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Władysław Tenerowicz  syn Tekli i Piotra urodził się w dniu 22 czerwca 1930r.  

w Borysławiu (woj. Lwowskie), miał troje rodzeństwa Mieczysława, Stanisława i Marię.  

Przed II wojną światową rodzice z Gorlic wyjechali do Borysławia gdzie ojciec Piotr był 

pracownikiem  szybów naftowych. 

Edukację zaczął w Publicznej Szkole Powszechnej w Borysławiu w 1937 r. W 1941 roku 

wrócił do Gorlic z matką, gdzie  kontynuował naukę w Publicznej Polskiej Szkole 

Podstawowej  Nr 1 w Gorlicach. Rok szkolny 1944/45 rozpoczął w trzyletnim Gimnazjum 

Ogólnokształcącym w Gorlicach im. Marcina Kromera, następnie  

uczęszczał do Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. Marcina Kromera, gdzie w 

maju 1950 r. zdał egzamin dojrzałości wg programu wydziału matematyczno- fizycznego. 

W 1954r. ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej z tytułem zawodowym 

inżyniera elektryka. W 1975 r ukończył Studium Podyplomowe na Wydziale Elektrotechniki, 

Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w 

Krakowie. 

W latach 1954-1957 pracował w Zarządzie Budownictwa Wojskowego Nr 5 i Okręgowym 

Biurze Projektów Budowlanych w Krakowie.  

Od 01.01.1957r. aż do przejścia na emeryturę w 1990r. inż. Władysław Tenerowicz związał 

się z tworzonym wówczas Biurem Projektów Górniczych w Krakowie, przemianowanym na 

Główne Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Krakowie. Następnie zajmował kolejno 

stanowiska: asystenta projektanta, projektanta, starszego projektanta, głównego projektanta i 

kierownika Zespołu Projektowego. Od połowy lat 60-tych ubiegłego wieku posiadał 

uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i urządzeń elektrycznych.  

W ciągu niemal 30-letniej działalności projektowej zdobył olbrzymie doświadczenie, które 

wykorzystywał jako autor lub współautor projektów i opracowań studialnych dla górnictwa. 

Inż. Władysław Tenerowicz był autorem opracowań projektowych z zakresu gospodarki 

elektroenergetycznej kopalń: Piast, Siersza, Brzeszcze i Czeczott oraz projektów 



automatyzacji Zakładów Przeróbczych i nadszybi wielu kopalń. W zespole Władysława 

Tenerowicza opracowane zostały na przełomie lat 70-tych i 80-tych od podstaw koncepcje i 

projekty zasilania kopalń Czeczot. Wniósł olbrzymi wkład w unowocześnienie systemów 

elektroenergetycznych szeregu zakładów górniczych, głównie Górnego Śląska. Dużo uwagi 

poświęcał praktycznej edukacji wchodzących do zawodu młodych projektantów elektryków. 

Jako kierownik Zespołu posiadał umiejętności pracy w zespołach i organizacji pracy 

zespołowej. Jako uzdolniony, doświadczony elektryk kolega Władysław Tenerowicz w 

znacznym stopniu przyczynił się do podwyższenia kwalifikacji projektantów działu 

elektrycznego BSiPGórn. 

W swoim dorobku zawodowym inż. Władysław Tenerowicz posiada kilkadziesiąt 

wdrożonych rozwiązań projektowych w kopalniach oraz wnioski racjonalizatorskie. 

W uznaniu zasług dla górnictwa inż. Władysławowi Tenerowiczowi nadany został przez 

Ministra stopień  Dyrektora Górniczego III-go stopnia (1985r.) i II-go stopnia (1994r.). 

W latach 1957 – 1980 był członkiem Związku Zawodowego Górników, a w latach 1980-1990 

członkiem NSZZ „Solidarność”.  

W 1955 roku zawarł związek małżeński z Alicją z domu Osadnik, z którą miał dwoje dzieci. 

Przez cały okres aktywności zawodowej był bezpartyjny. Oprócz działalności projektowej dla 

górnictwa inż. Władysław Tenerowicz w swoim dorobku posiada liczne projekty 

elektroenergetyki dużych obiektów budowlanych, takich jak np. projekty oświetlenia hal 

widowiskowo – sportowych. 

