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Inż. Jan Sokołowski urodził się w dniu 20.04.1937r. w Warszawie, jako syn 

Kazimierza i Józefy. Ojciec Kazimierz Sokołowski był żołnierzem – kawalerzystą, który 

zginął na Suwalszczyźnie w pierwszych dniach II wojny światowej w walce z najeźdźcą. 

Matka zmuszona była opuścić stolicę i po krótkim ukrywaniu się w okolicach Krakowa, 

ostatecznie przeniosła się z dziećmi do Krakowa, gdzie Jan Sokołowski uczęszczał do Szkoły 

Podstawowej i następnie do Technikum Elektrycznego, po ukończeniu którego uzyskał tytuł 

technika elektryka. Po ukończeniu Technikum w 1953r. rozpoczął pracę w Zakładzie 

Energetycznym Kraków-Miasto, gdzie przepracował na różnych stanowiskach aż do 1975r. 

Zajmował kolejno stanowiska elektromontera, Kierownika Placówki, Kierownika Rozdzielni 

i Kierownika Dyspozycji Ruchu. Na lata te przypada dynamiczny przyrost liczby odbiorców i 

rozbudowa elektroenergetycznej sieci rozdzielczej, co stanowiło duże wyzwanie dla kadry 

technicznej Zakładu Energetycznego. W międzyczasie jako pracownik energetyki w 1966r. 

podjął studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, które zakończył w 

1970 r. uzyskując tytuł inżyniera elektryka  o specjalności elektroenergetyka. Po ukończeniu 

studiów inż. Jan Sokołowski awansował na odpowiedzialne stanowisko Kierownika Wydziału 

Ruchu, na którym pracował do 1975r. Po zdobyciu doświadczenia praktycznego w energetyce 

zawodowej inż. Jan Sokołowski , podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacyjnym w Krakowie, gdzie do roku 1995 był zatrudniony na stanowisku 

Kierownika Wydziału Sieci i Podstacji. W czasie dwudziestu lat pracy w MPK w istotny 

sposób przyczynił się do rozwoju sieci trakcyjnej w Krakowie. Był autorem szeregu 

wniosków racjonalizatorskich wdrożonych do praktyki. W 1995r . inż. Jan Sokołowski 

przeszedł do pracy w Krakowskim Przedsiębiorstwie Remontów Torowisk „TRACHEN” 

gdzie aż do przejścia na emeryturę w 1998r. pełnił funkcję Kierownika Pracowni 

Technicznej. Za długoletnią pełną zaangażowania pracę zawodową inż. Jan Sokołowski został 

wyróżniony w 1990r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Kol. inż. Jan Sokołowski był aktywnym długoletnim członkiem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich do którego wstąpił w 1976r. Był założycielem i pierwszym prezesem 

Koła SEP przy MPK Kraków w latach 1976-1984.  Od 1978r. przez szereg kadencji pełnił 



funkcję członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, w latach 1994-2014 pełnił funkcję 

zastępcy przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego SEP. 

W latach 1998-2014 pełnił funkcję członka Komisji Kwalifikacyjnej nr 127 działającej przy 

O/Kr SEP. Za długoletnią aktywność stowarzyszeniową w ramach SEP inż. Jan Sokołowski 

był wyróżniony: Srebrną (1979r.) i Złotą (1994r.) Odznaką Honorową SEP, Srebrną (1986r.) i 

Złotą (1995r.) Odznaką Honorową NOT, Medalem Pamiątkowym im. Stanisława 

Bielińskiego „Za wkład  w rozwój Oddziału Krakowskiego SEP” (1993r.), Medalem 

Pamiątkowym im. M. Pożaryskiego (1996r.), Medalem Pamiątkowym im. K. Szpotańskiego 

(2005r.) i Medalem Pamiątkowym im. R Podolskiego (2010r.). W roku 2009 na wniosek 

Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP inż. Jan Sokołowski został wyróżniony jedną z 

najwyższych w Stowarzyszeniu Godnością „Zasłużonego Seniora SEP”. 

W kwietniu 2008r. w trakcie pobytu w Warszawie inż. Jan Sokołowski w nieznanych 

okolicznościach uległ pobiciu, co znacznie ograniczyło jego sprawność, możliwość 

poruszania się i kontaktu z otoczeniem. Jednak nadal starał się utrzymywać kontakt z 

Kolegami z Komisji Kwalifikacyjnej oraz z Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.  

Inż. Jan Sokołowski zmarł w Krakowie w wieku 79 lat w dniu 06 lutego 2017r. 

Pochowany został w dniu 13 lutego 2017r. na Cmentarzu Rakowickim żegnany przez 

Rodzinę i okoliczne grono Kolegów i Przyjaciół. Pozostawił żonę Jolantę oraz córkę Joannę z 

mężem i czterema wnukami.  

Pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle aktywny działacz Oddziału 

Krakowskiego SEP oraz serdeczny i uczynny Kolega i Przyjaciel. 
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