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Jacek Szpotański urodził się 17 sierpnia 1927 roku na 
warszawskim kamionku1). rodzina Szpotańskich wywodzi 
się ze szlacheckiego rodu duninów herbu Łabędź. rodzice, 
a więc matka Maria z domu Miłkowska (1897-1984) i ojciec 
kazimierz tadeusz pobrali się w Warszawie w roku 1920. ka-
zimierz Szpotański był nie tylko współtwórcą polskiego prze-
mysłu elektrotechnicznego i założycielem stale rozwijającej 
się Fabryki Aparatów Elektrycznych (FAE), ale i gorącym patriotą 
i działaczem społecznym, współzałożycielem Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich, przekształconego po kilku latach 
w Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Charakterystyczne dla 
poczucia patriotyzmu Ojca Jacka były słowa, jakże aktualne 
i  dzisiaj: „osiągnięcie prawdziwej niepodległości poprzedzone 
być musi poprzez podniesienie całego narodu, a więc każdego 
Polaka, podniesienie cywilizacyjne oraz kulturalne, co możliwe 
jest jedynie przy równoczesnym zdobyciu mocnej pozycji gospo-
darczej w świecie”. Przekazał i wpoił synowi takie wartości, czy 
też impoderabilia, jak: patriotyzm, poszanowanie pracy wła-
snej i innych ludzi, prakseologiczne działanie czy przyjazny 
stosunek do ludzi. 

Pierwsze lata życia, a także okres okupacji niemieckiej 
spędził Jacek w domu rodzinnym przy fabryce położonej 
w  pierwszych latach na terenach wspomnianego już ka-
mionka. 

brał udział w akcjach tak zwanego małego sabotażu ak 
roznosząc ulotki lub pomagając malować na murach kotwice 
Polski Walczącej. Po wybuchu Powstania Warszawskiego pró-
bował wraz z kolegą przedostać się na lewy brzeg Wisły, aby 
wziąć udział w walkach, ale trzykrotne próby zakończyły się 
niepowodzeniem, a czwarta aresztowaniem przez patrol ar-
mii Czerwonej. W efekcie został osadzony w tak zwanym obo-
zie filtracyjnym NkWd na Majdanku2). Po kilkunastu dniach 
uciekł z obozu i powrócił do rodzinnego domu na Pradze. 

Po zakończeniu wojny pracując w FAE ukończył wieczo-
rowo liceum im. tadeusza rejtana i zdał w 1946 roku maturę. 
Przez zakład pracy został skierowany na studia na Wydziale 
Elektrycznym Szkoły Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga 

1) kamionek (dawniej kamion lub kamień, także kamionki) – część Pragi-
Południe, dzielnicy Warszawy (Wikipedia, dostęp 09-05-2019).

2) Na terenie po niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku koło lu-
blina Sowieci utworzyli w lipcu 1944 r. obóz filtracyjny NkWd dla żołnierzy 
armii krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, wykorzystując w tym celu 
infrastrukturę niemiecką (Wikipedia, dostęp 09-05-2019).

i  Stanisława rotwanda3). Podczas studiów podjął też pracę, 
jako asystent w katedrze Pomiarów Elektrycznych. Studia 
ukończył w 1951 r., kiedy już nastąpiło połączenie Szkoły Inży-
nierskiej z Politechniką Warszawską, otrzymując dyplom inży-
niera elektryka Politechniki Warszawskiej.

Warto przypomnieć przedstawicielom młodszych po-
koleń, że były to lata wprowadzania rozwiniętego totali-
tarnego systemu stalinowskiego, charakteryzującego się 
miedzy innymi zwalczaniem „resztek kapitalizmu i tzw. reak-
cjonistów”. Zaliczono do nich także rodzinę Szpotańskich. Po 
ukończeniu studiów Jacek Szpotański nie mógł podjąć pracy 
w PPFAE (Pierwsza Państwowa Fabryka Aparatów Elektrycznych 
im.  Grigorija Dymitrowa), taką bowiem nazwę uzyskały zakła-
dy Szpotańskiego po upaństwowieniu, a kazimierz Szpotański 
miał zakaz wstępu do fabryki. 

absolwentów wyższej uczelni obowiązywał wówczas 
tzw. nakaz pracy, zgodnie, z którym kierowano ich do wy-
znaczonych przez stosowne władze zakładów pracy. Jacka 
skierowano do pracy w kopalni Węgla kamiennego Kleofas 

