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Inż. Czesław Kapołka urodził się 27 kwietnia 1931 r. w Rudzie 

Kameralnej w gminie  Zakliczyn n/Dunajcem w rodzinie chłopskiej, 

jako syn Michała i Heleny z d. Gałek.  

W roku szkolnym 1938/39 podjął naukę w Publicznej Szkole Powszechnej w Rudzie 

Kameralnej, w której pobierał naukę od I do IV klasy. Program V i VI klasy realizował 

w tajnym nauczaniu, zaś program klasy VII w Szkole Powszechnej w Zakliczynie 

n/Dunajcem, w roku szkolnym 1945/46. Jesienią 1946 roku wstąpił do Państwowego 

Gimnazjum Ogólnokształcącego w Tarnowie, odległym o 35 km od rodzinnego domu. 

Z konieczności zamieszkał w prywatnym internacie, gdzie trzeba było dowozić artykuły 

spożywcze, a także uiścić stosowną opłatę, co okazało wyzwaniem ponad możliwości 

finansowe Rodziców. Dlatego wspólnie podjęli decyzję, że po ukończeniu I klasy gimnazjum, 

podejmie pracę zarobkową. 

Zatrudnienie znalazł w charakterze gońca i pomocnika geodety, na budującej się zaporze na 

rzece Dunajec w Czchowie, w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych - 

Kierownictwo Robót Budowy Zapory Wodnej w Czchowie. 

Tu pracował tylko dwa miesiące, bowiem zaprzyjaźniony z rodzicami nauczyciel szkoły 

w Rudzie Kameralnej namówił ich, aby syn napisał podanie o dopuszczenie do egzaminu do 

nowoutworzonego Państwowego Gimnazjum Przemysłowo Energetycznego w Krakowie, 

które zapewniało uczniom spoza Krakowa internat i pracę. 

Zgłosił się więc do egzaminu, który zdał i w ten sposób dostał się do tego gimnazjum. Koszty 

związane z pobytem w internacie pokrywał pracując w warsztatach Centralnego Zjednoczenia 

Energetycznego Okręgu Krakowskiego przy ulicy Dajwór. Praca odbywała się w godzinach 

dopołudniowych, a nauka w gimnazjum po południu. Wakacje dla uczniów trwały tylko 

1 miesiąc. Drugi miesiąc uczniowie odbywali praktykę. Taką lipcową praktykę odbył więc 

kolejno: 

− na zaporze i elektrowni wodnej w Rożnowie, 

− w Zakładzie Energetycznym Rzeszów na placówce w Łańcucie przy sieciach niskiego 

napięcia. 



Gimnazjum Energetyczne ukończył w 1950 r. i za namową mgr. inż. Gustawa Godlewskiego, 

dyrektora technicznego PBE ELBUD, a zarazem nauczyciela gimnazjalnego, podjął pracę 

w tym zakładzie. Jednocześnie podjął naukę w Technikum Energetycznym dla Pracujących 

przy ul. Loretańskiej w Krakowie.  

Pomimo podjętej nauki, w dniu 14.09.1951 roku powołany został do służby wojskowej. 

Prośba o zwolnienie z służby wojskowej, wniesiona przez rodziców do ówczesnego 

Prezydenta RP, nie została przychylnie rozpatrzona, i w związku z tym, wcielony został do 

Marynarki Wojennej. Po okresie rekruckim skierowany został do Szkoły Specjalistów 

Morskich w Ustce, gdzie zdobył specjalność hydroakustyka.  

Nauka w Szkole Specjalistów Morskich trwała od 11.01.1952r. do 24.07.1952r., a następnie 

na jednostkach pływających, stacjonujących w Gdyni, do 29.09.1954r.  

Jego wzorowa służba wojskowa została zauważona przez przełożonych, którzy odznaczyli 

Czesława Kapołkę Odznaką „Wzorowy Łącznościowiec”, nadaną przez Dowódcę Marynarki 

Wojennej w 1953r. 

Po trzech latach służby wojskowej wrócił do tego samego zakładu pracy, tj. PBE ELBUD 

w Krakowie, i jednocześnie podjął naukę w Studium Przygotowawczym Wieczorowej Szkoły 

Inżynierskiej. W wyniku zdanych egzaminów został zakwalifikowany do przyjęcia na I rok 

studiów w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej przy AGH w Krakowie. 

