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Aleksy Kuźnik: Drogi Janie, świętujesz dziś dostojną 
rocznicę swoich urodzin. Liczne grono Twoich Przyjaciół, 
którzy dzielą z Tobą radość na miłym urodzinowym spotka-
niu przyjaciół w Restauracji „Kwadrat”, składa Ci tą drogą 
najserdeczniejsze życzenia długiego życia w zdrowiu i zado-
woleniu z każdego dnia przeżytego z pogodą ducha.

Dobry zwyczaj „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” 
każe z okazji szczególnych uroczystości przeprowadzić 
stosowny wywiad. Zaszczycony tym przywilejem – zadam 
Ci  kilka pytań, by Czytelnikom pisma przybliżyć Twoją 
Osobowość. Zacznijmy więc od krótkiego przypomnienia 
Twojej drogi do pięknej, jak sądzę, „życiowej przygody 
z elektryką”.

Jan Kurek: Moja edukacja „elektrotechniczna” rozpoczęła 
się już w dzieciństwie u boku mojego ojca, który był elektry-
kiem, a właściwie mistrzem – elektrykiem.

Jak wspominasz swoich „Nauczycieli Życia w Elektry-
ce”, zarówno w szkole średniej, jak i na studiach w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie?

Wykształcenie średnie zdobyłem w Technikum Mecha-
niczno-Elektrycznym w Chrzanowie, Wydział Elektryczny, 
specjalność elektroenergetyka. W trakcie nauki mieliśmy 
świetnych nauczycieli, których do dzisiaj mile wspominam. 
Przedmiotów zawodowych uczyli nas przeważnie inżynie-

rowie z pobliskich zakładów przemysłowych. Główny Ener-
getyk Fabryki Lokomotyw mgr inż. Zdzisław Wład, Główny 
Energetyk Zakładów Metalurgicznych w Trzebinii inż. Romu-
ald Jagiełło, mgr inż. Jacek Łaszczyk z Zakładu Energetyczne-
go Będzin, rejon Siersza i wielu innych. Chcę wspomnieć, że 
co 10 lat organizujemy spotkania maturalne, gdzie razem z 
kolegami zwiedzamy naszą szkołę i wspominamy naszych 
nauczycieli.

Wieczorowe studia inżynierskie ukończyłem w 1972 roku 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elek-
tryczny, specjalność elektroenergetyka. Wspominam prof. 
Kazimierza Bisztygę, prof. Stanisława Bladowskiego, prof. 
R. Włodka, prof. J. Kulczyckiego, prof. Barbarę Florkowską, prof. 
Stanisława Kreczmera – wysokiej klasy elektryków.  

Zechciej w skondensowanej formie przypomnieć kolej-
ne etap swojej kariery zawodowej.

Pełniłem kolejno następujące funkcje w budownictwie  
elektroenergetycznym:
 Państwowy Ośrodek Maszynowy Grupa Robót Elektrycznych 

w Kroczymiechu – kierownik robót, 
 Elektromontaż-3 Katowice od 1970 do 1997 roku – mistrz 

budowy, kierownik budowy, kierownik grupy robót,
 po powrocie z pracy za granicą objąłem stanowisko Preze-

sa Zarządu Elektromontaż-3 Katowice.

„70 lat minęło...  jak jeden dzień” 
Z dyrektorem Ośrodka Rzeczoznawstwa przy Oddziale Zagłębia Węglowego SEP 
w Katowicach – inż. Janem Kurkiem rozmawia Aleksy Kuźnik  
– Członek Honorowy SEP

Fot. 1. 90-lecie KE Sosnowiec Fot. 2. Szkolenie w Elektrowni Jaworzno III, rok 2005
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Czy zachowałeś może w szczególnie ciepłej pamięci ja-
kąś niezwykłą przygodę w czasie pobytu na montażach za-
granicznych?

Tak, takich ciekawych przygód było bardzo wiele. Naj-
bardziej jednak pamiętam zdarzenie z pobytu na budowie 
w Wiedniu, gdzie wykonywaliśmy remont instalacji elektrycz-
nych w budynku Generalnej Policji. Jednego z naszych kole-
gów w ciągu dnia pracy zabrano do innego skrzydła tego bar-
dzo dużego budynku i po skończonej pracy nie wrócił do nas. 
Szukaliśmy go, ale bez rezultatu. Wrócił dopiero o godzinie 
2-giej w nocy idąc wzdłuż torów linii tramwajowej nr 21, którą 
zapamiętał, że przebiega obok naszego mieszkania.

