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Mgr inż. Jerzy Gołdasz urodził się w dniu 26 stycznia 1938r. w 

Jarosławiu jako syn absolwentki polonistyki Henryki po studiach na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie oraz Jana, absolwenta 

Szkoły Podchorążych Piechoty w Bydgoszczy, który uczestniczył w 

stopniu kapitana WP w kampanii wrześniowej 1939r. w rejonie 

Piotrkowa Trybunalskiego, a następnie był zaangażowany w działalność konspiracyjną 

rejonie Jarosławia i Przemyśla. Ojciec Jerzego został we wrześniu 1942r. komendantem 

obwodu AK w Przemyślu a po aresztowaniu przez Niemców w 1943r. i śmiertelnym pobiciu 

przez gestapo, został pogrzebany w nieznanym miejscu. Jerzy Gołdasz w rodzinnym 

Jarosławiu ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące i w 1955r. rozpoczął 

studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, po ukończeniu których 

w 1962r. uzyskał tytuł mgr inż. elektryka. 

W 1963r. rozpoczął pracę w Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wiejskiego w 

Krakowie, kolejno na stanowiskach asystenta, projektanta i starszego projektanta. W 1968r. 

uzyskał uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. W 1974r. mgr 

inż. J. Gołdasz przeniósł Siudo Biura Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojektu” w 

Krakowie, z którym związał się na blisko 30 lat. 

Równocześnie w latach 1979-1995 zatrudniony był jako sprawdzający w Biurze Rozwoju 

Krakowa. W latach 1991-1993 prowadził własną działalność gospodarczą, jako projektant – 

elektryk.  

W 1993r. powrócił ponownie do MIASTOPROJEKTU Kraków, gdzie był zatrudniony, aż do 

przejścia na emeryturę w 2003r.  

Za długoletnią pełną zaangażowania działalność zawodową w zakresie projektowania mgr 

inż. Jerzy Gołdasz został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych”. 

Mgr inż. Jerzy Gołdasz był długoletnim aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, do którego wstąpił w 1964r. Był członkiem Zarządu Koła SEP nr 11 przy 

„Miastoprojekcie” oraz długoletnim aktywnym członkiem Oddziałowego Kolegium Sekcji 

Instalcji i Urządzeń Elektrycznych. Był współorganizatorem sympozjów i konferencji 

naukowo – technicznych organizowanych przez Oddział Krakowski SEP w latach 80-tych i 

90-tych ubiegłego wieku. Za długoletnią aktywną pracę w ramach SEP mgr inż. Jerzy 

Gołdasz był wyróżniony Srebrną (1986r.) i Złotą (1994r.) Odznaką Honorową SEP oraz 

Srebrną (1990r.) i Złotą (1996r.) Odznaką Honorową NOT.  

Mgr inż. Jerzy Gołdasz zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 05 stycznia 2017r. w wieku 78 lat. 

Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim żegnany przez Rodzinę oraz liczne grono 

byłych Współpracowników i Kolegów.  

 

Pozostawił Żonę Anielę, córkę Annę z mężem i trójką wnuczek oraz syna Jacka z żoną i 

dwójką wnuczek. 

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitny fachowiec – projektant elektryk i jednocześnie 

Człowiek niezwykle uczciwy, solidny i przyjaźnie nastawiony do otoczenia.  

Jacek Gołdasz, Jan Strzałka 
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