3) Szkoła Inżynierska im. Hipolita Wawelberga i Stanisława rotwanda – szkoła 
mechaniczno-techniczna, ufundowana w 1895 r. w Warszawie przez finan-
sistów Hipolita Wawelberga i Stanisława rotwanda. działała w latach 1895–
1951, początkowo jako szkoła średnia, później inżynierska, a w końcowym 
okresie równolegle z Politechniką Warszawską, do której została włączona 
w 1951 roku (Wikipedia, dostęp 09-05-2019).
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w  katowicach. Początkowo pracował jako sztygar elektrycz-
ny, a następnie jako nadsztygar elektryczny. 

W 1952 r. powrócił do Warszawy, zamieszkał z rodzica-
mi na Żoliborzu i w tymże roku ożenił się z dr Ireną lebert 
(1929-2002), z zawodu lekarzem internistą, z którą miał dwój-
kę dzieci: Piotra (urodzonego w 1956 r.) i beatę (urodzoną 
w roku 1961). 

W tym też czasie rozpoczął swą pracę zawodową w ener-
getyce zawodowej, z którą to branżą związał się do końca 
życia. Początkowo pracował w dziale technicznym Zarządu 
Energetycznego Okręgu Centralnego w Warszawie, który to 
Zarząd w  1959 r. został przekształcony w państwowe przed-
siębiorstwo wielozakładowe pod nazwą Zakłady Energetyczne 
Okręgu Centralnego (ZEOC). Następnie został przeniesiony do 
biura projektowo-konstrukcyjnego ZEOC na stanowisko pro-
jektanta, a później kierownika tego biura. aktywnie uczestni-
czył w  pracach zespołów opracowujących koncepcje i plany 
rozwoju sieci przesyłowych 220 i 110 kV oraz rozdzielczych 
15  kV na obszarze Okręgu Centralnego, w tym aglomeracji 
warszawskiej i aglomeracji łódzkiej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Jacek Szpotański pracu-
jąc w biurze projektowym równocześnie studiował w systemie 
wieczorowym ekonomię na uniwersytecie Łódzkim. Studia te 
ukończył w 1966 r., uzyskując tytuł magistra ekonomii. dzięki 
temu otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora do 
spraw inwestycyjnych w Zakładzie Energetycznym Warszawa-
-Teren i stanowisko to objął. Po roku pracy został skierowany na 
roczny staż techniczny w ramach współpracy francusko-pol-
skiej we Francji, organizowany przez francuskie Stowarzyszenie 
Organizacji Szkoleń we Francji (fr. Association pour l’organisation 
de stages en France). Staż ten odbył w EdF oraz w kilku fabrykach 
urządzeń elektroenergetycznych, a w jego ramach zapoznał się 
z organizacją pracy w energetyce francuskiej, sieciami przesyło-
wymi i rozdzielczymi oraz produkcją urządzeń ze szczególnym 
uwzględnieniem aparatury rozdzielczej. Po ukończeniu stażu 
otrzymał dyplom z wyróżnieniem i zaproszenie na trzymie-
sięczną praktykę po stażu.

W 1968 r. Jacek Szpotański objął stanowisko zastępcy dy-
rektora ds. sieci w Zjednoczeniu Energetyki, a od 1978 r. stano-
wisko zastępcy dyrektora departamentu planowania i rozwoju 
perspektywicznego w nowo utworzonym wówczas Minister-
stwie Energetyki i Energii atomowej (MEiEa). W  kolejnych la-
tach był dyrektorem departamentu eksploatacji i  dyrektorem 
jednostki organizacyjnej MEiEa ds. sieci elektroenergetycznych. 
Pracując w ministerstwie koordynował krajowe prace związane 
z opracowaniem koncepcji rozwoju, a następnie realizacją sieci 
elektroenergetycznych najwyższych napięć na obszarze całego 
kraju. tu w znacznym stopniu wykorzystywał doświadczenia 
pozyskane w czasie stażu, jaki odbył we Francji. 