W środowisku naszej Wspólnoty SEP-owskiej w Oddzia-
le Zagłębia Węglowego – jesteś znany jako jeden z najak-
tywniejszych jej członków. Jak ta Twoja aktywność rozwija-
ła się na przestrzeni minionych 37 lat w SEP-ie?

Do SEP-u wstąpiłem w 1977 roku – do Koła SEP przy Elek-
tromontażu-3 Katowice. Członkiem Zarządu OZW SEP jestem 
od 1994 roku, w tym: członek Prezydium w latach 1998-2010, 
wiceprezes OZW SEP w latach 2002-2010, przewodniczący 
Komisji Pomocy Koleżeńskiej w latach 2010-2014, od 2014 - 
nadal członek tej Komisji, od 2010-2014 członek Komisji ds. 
Uprawnień Budowlanych i Specj. Zawodowej, od 2014 - nadal 
sekretarz Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP, wiceprzewodni-
czący Komisji Kwalifikacyjnej nr 106. W roku 2012 dostąpiłem 
godności Zasłużonego Seniora SEP. 

Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawstwa przejąłeś po 
mnie. Już wtedy były trudności w pozyskiwaniu zleceń na 
usługi rzeczoznawcze. Jak oceniasz to z perspektywy minio-
nych siedmiu lat Twojego dyrektorowania?

Patrząc na sprawę z perspektywy siedmiu lat mojego kie-
rowania Ośrodkiem Rzeczoznawstwa SEP muszę stwierdzić, 
że co roku jest gorzej w pozyskiwaniu zleceń. Obserwuję, że 
firmy nie mają pieniędzy na zlecenie opinii czy ekspertyz. Wie-
le trudu i zabiegów trzeba by uzyskać zlecenie. Na przykład 
PSE  SA Oddział Katowice, dla którego wykonywaliśmy szereg 
zleceń związanych z bilansem mocy, wpływem tej mocy na 
Krajowy System Energetyczny, dzisiaj wykonuje te prace wła-
snymi siłami w ramach opłaty.

Obok aktywności w SEP-ie, udzielasz się także w struk-
turach Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej Fe-
deracji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych . Może podzie-
lisz się spostrzeżeniami w tym zakresie?

Tak, mam przyjemność pełnić funkcje wiceprezesa Za-
rządu w tej kadencji. Praca jest bardzo trudna, ponieważ 
podczas naszej kadencji zdarzył się pożar dachu budynku 

i wiele trudu poniosła cała Rada by doprowadzić do wyko-
nania nowego dachu przy dużych kłopotach finansowych. 
Jest to budynek bardzo stary, pod nadzorem konserwatora 
zabytków i wymaga dużej modernizacji, by przystosować 
go do obecnych standardów. Również dużym problemem 
jest ustawa o stowarzyszeniach, która wymaga zmiany sta-
tutu NOT-u, co powoduje pewne trudności w obecnym za-
rządzaniu.

Fot. 3. W siedzibie firmy KAMSOFT podczas konferencji naukowo-technicznej 
„Bezpieczeństwo w Elektryce i Energetyce” KBE’2007

Fot. 4. Jubileusz 95-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP  
w Bibliotece Ślaskiej w Katowicach, 2014 r.
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Tradycyjnie wywiad ŚWE kończy się pytaniem o hobby 
każdego miłego rozmówcy. Zatem powiedz nam proszę, ja-
kie są Twoje zainteresowania?

Myślę, że największym moim zainteresowaniem, prak-
tycznie od szkoły podstawowej, jest motoryzacja. Interesuję 
się tym tematem na co dzień w wolnych chwilach – czasopi-
sma, wystawy, programy motoryzacyjne. Obecnie interesuję 
się napędem samochodów elektrycznych. Drugim moim za-
interesowaniem są podróże i zwiedzanie różnych ciekawych 
zakątków świata. 

Chcę jeszcze powiedzieć, że jestem 44 lata w  związ-
ku małżeńskim z Aliną, wychowaliśmy córkę i syna. Córka 
jest lekarzem, a syn informatykiem. Mamy dwoje wnuków 
Jakuba i Michała, uczniów gimnazjum i liceum w Katowi-
cach.

Dziękuję Ci za miłą rozmowę, która czytelnikom ŚWE 
nie tylko przybliży Twoją osobowość, ale pozwoli im także 
utwierdzić się w przekonaniu, że w życiu warto być oddanym 
sprawie – która wiąże się z dokonanym wyborem drogi ży-
ciowej. 



Fot. 5. urodzinowy tort w Domu Technika NOT

Fot 7. uczestnicy urodzinowego spotkania przyjaciół w Restauracji „Kwadrat”

Fot. 6. Laudajcę dla Jana Kurka z okazji 70. urodzin  
odczytuje Aleksy Kuźnik


