprzez intensyfikację troski o ma-
jątek z nieustannym naciskiem na rozwój nowych źródeł i sieci 
elektroenergetycznej. 

Bolesław Bartoszek otrzymuje do dyspozycji pierwszy 
komputer Odra 1001 i postanawia przekazać go do elektrowni 
jako narzędzie kierowania. Dla Krajowej Dyspozycji Mocy zostaje 
zakupiony komputer Control Data jako wyposażenie całkowicie 
zintegrowanego systemu elektroenergetycznego kraju. Zasy-
gnalizowany tu zakres zmian, jakie wprowadzał B. Bartoszek, 
w szczególności opis owoców strategicznej współpracy z ośrod-
kami naukowymi i całym polskim przemysłem i budownictwem, 
przekracza ramy tego artykułu.

Wszędzie dostrzega się obecność Dyrektora Naczelne-
go Zjednoczenia jako głównego stratega energetyki. Po latach 
wzrasta ranga Bolesława Bartoszka w strukturach rządowych 
– zostaje podsekretarzem stanu w Ministerstwie Górnictwa 
i Energetyki. 

Zmiana budynku, w którym teraz pracuje, nie zmienia ani 
Jego pozycji w energetyce, ani metod zarządzania. Nowe władze 
podlegającego Mu Zjednoczenia Energetyki uznają Jego auto-
rytet. Jedność celów i metod zarządzania, ciągłość w realizacji 
strategicznych celów pozostaje zachowana.
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Niektórzy mają wątpliwości, czy zmiana pozycji w struk-
turach władzy ułatwiła Bolesławowi Bartoszkowi pozyskiwanie 
nowych środków, zwłaszcza na rozwój branży energetycznej. 
Nadal bowiem jest bardzo trudno o zamknięcie bilansu potrzeb 
i otrzymywanych środków. 

Podejmowane Przezeń zadania rosną. Trwa rozbudowa 
Konińskiego Zagłębia Energetycznego, powstają Elektrownie: 
Kozienice, Ostrołęka, Dolna Odra, Rybnik, rozpoczyna się bu-
dowa Elektrowni Jaworzno III, Połaniec, nowych elektrocie-
płowni i ciepłowni zawodowych i komunalnych, powstają set-
ki stacji elektroenergetycznych, setki kilometrów nowych linii 
przesyłowych 220, 400 kV, buduje się linia i stacja 750 kV Wi-
dełka-Ukraina. Polski przemysł energetyczny pozyskuje, przy 
wsparciu i usilnych staraniach Bolesława Bartoszka, szereg 
licencji, podjęta zostaje w Polsce produkcja bardzo nowocze-
snych, efektywnych ekonomicznie bloków 360 MW. Rozpoczy-
na się budowa elektrowni w Opolu i Zagłębia Bełchatowskiego 
z największą elektrownią w Europie, w Bełchatowie. Wszystkim 
tym, całym wzrostem energetyki, zarządza Bolesław  Bartoszek, 
jakże skutecznie. 

Rozpoczyna się współpraca międzynarodowa, polska 
myśl energetyczna znajduje nabywców w wielu krajach świata. 
Cenione są polskie metody spalania gorszych gatunków wę-
gla. Eksport usług energetycznych wzrasta, obejmując swym 
zasięgiem najbardziej rozwinięte kraje, a w trzecim świecie 
Polska buduje obiekty energetyczne kompleksowo. Kierow-
nictwo energetyki pobudza te inicjatywy, doceniając korzyści 
płynące z międzynarodowej konkurencji. Wzrasta samodziel-
ność i pozycja polskiej energetyki wśród krajów RWPG, co 
nie zawsze znajduje polityczną aprobatę. Styl pracy Ministra 
 Bolesława Bartoszka nie ulega zmianie, pomimo narasta-
jących napięć. Nadal często i chętnie wizytuje zakłady, jest 
dostępny dla pracowników, troszczy się o ich potrzeby ma-
terialne, dyskretnie sugerując rozszerzanie wsparcia socjal-
nego pracowników, jeśli poprawa płac nie może wystarczyć 
dla poprawy sytuacji materialnej rodzin energetyków. Polityka 
ta ma szczególne odbicie w podejmowaniu różnego rodzaju 
inicjatyw dla zapewnienia mieszkań pracownikom. Prawidło-
wo prognozuje powstanie w drugiej połowie lat 70-tych istot-
nych luk w bilansie energii, przyspiesza budowę Jaworzna III, 
drugiego etapu Rybnika i 2 bloków 500 MW w Elektrowni 
Kozienice, Elektrociepłowni w Będzinie. Osobiście nadzoruje 
te przedsięwzięcia, wspierając staranie kierownictwa budów 
o potrzebne dostawy i potencjał wykonawczy. Przeżywa do-
tkliwie szczupłość dostępnych środków i swoje ograniczone 
możliwości. Broni swoim autorytetem personel kierowniczy 
nadzorowanych zakładów przed ingerencją aparatu partyjne-
go w sferę zarządzania. Staje się coraz trudniejszym partne-
rem dla swoich kolegów w Radzie Ministrów, ale trafnie ocenia 
położenie strategiczne i mówi prawdę, która nie zawsze jest 
przyjmowana ze zrozumieniem. 

