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 Władysław Baracz syn Jana urodził się w dniu 27.08.1930 r. w 

Dębnie, w dawnym województwie Lwowskim. W czteroosobowej 

rodzinie przeżył trudne lata okupacji, będąc często jedynym żywicielem 4-osobowej rodziny. 

Ponieważ jako młody chłopiec wykazywał zdolności muzyczne, jako samouk grywał na 

akordeonie na różnego rodzaju imprezach, zdobywając w ten sposób środki do życia. 

Ponieważ uczył się dobrze po ukończeniu szkoły powszechnej rozpoczął naukę w Gimnazjum 

i Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu. Po ukończeniu 10 klasy przeniósł się do 

Technikum Mechanicznego w Ropczycach, które gwarantowało zwolnienie ze służby 

wojskowej i zapewniało pracę w Zakładach Lotniczych w Mielcu lub Rzeszowie. Po 

otrzymaniu świadectwa dojrzałości i dyplomu Przodownika Nauki i Pracy Społecznej Wł. 

Baracz został przyjęty w 1952 r. na Wydział Lotniczy Politechniki Wrocławskiej. Po 3-cim 

semestrze studiów Wydział Lotniczy został rozwiązany, więc Władysław Baracz przeniósł się 

na nowotworzony Wydział Mechaniczno-Energetyczny, na którym w 1956 r. uzyskał dyplom 

inżyniera energetyka. Po kilkunastu latach w 1970 r. inż. Wł. Baracz uzyskał dyplom mgr inż. 

w zakresie maszyn i urządzeń energetycznych na swojej macierzystej Uczelni, Politechnice 

Wrocławskiej. Bezpośrednio po ukończeniu studiów inżynierskich rozpoczął swoją ponad 40-

letnią przygodę z energetyką zawodową. Jako świeżo „upieczony” inżynier stawił się z 

nakazu pracy w największej wówczas w kraju Elektrowni Jaworzno II. Po odbyciu stażu i 

zdaniu egzaminu otrzymał angaż na montera kotłowego, gdzie zdobywał doświadczenie w 

brygadach remontowo-eksploatacyjnych urządzeń elektronicznych. W 1957 r. inż. Władysław 

Baracz zostaje służbowo przeniesiony do nowobudowanej Elektrowni Skawina, gdzie pracuje 

przy montażu i uruchamianiu kolejnych kotłów, jako kierownik Oddziału Kotłowni. Po 

kilkunastu latach inż. Wł. Baracz objął stanowisko Głównego Energetyka, na którym poznał 

od podstaw cały proces technologiczny. W związku z projektem rozbudowy elektrowni o 

nowy blok o mocy 500 MW mgr inż. Władysław Baracz został w ramach stypendium ONZ 

oddelegowany w 1970 r. do Włoch i Francji dla odbycia praktyki w największych 

elektrowniach tych krajów. Decyzją władz centralnych lokalizacja bloku uległa zmianie ale 

wiadomości zdobyte za granicą mgr inż. Wł. Baracz mógł wykorzystać na kolejnych 

stanowiskach: Kierownika Wydziału Wytwarzania, Kontroli Eksploatacji, Zastępcy 



Głównego Inżyniera, Głównego Inżyniera i wreszcie w latach 1979 – 1981 Dyrektora 

Naczelnego Elektrowni Skawina. 

Zaangażowanie i znajomość specyfiki pracy elektrowni pozwoliło mgr inż. Wł. Baraczowi na 

wprowadzenie szeregu istotnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, co skutkowało 

przez szereg lat wysoką dyspozycyjnością i ekonomią zakładu. Należy w tym zakresie 

odnotować aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska, m. in. poprzez modernizację i 

wymianę elektrofiltrów na wysokosprawne, rekultywację składowiska żużla i popiołu oraz 

uciepłownienia sąsiednich zakładów i miasta Skawina i Krakowa. 

Mgr inż. Władysław Baracz był otwarty na współpracę z Uczelniami: z Katedrą Turbin i 

Kotłów Parowych Politechniki Wrocławskiej, Katedrą Elektrotermii i Instytutem Nowych 

Konwersji Energii AGH. 

Jako dyrektor elektrowni udzielał pomocy materialnej dla Zespołu Szkół w Skawinie i 

Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, angażował się w oświetlenie parku skawińskiego 

oraz w budowę hali widowiskowo-sportowej i lodowiska. 

Po zimie stulecia w 1979 r. mgr inż. Władysław Baracz otrzymał propozycję pracy w 

Warszawie. Do stolicy jednak się nie przeprowadził – pozostając w El. Skawina na 

stanowisku Dyrektora Naczelnego. W 1981 r., z powodu złego stanu zdrowia, nie udało się 

inżynierowi wyjechać do Algierii, gdzie – za pośrednictwem firmy Polservice – otrzymał 

posadę wykładowcy w Uniwersytecie Technicznym. Zrezygnował zarówno z wyjazdu do 

Afryki, jak i stanowiska dyrektora naczelnego. Rozpoczął pracę na stanowisku Gł. Specjalisty 

w Okręgowym Inspektoracie Gospodarki Energetycznej w Krakowie, z którym związał się na 

2 i pół roku. Następnie udał się do Czechosłowacji, gdzie remontował elektrownię Prunerov. 

