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ELEKTROENERGETYKA     POWER ENGINEERING  Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP     EVENTS IN THE GLIWICE DIVISION OF SEP

Medal im. prof. Lucjana Nehrebeckiego został ustano-
wiony w ramach obchodów 65-lecia Oddziału Gliwickiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich uchwałą Walnego Zgro-
madzenia Oddziału dnia 12 marca 2018 r. Inicjatorami jego 
ustanowienia byli członkowie Knurowskiego Koła Terenowe-
go, wchodzącego w skład Oddziału Gliwickiego SEP. Medal 
ten może być nadawany osobom fizycznym i prawnym oraz 
organizacjom i instytucjom krajowym, legitymującym się za-
sługami dla rozwoju SEP, a w szczególności:
 aktywnym członkom SEP z co najmniej dziesięcioletnim 

stażem, wyróżniającym się szczególną aktywnością w dzia-
łalności stowarzyszeniowej,

 instytucjom i innym organizacjom za wspieranie działalno-
ści stowarzyszeniowej.

Wnioski o nadanie medalu składać mogą:
 prezes Oddziału,
 zarządy kół Oddziału Gliwickiego SEP.

Wnioski przygotowane przez zarządy kół Oddziału skła-
dane mogą być w liczbie nie większej niż jeden wniosek na 
każdych dziesięciu członków koła w skali roku kalendarzowe-
go. Rozpatrzenie wniosków odbywa się na posiedzeniu Kapi-
tuły Medalu im. profesora Lucjana Nehrebeckiego, powołanej 
decyzją Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. 

Po zaopiniowaniu wniosków przez Kapitułę medale 
nadawane są w drodze uchwały Zarządu OGl SEP.

Ustanowienie medalu ma na celu upamiętnienie zasług 
profesora Lucjana Nehrebeckiego jako wybitnego inżyniera, or-
ganizatora energetyki na Górnym Śląsku, wychowawcy kadr dla 
energetyki oraz działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Medal im. prof. L. Nehrebeckiego jest wyrazem uznania 
i podziękowania za aktywną działalność stowarzyszeniową 
w Oddziale Gliwickim SEP i pracę na rzecz elektryki polskiej.

Profesor Lucjan Nehrebecki urodził się 13 listopada 1900 r. 
w Lepsińsku w Turkiestanie. Po rewolucji w Rosji wraz z rodzi-
ną powrócił do Polski, gdzie w latach 1918-1921 jako ochot-
nik w stopniu podchorążego brał udział w wojnie polsko-
-bolszewickiej. Maturę uzyskał w 1921 r. w Wilnie, natomiast 
studia wyższe odbył na Wydziale Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej i ukończył je w 1927 r. W tym samym roku roz-
począł pracę zawodową w Katowicach na Oddziale Elek-
trycznym Stowarzyszenia Dozoru Kotłów Parowych. Dwa lata 
później przeszedł do pracy w Kopalni Knurów na stanowisko 
kierownika elektrowni i wydziału maszynowo-elektrycz nego, 
natomiast po kolejnych trzech latach podjął pracę na analo-
gicznym stanowisku w Elektrowni FICINUS w Siemianowicach, 
zasilającej w owym czasie duży obszar przemysłowy Górnego 
Śląska. W 1937 r. został powołany na odpowiedzialne stano-
wisko w Dyrekcji Generalnej Hut – Wspólnocie Interesów, gdzie 
pracował aż do wybuchu wojny, zajmując się m.in. całokształ-
tem zagadnień energetycznych w śląskich hutach.

Dr inż. Szymon Ciura
SEKRETARZ ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP

Medal im. prof. Lucjana Nehrebeckiego  
Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Fot. 1. Medal im. prof. L. Nehrebeckiego

Jako porucznik rezerwy artylerii brał 
udział w kampanii wrześniowej, lecz po bitwie 
pod Kockiem dostał się do niewoli niemieckiej 
i został osadzony w obozie jenieckim w Rado-
miu, skąd już w listo padzie 1939 r. udało Mu 
się zbiec. Powrót na Śląsk był w tym czasie 
niemożliwy, więc przez krótki czas przebywał 
w Nisku i w Krakowie. W maju 1940 r. podjął 
pracę jako energetyk w Fabryce Sztucznego Je-
dwabiu w Tomaszowie Mazowieckim.

W lutym 1945 r. wrócił na wyzwolony 
już Śląsk, gdzie ówczesne władze powierzyły 
Mu stanowisko naczelnego dyrektora Elek-
trowni Górnośląskich ELGÓR z siedzibą w  Gli-
wicach. Funkcję tę pełnił do maja 1950 r., 
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 odbudowując i budując nowe elektrownie zawodowe i prze-
mysłowe oraz sieć elektroenergetyczną na obszarze GOP. Od 
czerwca 1950  r. do 1952  r. pełnił niezwykle odpowiedzialną 
funkcję naczelnego inżyniera w Centralnym Zarządzie Energe-
tyki w Warszawie. W tym okresie zorganizowano m.in. 6 okrę-
gów energetycznych i utworzono państwową służbę dyspozy-
cji mocy, późniejszą PDM oraz podjęto rozbudowę sieci 110 kV, 
łączącej lokalne systemy elektroenergetyczne. W tym samym 
okresie profesor zorganizował zaplecze pomiarowo-badaw-
cze dla odbudowującej się energetyki i  przemysłu. Powstał 
Zakład Badań i Pomiarów Z-8 ENERGOBUDOWA, przekształco-
ny w 1952 r. w Zakład Badań i Pomiarów ENERGOPOMIAR z sie-
dzibą w Gliwicach, gdzie w latach 1952-1956 profesor sprawo-
wał funkcję głównego inżyniera. W 1953 r. nawiązał On ścisłą 
współpracę z Polską Akademią Nauk i w latach 1956-1961 był 
Sekretarzem Generalnym Komitetu Elektryfikacji Polski przy 
Prezydium PAN, zajmując się niezwykle ważną sprawą opraco-
wania perspektywicznego bilansu energii dla kraju. 