Studia ukończył w 1966 roku otrzymując tytuł inżyniera elektryka w specjalności 

elektrotechnika przemysłowa.  

W Zakładzie Budowy Sieci Elektrycznych ELBUD Kraków pracował do końca 1977r. 

pełniąc kolejno funkcje: technika budowy, na budowie rozdzielnic w Boguchwale, Rożkach, 

Wierzbicy i w Nowej Hucie, technika normowania, a po roku1960 projektanta i starszego 

projektanta. 

W 1968r. inż. Czesław Kapołka uzyskał uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie budowy wszelkiego rodzaju instalacji urządzeń elektrycznych 

budownictwa powszechnego (upr. Nr. 191/68), natomiast w 1971r. uprawnienia w zakresie 

projektowania w podanym wyżej zakresie (upr. Nr 196-Km/71). 

Pracując w Pracowni Projektowej ELBUD-u zajmował się m.in. projektowaniem linii ŚN 

i 110V. Do ważniejszych opracowań z tego okresu należy zaliczyć projekty: 

− linii 110 kV Boguchwała - Jarosław, 

− remontu linii 110 kV Tarnów - Rożnów, 

− linii 110 kV Dębica – Jasło, 

− linii 110 kV Zamość – Hrubieszów, 



− linii 110 kV Bochnia – Dobczyce. 

W trakcie pracy w PBE ELBUD inż. Czesław Kapołka prowadził również Klub Techniki  

i Racjonalizacji. W okresie od 01.01.1978r. do 30.09.1990r. pracował na stanowisku 

starszego projektanta i kierownika zespołu w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego 

w Krakowie a w okresie od 01.06.1985r. do 30.06.1989r. dodatkowo na pół etatu w Biurze 

Projektów  „HORTEX” w Krakowie przy ul. Grabowskiego 7.  

W roku 1987, za osiągnięcia w działalności zawodowej, inż. Czesław Kapołka został 

odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. 

Niedługo potem, po zakończeniu pracy w BPBK, w dniu 01.10.1990r. inż. Czesław Kapołka 

przeszedł na emeryturę, ale nie zaprzestał aktywności zawodowej. Pracował w niepełnym 

wymiarze godzin m.in. od 26.07.1991r. do 31.12.1991r. oraz od 01.06.1992r. do 31.12.1993r. 

w Przedsiębiorstwie Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Krakowie jako 

specjalista ds. przygotowania produkcji. 

 

Wspominając kol. Czesława Kapołkę, nie sposób, nie powiedzieć o jego owocnym i trwałym 

związku małżeńskim. Będąc jeszcze w wojsku w dniu 21.06.1953r. zawarł związek 

małżeński z Teresą Madej, z którą miał troje dzieci - córkę Annę i dwóch synów, Andrzeja 

i Pawła. Cała trójka ukończyła wyższe studia. 

W 2003r. małżeństwo Teresy i Czesława Kapołków zostało uhonorowane „Medalem za 

długoletnie pożycie małżeńskie” nadanym przez Prezydenta RP, a czerwcu 2018r. dane było 

im jeszcze wspólnie obchodzić 65 rocznicę ślubu. 

 

Przejście na emeryturę umożliwiło inż. Czesławowi Kapołce większe zaangażowanie się 

w pracę społeczną. W 1992r. został wybrany na radnego Dzielnicy V w Krakowie, gdzie 

funkcję radnego pełnił przez 3 kadencje tj. do roku 2002. W Radzie Dzielnicy V inż. Czesław 

Kapołka pracował kolejno jako członek Komisji: Rewizyjnej, Edukacyjnej i Praworządności a 

następnie jako wiceprzewodniczący i przewodniczący Komisji Urbanistyczno-Budowlanej i 

Ochrony Środowiska. W latach 1998-2002 inż. Czesław Kapołka był członkiem Zarządu 

Dzielnicy V odpowiedzialnym za pracę Komisji Urbanistyczno-Budowlanej i Ochrony 

Środowiska. W tym czasie uczestniczył w przeglądach placówek oświatowych pod względem 

ich stanu technicznego, w przetargach oraz w odbiorach remontów szkół i przedszkoli oraz 

monitorował w Wydziale Architektury, Geodezji i Budownictwa decyzje o WZiZT wydane 

na inwestycje na terenie dzielnicy. 



Uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami jednostek gminnych dotyczących parku 

„Młynówka Królewska”, przebiegu dróg rowerowych, rozbudowy stacji CPN i innych. 

Pilotował projekt „Tworzenie parku Młynówka Królewska” współpracując na bieżąco z 

projektantem i realizatorem oraz Radą sąsiadującej Dzielnicy VI.  

Z ramienia Zarządu Dzielnicy V nadzorował realizację projektu „Modernizacja placu 

Axentowicza” na wszystkich jego etapach, począwszy od przetargu na wyłonienie 

wykonawcy, negocjacjach, odbiorze oświetlenia i innych pracach.  

Doprowadził do realizacji projektu przebudowy skrzyżowania z ruchem okrężnym w ulicach 

Świętokrzyska, Mazowiecka i Sienkiewicza.  

Systematycznie poprzez informator Dzielnicy V „Wiadomości Lokalne” przekazywał 

mieszkańcom informacje o pracy Komisji Urbanistyczno-Budowlanej.  

Inż. Czesław Kapołka był niezwykle aktywnym, długoletnim członkiem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, do którego wstąpił po ukończeniu studiów w 1966r.  W latach 1966 do 

1977 był członkiem Koła SEP przy PBE ELBUD Kraków. Od 1978r. do 1997r. był 

członkiem Koła SEP nr 38 przy Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Krakowie, 

gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Koła w latach 1980-1982 i 1990-1995 oraz 

członka zarządu w latach 1982-1987 i 1995-1997. W tym okresie w Konkursach 

organizowanych przez ZO/Kr SEP Koło SEP nr 38 zajęło I miejsce w latach 1984 i 1987, 

 III miejsce w latach 1985 i 1986 i V miejsce w 1983r 

W 1997r. wstąpił do Koła Seniorów SEP nr 7 przy ZO/Kr, w którym w 2009 roku został 

wybrany na przewodniczącego Zarządu Koła na kadencję 2010-2014. W czasie pełnienia 

funkcji prezesa Koło Seniorów SEP nr 7 w Konkursach „Na Najaktywniejsze Koło SEP” 

w grupie E seniorów zajęło: I miejsce w Oddziale Krakowskim (w latach 2010 i 2011) i IV 

miejsce w konkursie ogólnopolskim (w latach 2010 i 2011). W okresie pełnienia funkcji 

prezesa Koła Seniorów SEP kol. Czesław Kapołka był aktywny w ramach Komisji Seniorów 

KR NOT. 

Za długoletnią działalność stowarzyszeniową kol. inż. Czesław Kapołka został wyróżniony: 

Srebrną (1985r.) i Złotą (1994r.) Odznaką Honorową SEP, Medalem Pamiątkowym i prof. M. 

Pożaryskiego (2008r.), Godnością Zasłużonego Seniora SEP (2011r.), Odznaką HONORIS 

GRATIA nadaną przez Prezydenta M. Krakowa (2013r.) i Medalem  Pamiątkowym im. St. 

Bielińskiego „Za wkład w rozwój Oddziału Krakowskiego SEP” (2015r.).  

W 2017r. inż. Czesława Kapołkę zaczęły dotykać coraz bardziej dokuczliwe problemy 

zdrowotne, wymagające coraz częstszych wizyt w szpitalu i zabiegów operacyjnych. 

Osłabiony organizm nie wytrzymał i inż. Czesław Kapołka zmarł w dniu 02 sierpnia 2018r. w 



wieku 87 lat. Pochowany został w dniu 14 sierpnia 2018r. na Cmentarzu Rakowickim 

żegnany przez pogrążoną w żałobie Rodzinę oraz liczne grono Przyjaciół, znajomych i 

Współpracowników, w tym wielu członków Koła Seniorów SEP, w imieniu których 

Zmarłego pożegnał Prezes Koła Seniorów kol. Ryszard Grochowski. 

Pożegnaliśmy niezwykle doświadczonego i zasłużonego elektroenergetyka, człowieka który 

znaczną część życia poświęcił działalności społecznej w ramach SEP i działalności 

samorządowej, a równocześnie był osobą niezwykle sumienną, uczynną i koleżeńską.  

Cześć Jego Pamięci! 

 

Jan Strzałka 
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