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Inż. Antoni Józef Piegza urodził się 27 marca 1937r. 

w Sułkowicach woj. krakowskie. Szkołę Podstawową 

ukończył w Sułkowicach a następnie uczęszczał do 

Technikum Energetycznego w Krakowie, ul. Loretańska 16. 

Bezpośrednio po ukończeniu technikum rozpoczął pracę 

zawodową w Zakładzie Energetycznym Skarżysko-

Kamienna, gdzie w latach 1955-1956 pełnił obowiązki dyżurnego na stacji transformatorowo-

rozdzielczej 220/110/30kV Rożki, nadzorując pracę wyposażenia elektrycznego i aparatury 

zabezpieczającej. W 1956r. rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej 

Obsługi Rolnictwa „ELTOR” w Krakowie, gdzie pracował na różnych stanowiskach 

kierowniczych, aż do zastępcy dyrektora ds. technicznych. Inż. Antoni Piegza wniósł duży 

wkład w elektryfikację oraz w reelektryfikację wsi, PGR-ów, spółdzielczych ośrodków 

gospodarczych i państwowych ośrodków maszynowych na terenie Polski Południowej. W 

1982r. inż. Antoni Piegza przeszedł do pracy w Przedsiębiorstwie Budownictwa 

Przemysłowego „BUDOSTAL-2” w Krakowie, w którym pracował aż do przejścia na 

emeryturę w 1995r. W firmie tej zajmował stanowisko Głównego Energetyka oraz 

Koordynatora robót elektroenergetycznych na budowach: Elektrowni Isfahanie Iran, 

Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałów „Linia elektrolitycznego 

ocynkowania blach karoseryjnych” i „Instalacja Ciągłego Odlewania Stali” w Hucie im. T. 

Sendzimira w Krakowie, nadzorując i koordynując budowę urządzeń do zasilania energią 

elektryczną i mediami energetycznymi oraz automatyki regulacyjno-sterowniczej i kontrolno-

pomiarowej.  

Inż. Antoni Piegza był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do 

którego wstąpił w 1966r. Początkowo był członkiem Koła SEP nr 10 przy ELTOR-Kraków, 

w którym w latach siedemdziesiątych był członkiem Zarządu Koła, a po przejściu na 

emeryturę był członkiem Koła Seniorów SEP nr 7. 

Od 1999r. inż. A. Piegza był członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, w którym w latach 2004-2012 

pełnił funkcję członka Zarządu. 



Kol. inż. Antoni Józef Piegza zmarł w wieku 80 lat w dniu 15 listopada 2017r. Pozostawił 

żonę Antoninę absolwentkę Technikum Melioracyjnego i córkę Martę absolwentkę Liceum 

Ogólnokształcącego. 

Pozostanie w naszej pamięci jako doświadczony elektroenergetyk, zasłużony w elektryfikacji 

wsi i rolnictwa oraz w energetyce przemysłowej, a równocześnie Człowiek uczciwy i 

skromny. 

Jan Strzałka, Władysław Waga 

 

Źródła: 

1. Who is who Wydziału EAIiE AGH, Kraków 2002 

2. Materiały archiwalne O/Kr SEP 

 

 