W marcu 1976 r. powstaje Ministerstwo Energetyki i Ener-
gii Atomowej z ministrem Andrzejem Szozdą na czele. Bolesław 
Bartoszek zajmuje w nim pozycję podsekretarza stanu zajmują-
cego się eksploatacją systemu elektroenergetycznego.

Pozostaje jednak w dalszym ciągu w głównym nurcie spraw 
i często wspiera przedsięwzięcia rozwojowe swoim autorytetem. 
Pomimo oddania do eksploatacji nowych mocy w Jaworznie III, 
Kozienicach i Rybniku nadal produkcja energii nie pokrywa 

szczytowego zapotrzebowania, sytuacja staje się krytyczna, zo-
stają wprowadzone ograniczenia dostaw energii dla przemysłu 
i ludności.

Bolesław Bartoszek kończy swoją misję w dramatycz-
nych okolicznościach w sierpniu 1979 r. Pozostaje jednak na-
dal aktywny zawodowo. Podejmuje inicjatywę rozwoju w pol-
skiej gospodarce odnawialnych źródeł energii, znowu wyprze-
dzając epokę. Gruntownie bada zasoby surowcowe, wskazuje 
na potrzebę i możliwości produkcji biogazu jako uzupełnienia 
farm hodowlanych, wydaje podręcznik, buduje instalacje do-
świadczalne, dostrzega znaczące możliwości wykorzystania 
energii słonecznej do podgrzewania wody i buduje przykła-
dowe instalacje.

Dysponując olbrzymim doświadczeniem stara się poma-
gać w rozwiązywaniu szczegółowych problemów w gospodarce 
energetycznej przedsiębiorstw, wspiera bezinteresownie każde-
go, kto zwróci się do Niego o radę i pomoc.

Prowadzi niezwykle aktywny tryb życia. Utrzymuje liczne 
kontakty, także z energetykami i działaczami gospodarczymi za 
granicą – w Austrii, w Niemczech, we Francji. Odwiedza współ-
pracowników, dawnych podwładnych, kolegów, budujące się 
nowe obiekty w Bełchatowie, w Opolu, wszędzie serdecznie wi-
tany, podejmowany z najwyższym szacunkiem.

Zapraszany na spotkania organizacji społecznych, Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszeń Branżowych, chęt-
nie uczestniczy w konferencjach naukowo-technicznych.

Przewodniczy Federacji Stowarzyszeń Naukowych „Ener-
getyka i Środowisko” działa w środowisku Lwowian, komba-
tantów, ba, współpracuje także ze środowiskiem oficerów 
łączności pielęgnującym dawne tradycje. Nadal pozostaje do-
stępny, także dla prasy, chętnie opisuje i wyjaśnia okoliczności 
i motywy swoich dawnych przedsięwzięć, dzieli się swoją opi-
nią o ludziach, opisując swoje kontakty z wielką życzliwością 
i wyrozumiałością.

Radośnie przeżywa swoje 90-te urodziny w otoczeniu ro-
dziny i przyjaciół, ale też i przedstawicieli wielu instytucji i sto-
warzyszeń, ciesząc się z okazywanej sympatii i całego swego 
życiowego dorobku.

Niestety, nieubłagany upływ czasu powoduje systema-
tycznie ubytek Jego sił. Otoczony czułą opieką rodziny umiera 
w Ustroniu 21 czerwca 2015 r.

Powojenna energetyka polska traci swojego twórcę. Od-
chodzi bowiem strateg i przywódca, który proces zarządzania 
realizował integralnie, jako służbę jednoczenia ludzi dla osiąga-
nia wspólnego dobra.

Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzały Go dele-
gacje grup energetycznych, elektrowni i zakładów energetycz-
nych, remontowych, zaplecza naukowego energetyki, rodzina 
i przyjaciele. Z żalem żegnało Go również polskie górnictwo, jako 
wielkiego przyjaciela.

Bolesław Bartoszek dobrze zasłużył się Polsce, bo był Jej 
bardzo potrzebny przez całe swoje długie i pracowite życie.

Józef Pękala,  
Ludwik Pinko,  

Leszek Skrzypek