Działalność dydaktyczno-wychowawczą rozpoczął już 
w  1946 r. jako wykładowca na Politechnice Śląskiej. W roku 
1950 jako z-ca profesora objął Katedrę Urządzeń Energetycz-
nych Prądów Silnych, a od 1954 r. – Katedrę Elektrowni i Go-
spodarki Energetycznej. W  1953 r. otrzymał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a po 8 latach – tytuł profesora zwyczajnego. 
Od 1962 r. profesor poświęcił się głównie pracy na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach. W 1969 r. zorganizował uczelniano-prze-
mysłowy Instytut Energetyki, którym kierował aż do przejścia 
na emeryturę w 1971 r. 

W uznaniu Jego niezwykle bogatego dorobku naukowe-
go, dydaktycznego i organizacyjnego Senat Politechniki Ślą-
skiej uchwałą z dnia 30 listopada 1981 r. nadał Mu zaszczyt-
ny tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Profesor 
otrzymał uroczyście ten tytuł dopiero dnia 28 lutego 1983 r.

Prof. Nehrebecki był członkiem SEP od początku swej 
działalności zawodowej. Już w 1928 r. wstąpił do Stowarzysze-
nia w Oddziale Zagłębia Węglowego w Katowicach. Po wojnie, 
po reaktywacji naczelnych władz Stowarzyszenia 28 sierpnia 
1945 r., był jednym z inicjatorów wznowienia działalności 
OZW. Na Walnym Zebraniu przedwojennych działaczy OZW 
SEP dnia 16 lutego 1946 r. profesor został wybrany na pierw-
szego powojennego Prezesa OZW SEP. Jako główny kierunek 
działań Oddział ten przyjął jak najszybsze wznowienie dzia-
łalności wydawniczej, zwłaszcza w zakresie przepisów i norm 
oraz uruchomienie wszelkiego rodzaju szkoleń zawodowych 
i  uzupełnianie wiedzy z dziedziny szeroko pojętej elektryki, 
co z powodzeniem zrealizował.

Podczas swej pracy na Politechnice Śląskiej profesor był 
inicjatorem założenia Gliwickiego Oddziału SEP. Pierwsze ze-
branie tego Oddziału odbyło się dnia 3 listopada 1953 r., a pro-

fesor został jego pierwszym prezesem. Funkcję tę sprawował 
w latach 1953-1954. Za swą działalność dla Stowarzyszenia 
otrzymał w 1957 r. Złotą Odznakę SEP i NOT, natomiast xx Wal-
ny Zjazd Stowarzyszenia w 1975 r. w Bydgoszczy uhonorował 
Go najwyższym wyróżnieniem stowarzyszeniowym – Godno-
ścią Członka Honorowego SEP.

Profesor zmarł 17 listopada 1990 r. i został pochowany na 
cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Kapituła Medalu im. prof. L. Nehrebeckiego na swym po-
siedzeniu w czerwcu 2019 r. postanowiła przyznać pierwsze 
medale osobom związanym bezpośrednio z profesorem oraz 
z miejscami Jego dawnej pracy. Były to kolejno:
 Anna Radomska-Kubik (wnuczka profesora),
 Ludwik Pinko (dyplomant profesora, ZPBE Energopomiar), 
 Tadeusz Lipiński (dyplomant profesora, b. prezes OGl SEP),
 Andrzej Ciepły (dyplomant profesora),
 Jan Popczyk (Politechnika Śląska),
 Krzysztof Dusza (Kopalnia Knurów-Szczygłowice),
 Adam Smolik (ZPBE Energopomiar), 
 Paweł Sowa (Politechnika Śląska),
 Daniel Pawłowski (Energopomiar-Elektryka),
 Dariusz Zygmunt (TAURON Dystrybucja S.A., Oddz. Gliwice),
 Andrzej Sanocki (Energopomiar-Elektryka),
 Alfred Gilner (Kopalnia Knurów-Szczygłowice),
 Ryszard Głombik (Kopalnia Knurów-Szczygłowice),
 Jerzy Krawczyk (Kopalnia Knurów-Szczygłowice),
 Janusz Pukowiec (Kopalnia Knurów-Szczygłowice).

Ponadto pośmiertnie medale te otrzymali prof. Roman 
Janiczek (dawny współpracownik profesora w Katedrze Elek-
trowni) oraz prof. Brunon Szadkowski (Politechnika Śląska).

Uroczyste wręczenie medali odbyło się dnia 26 czerwca 
2019 r. w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Elektry-
ka w Oddziale Gliwickim SEP.

Fot. 2. Wspólne zdjęcie odznaczonych i odznaczających