Po powrocie do kraju został Naczelnym Inżynierem w Zakładach Remontowych Energetyki 

w Krakowie. Pod koniec pracy zawodowej ponownie wyjechał za granicę – tym razem do 

RFN, gdzie pracował na budowie elektrociepłowni Schweinfurcie, oraz w Zakładach 

chemicznych Bayer’a w Kolonii, przy remoncie kotłów parowych w zakładowej siłowni 

cieplnej. Po powrocie z kontraktu w 1990 r. przeszedł na emeryturę. 

Za długoletnie zaangażowanie w działalność zawodową mgr inż. Władysław Baracz został 

wyróżniony: 

− Srebrnym (1962r.) i Złotym (1974r.) Krzyż Zasługi; 

− Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” (1979r.); 

− Srebrną i Złotą Odznaką (1977r.) za zasługi dla energetyki; 

− Srebrną i Złotą Odznaką za zasługi dla Ziemi Krakowskiej; 



− Złotą Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa; 

− Honorowym Medalem 600-lecia miasta Skawina; 

− Złotą Odznaką Racjonalizatora Produkcji. 

Mgr inż. Władysław Baracz był niezwykle zaangażowanym członkiem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, do którego wstąpił w 1957 r. W latach 1975-1984 był prezesem 

zakładowego Koła SEP nr 12 przy Elektrowni Skawina a w latach 1979-1987 przewodniczył 

Ośrodkowi Terenowemu NOT w Skawinie. W latach 1979-1986 mgr inż. Wł. Baracz 

przewodniczył Oddziałowemu Kolegium Sekcji Energetycznej SEP. W latach 1982-1986 był 

członkiem Komitetu NT NOT ds. Energetyki a następnie do 1990 r. członkiem Komisji 

Ochrony Środowiska przy Radzie Wojewódzkiej NOT w Krakowie. W latach 1990-1998 był 

członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.  

W latach 2002-2010 mgr inż. Wł. Baracz pełnił funkcję prezesa Koła Seniorów SEP nr 7  

i członka Komisji Seniorów Krakowskiej Rady FSNT-NOT. W okresie od 2010 r. do 2019 r. 

był członkiem Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. Był długoletnim, aktywnym członkiem 

Komisji Kwalifikacyjnej nr 130 działającej przy O/Kr SEP. Opracował szereg wspomnień 

biograficznych zamieszczonych w wydanych przez O/Kr SEP „Słownikach biograficznych 

zasłużonych elektryków krakowskich”. 

Za długoletnią aktywną pracę w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i NOT mgr inż. 

Władysław Baracz był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymał między innymi: 

− Srebrną (1975r.), Złotą (1983r.) i Szafirową (2016r.) Odznakę Honorową SEP; 

− Srebrną (1978r.), Złotą (1983r.) i Diamentową (2018r.) Odznakę Honorową NOT; 

− Medal im. prof. M. Pożaryskiego (1993r.); 

− Medal pamiątkowy im. St. Bielińskiego „Za wkład w rozwój O/Kr SEP” (1993r.); 

− Medal im. prof. J. Groszkowskiego (2004r.) 

− Medal 90-lecia SEP (2009r.); 

− Medal im. prof. A. Hoffmanna (2011r.); 

− Odznakę HONORIS GRATIA (2013r.) nadaną przez Prezydenta M. Krakowa; 

W 1998 r. mgr. inż. Wł. Baracz uzyskał jedno z najwyższych wyróżnień w Stowarzyszeniu   

- Godność Zasłużonego Seniora SEP, a w 2018r. - Godność Zasłużonego Seniora NOT. 

Rodzina mgr inż. Władysława Baracza to żona i dwóch synów. Starszy syn poszedł w ślady 

ojca. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i pracuje w krakowskim 

TAURONIE, młodszy w ślad matki – jest lekarzem. Z racji swoich artystycznych zdolności 

Władysław Baracz często na różnego rodzaju imprezach i wycieczkach był duszą 



towarzystwa, jako że od młodości kochał muzykę, poezję, śpiew i teatr. Będąc na emeryturze 

zajmował się amatorsko pracami budowlanymi, stolarskimi, ogrodowymi itp. Od czasu do 

czasu zimą uprawiał sport – narciarstwo, a latem turystykę krajową i zagraniczną. Starał się 

być czynnym do ostatnich chwil życia. 

Z upływem czasu mgr inż. Władysław Baracz miał coraz większe problemy ze zdrowiem, 

pomimo tego utrzymywał kontakt ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, głównie z 

Kolegami z Komisji Kwalifikacyjnej nr 130. 

Kol. mgr inż. Władysław Baracz zmarł w wieku 89 lat w dniu 07 czerwca 2019r. 

Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Krakowie-Bieżanowie w dniu 11 czerwca 

2019r., dokładnie w czasie, gdy w Urzędzie M. Krakowa odbywało się Uroczyste Spotkanie z 

okazji 100-lecia Oddziału Krakowskiego SEP. 

W imieniu Współpracowników oraz Kolegów z O/Kr SEP Zmarłego pożegnał kol. 

Ireneusz Łapiński. 

 

Pozostanie w naszej pamięci jako niezwykle doświadczony i zasłużony Nestor 

 i Senior Energetyki Polskiej a jednocześnie niezwykle zaangażowany działacz 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej. 

Jan Strzałka 
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