Kolega Władysław Tenerowicz był długoletnim aktywnym członkiem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, do którego wstąpił w 1961r. W latach 1970-1979 pełnił funkcję 

sekretarza Zarządu Koła SEP nr 24 przy Biurze Projektów Górniczych, a od 1980r. był 

prezesem Zarządu tego Koła SEP. Po likwidacji Biura, od 2000r. inż. Władysław Tenerowicz 

pełnił funkcję prezesa Zarządu Koła SEP nr 24 Elektryków Górniczych przy ZO SEP. 

W latach 1977-1981 był przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego NOT w BP 

Górniczych. W okresie jego prezesury Koło SEP nr 24 odnosiło corocznie sukcesy w 

oddziałowym Konkursie Współzawodnictwa Kół SEP.  

W 1993r. Koło kierowane przez kolegę Władysława Tenerowicza zdobyło III miejsce, a w 

roku 1995 – II miejsce w ogólnopolskim Konkursie Kół.  

W 2004r. Koło SEP nr 24 zostało wyróżnione Złotą Odznaką Honorową SEP. 

Kolega inż. Władysław Tenerowicz przez 30 lat był aktywnym działaczem na szczeblu 

Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP, gdzie w latach 1966-1969 i następnie 1975-1978 



pełnił funkcję członka Zarządu, a w latach 1978 – 1980 członka Zarządu Oddziału i 

przewodniczącego Komisji Organizacyjnej. 

W latach 1981 do 1994 pełnił przez trzy kadencje funkcję członka prezydium Zarządu 

Oddziału i przewodniczącego Komisji Kół. (1981-1990) oraz przewodniczącego Komisji 

Uprawnień Budowlanych (1991-1994). W kolejnych dwóch kadencjach w latach 1994 – 2002 

pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP i przewodniczącego Komisji 

Uprawnień. Przez szereg kadencji kol. Władysław Tenerowicz był aktywnym członkiem 

Oddziałowego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. W latach 80-tych 

ubiegłego wieku pracował jako przewodniczący Komisji Elektrycznej ds. Budowy Domu 

Technika NOT w Krakowie.  

Za długoletnią pełną zaangażowania działalność na szczeblu Koła SEP i O/Kr SEP kolega 

Władysław Tenerowicz był wyróżniony przyznaniem: Srebrnej (1979r.) i Złotej (1985r.) 

Odznaki Honorowej SEP, Srebrnej (1969r.) i Złotej (1976r.) Odznaki Honorowej NOT, 

Medalu im. M. Pożaryskiego (2004r.), Medalu im. St. Bielińskiego „Za wkład w rozwój O/Kr 

SEP” (1990r.), Medalu im. J. Groszkowskiego (2004r.), Medalu 90-lecia Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich (2009r.) i Godności Zasłużonego Seniora SEP (1998r.). 

Na wniosek O/Kr SEP inż. Władysław Tenerowicz został wyróżniony odznaczeniami 

państwowymi, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi (1982r.) oraz Medalem 40-lecia Polski 

Ludowej (1985r.) oraz odznaczeniami regionalnymi: Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla 

M. Krakowa” (1987r.) i Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego 

(1989r.).  

Był osobą towarzyską, lubił śpiewać, grał na gitarze, akordeonie i kornecie. Jego pasją 

było narciarstwo, które w gronie przyjaciół uprawiał przez długie lata, będąc już na 

emeryturze. 

W 2015 r. już jako wdowiec (żona Alicja zmarła w 1998 r.) ze względu na znaczne 

pogorszenie stanu zdrowia i konieczność stałej opieki inż. Władysław Tenerowicz przeniósł 

się do córki do Dębicy, gdzie zmarł w dniu 05 listopada 2019 r. w wieku 89 lat. Pozostawił 

córkę Małgorzatę, absolwentkę Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki 

Krakowskiej z mężem, syna Jana – lekarza stomatologii z żoną oraz czworo wnuków i trójkę 

prawnuków. 

Urna z prochami Śp. Władysława Tenerowicza złożona została w dniu 09 listopada 2019 r. w 

grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Prądnik Biały w Krakowie. Zmarłego żegnała Rodzina, 

przyjaciele oraz licznie przybyli współpracownicy z byłego Biura Studiów i Projektów 

Górniczych oraz Koledzy z Oddziału Krakowskiego SEP. 



Pożegnaliśmy jednego z najbardziej aktywnych działaczy stowarzyszeniowych, wybitnego 

projektanta elektryka, który wniósł olbrzymi wkład w unowocześnienie elektroenergetyki 

zakładów górniczych. 

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle sumienny, uczynny i życzliwy. 

 

Małgorzata Bokota, Stanisław Jaworski, Jan Strzałka  
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