
 

 

Stefan SKRZEKUT 

(1946-2014) 

  Kolega Stefan Skrzekut urodził się w dniu 6 maja 1946r. w 

Tymbarku w rodzinie Heleny i Walentego Skrzekutów. Tam też 

uczęszczał do szkoły podstawowej, po ukończeniu której w 1960r. 

rozpoczął naukę w Technikum Energetycznym w Krakowie. Po 

ukończeniu Technikum w 1965r. rozpoczął staż zawodowy w 

Zakładzie Energetycznym Kraków-Teren a w 1967r. podjął studia inżynierskie na Wydziale 

Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, gdzie w listopadzie 1971r. uzyskał tytuł 

inżyniera elektryka w zakresie elektrotechniki przemysłowej. Po ukończeniu studiów w 

1971r. został skierowany jako stypendysta ZEOPd do pracy w Zakładzie Energetycznym 

Kraków-Teren w Rejonie Energetycznym Limanowa. Dobre wyniki pracy i znajomość 

zagadnień pozwoliły, aby w 1972r. awansował na stanowisko kierownika Oddziału Rozwoju i 

Dokumentacji w tymże Rejonie.  

W dniu 1 czerwca 1976r. powierzono mu stanowisko kierownika Rejonu 

Energetycznego-Nowy Targ. Warto podkreślić, że był w tym czasie najmłodszym 

kierownikiem Rejonu Energetycznego w Zakładzie Energetycznym Kraków. 

Dla podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych inż. S. Skrzekut podjął studia 

uzupełniające na Wydziale Techniki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, gdzie w 

1980r. uzyskał tytuł magistra elektrotechniki. 

Od 1 czerwca 1982r. przez kolejnych 6 lat był oddelegowany do pracy w strukturach 

społecznych w Nowym Targu. 

Po okresie oddelegowania powrócił do Zakładu  Energetycznego na stanowisko 

kierownika Rejonu Energetycznego Limanowa, które sprawował przez kolejne 9 lat. 

Od 1 marca 1997r. w  wyniku wygranego konkursu powierzono mu stanowisko 

Dyrektora RD-Nowy Targ, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę, do 28 grudnia 

2011r., po  42 latach pracy zawodowej w Energetyce Krakowskiej.  

Mgr inż. Stefan Skrzekut starał się nieustannie ponosić swoje kwalifikacje zawodowe. 

W 1985r. ukończył na Akademii Ekonomicznej w Krakowie dwusemestralne Studium 

Podyplomowe w zakresie „Systemu ekonomiczny i metody zarządzania”. W 1996r. ukończył 

dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie „Zarządzania przedsiębiorstwem 

przesyłowym” na Wydziale Zarządzania AGH, a w 2002r. dwusemestralne Studia 

Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie „Ekonomiki i Zarządzania 

Finansami”. 

Nie sposób nie wspomnieć, że w czasie kierowania powierzonymi mu jednostkami 

organizacyjnymi był inspiratorem i brał udział w wielu zadaniach o priorytetowym znaczeniu 

dla rozwoju regionu Beskidu Wyspowego i Podhala, jak i całej Spółki. Niektóre z nich to: 

- budowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Krościenko, 

- budowa stacji 110/15 kV Białka Tatrzańska, 



- wdrożenie technologii prac pod napięciem 

oraz szereg innych działań, które wpisały się do listy jego osiągnięć zawodowych. 

Był dobrym i rozsądnym menadżerem, ale nade wszystko dbał o dobro i rozwój 

pracowników. Dla dobra energetyki poświęcił niemal całe życie zawodowe.  

Warto również podkreślić jego zainteresowania; był bardzo dobrym brydżystą, uprawiał 

narciarstwo i turystykę górską, był również oddanym sympatykiem klubu hokejowego KS 

Podhale–Nowy Targ. 

Kol. Stefan Skrzekut był długoletnim aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich, do którego wstąpił w 1981 roku. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

był członkiem Zarządu Koła SEP przy RE- Nowy Targ. W latach 2006-2014 pełnił też 

funkcję członka Komisji Kwalifikacyjnej nr 175 funkcjonującej przy Oddziale Krakowskim 

SEP. Uczestniczył aktywnie w życiu Oddziału Krakowskiego SEP m.in. poprzez udział w 

corocznych wycieczkach zagranicznych organizowanych przez O/Kr SEP. 

Przez szereg kadencji był również członkiem Komisji Kwalifikacyjnej nr 638 

funkcjonującej przy ENION S.A. Oddział w Krakowie. 

Był wspaniałym przyjacielem i kolegą, przebywanie w jego towarzystwie i współpraca 

z nim były wielką przyjemnością.  

Kol. Stefan Skrzekut zmarł w dniu 2 kwietnia 2014r.  po ciężkiej operacji 

kardiochirurgicznej. Wiadomość tę przyjęliśmy z ogromnym smutkiem i żalem. Pochowany 

został na Cmentarzu w Tymbarku żegnany przez Rodzinę oraz liczne grono 

Współpracowników i Kolegów. Pozostanie w naszej Pamięci jako doświadczony i zasłużony 

elektroenergetyk oraz serdeczny  i uczynny Przyjaciel i Kolega. 

 

Andrzej Ziarkowski 

Andrzej Żurek  
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