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Inż. Józef Twardosz urodził się 15 listopada 1930r. w Krakowie, gdzie spędził swoje 

młode lata aż do wybuchu II-giej wojny światowej.W czasie okupacji niemieckiej był cały 

czas w otoczeniu i atmosferze panującej w Dzielnicy Kazimierz, jako że tam właśnie 

znajdowało się mieszkanie P.P. Twardoszów. 

Warunki te miały niewątpliwie wpływ na późniejszy charakter Józefa Twardosza, 

który cechował się m.in. życzliwym stosunkiem do każdego człowieka, pogodnym nastrojem, 

pracowitością i uczciwością w postępowaniu. 

Ustabilizowanie się Jego warunków życiowych nastąpiło dopiero w latach 

powojennych, po powrocie z Ziem Odzyskanych do Krakowa. Tutaj znalazł się w klimacie 

swojego zainteresowania tj. w Energetyce, z którą związał się na całe swoje życie. 

W 1955r. został zatrudniony w Zakładzie Energetycznym Kraków jako elektromonter 

nastawni i rozdzielni w Luboczy, a następnie jako dyżurny w Rejonowej Dyspozycji Ruchu w 

Nowej Hucie. Pracę w Zakładzie łączył z nauką, najpierw w Technikum Energetycznym przy 

ul. Loretańskiej w Krakowie, a po jego ukończeniu podjął studia na AGH, gdzie w 1966r. 

otrzymał dyplom inżyniera elektryka.  

W Zakładzie Energetycznym powołany został na stanowisko zastępcy kierownika ds. 

technicznych kolejno w Rejonie Energetycznym Nowa Huta i w Rejonie Wysokich Napięć. 

W 1985r. ukończył Studium Podyplomowe AGH o specjalności sieci i urządzenia 

elektroenergetyczne. Kolejnym stanowiskiem w karierze zawodowej to Kierownik Rejonu 

Energetycznego w Nowej Hucie, a następnie Dyrektor tego Rejonu. Do osiągnięć 

zawodowych Józefa Twardosza należy zaliczyć m.in.: 

 organizację pierwszej Rejonowej Dyspozycji Ruchu, 

 wzorowo wykonaną i przeizolowaną linię 110kV Rożnów – Biegonice 

 nadzór nad budową i uruchomienie stacji 220/110 kV „Wanda” 

 wybudowanie GPZ wraz z pętlą kablową 15kV i stacjami trafo na terenie miasta 

Niepołomice, 

 zorganizowanie i uruchomienie Posterunku Energetycznego w Kłaju, 

 zorganizowanie na wzór francuski, uruchomienie i komputeryzacja „Sali Obsługi 

Klientów” w Zakładzie Energetycznym Kraków. 

Inż. J. Twardosz związał z Energetyką swoje życie zawodowe i swoje ambicje w tym zakresie 

i godnie służył jej sprawom. Od 1966r. był czynnym członkiem SEP w Zakładzie 

Energetycznym Kraków, a jako emeryt przez pewien czas pełnił funkcję sekretarza Koła 

Seniorów SEP nr 7. W dowód uznanie Jego zasług w pracy zawodowej i społecznej  został 

uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi, 

stowarzyszeniowymi m.in.: Srebrną Odznaką Honorową SEP (2002), Złotą Odznaką 



Honorową SEP (2007), Medal im. A. Hoffmanna (2010), dyplomami, nagrodami m.in. 

Brązowym Krzyżem Zasługi(1980), Złotym Krzyżem Zasługi(1990),  Złotą Odznaką 

Zasłużony dla Energetyki(1978), Odznaką Budowniczy Nowej Huty, Zasłużony dla Ziemi 

Krakowskiej (1982)i inne. 

Zmarł 19 września 2017r. Urna z Jego prochami została złożona w rodzinnym grobowcu na 

Cmentarzu Komunalnym w Grębałowie odprowadzana przez liczną rzeszę dawnych i 

obecnych pracowników Zakładu Energetycznego, koleżanek i kolegów z SEPu oraz 

krewnych i znajomych. 
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