W okresie pracy w naczelnych władzach energetyki po-
trafił skupić wokół realizowanej pod jego kierownictwem pro-
blematyki zarówno wiele firm energetycznych, jak na przykład 
Instytut Energetyki, Energoprojekty Warszawa, Kraków i Poznań, 
Energopomiar Gliwice, czy sześciu ówczesnych Okręgów Ener-
getycznych, jak i grupę wybitnych fachowców z całego kraju. 
Zdolność pozyskiwania wartościowych współpracowników 
była szczególną cechą charakterystyczną Jacka Szpotańskiego 
wynikającą z jego charyzmy i autorytetu, ale i także stosun-
ku do ludzi traktowanych przyjaźnie, choć nie bezkrytycznie. 
Jego bardzo liczne wizytacje i kontrole w jednostkach orga-
nizacyjnych energetyki i obiektach sieciowych pozwoliły mu 
na znakomitą znajomość nie tylko urządzeń sieciowych, ale 
również ludzi na różnych szczeblach organizacyjnych. Nie na 
darmo nazywano go hetmanem polskich elektryków. Jednym 
z rysów charakterystycznych jego działań organizacyjnych 
było wyszukiwanie zdolnych inżynierów elektroenergetyków, 
nawiązywanie z nimi kontaktów osobistych i proponowanie 
przejścia z tak zwanego terenu do Warszawy (czy to Zjedno-
czenia Energetyki czy do Ministerstwa). Piszący te słowa spo-
tkał się osobiście z taką propozycją przedstawioną podczas 
wizyty Jacka w moim domu prywatnym. Niestety ówczesna 
sytuacja rodzinna nie pozwoliła na przyjęcie propozycji Szefa, 
co nie przeszkodziło w kontynuowaniu przyjacielskich kontak-
tów. te cechy zjednywały mu nie tylko popularność i autorytet 
wśród elektryków, ale i pozwalały mu cieszyć się autentyczną 
sympatią środowiska.

W 1981 r. uczestniczył w Pierwszym Międzynarodowym 
kongresie Elektryków w Paryżu, będąc imiennie zaproszonym 
przez organizatorów kongresu. Po likwidacji MEiEa w tymże 
roku został przeniesiony do nowo powstałego Ministerstwa 
Górnictwa i Energetyki na stanowisko wicedyrektora departa-
mentu. Przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 1982 r. W la-
tach 1983-1987 był konsultantem w Instytucie Elektrotechniki 
w Międzylesiu.

Pisząc o życiu Jacka Szpotańskiego nie można nie wspo-
mnieć o jego bardzo aktywnej działalności społecznej zarów-
no w Związku Zawodowym Energetyków, jak i przede wszyst-
kim w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (SEP). 

do SEP wstąpił w roku 1953. W kadencjach 1975-1977 
i  1978-1980 pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Warszaw-
skiego, a na przełomie lat 1977/78 pełnił obowiązki preze-
sa Oddziału Warszawskiego. W znamiennych dla najnowszej 
historii Polski latach 1980-1981, czyli 16 miesiącach tzw. 
pierwszego NSZZ Solidarność, odbył się w czerwcu 1981 we 
Wrocławiu XXII  Walny Zjazd delegatów SEP, podczas któ-
rego już w pierwszym głosowaniu na prezesa SEP wybra-
no Jacka Szpotańskiego. Ewenementem było wówczas, że 
bezpartyjny członek SEP został wybrany w demokratycznie 
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przeprowadzonych wyborach bez uzgadniania 
tej kandydatury z  jakimikolwiek zewnętrznymi 
w stosunku do SEP czynnikami. Wielu członków 
SEP potraktowało ten wybór zarówno, jako na-
wiązanie do tradycji SEP, jak i sygnał generalnej 
zmiany dotychczasowego, upolitycznionego 
oblicza Stowarzyszenia. Jacek Szpotański był pre-
zesem SEP w kadencjach 1981-1984, 1984-1987 
oraz 1990-1994, a w kadencji 1994-1998 był człon-
kiem Zarządu Głównego. Ocena okresu kierowa-
nia działalnością SEP przez Jacka Szpotańskiego 
zawarta w [2] była następująca: „Niewątpliwie 
w trudnym dla kraju i społeczeństwa okresie uda-
ło się prowadzić działalność stowarzyszeniową 
możliwie bez wstrząsów. udało się ochronić Sto-
warzyszenie od prób uwikłania w działalność po-
lityczną. udało się również utrzymać konsolidację 
środowisk elektryków i przeciwdziałać tendencjom 
dezintegracyjnym, np. w postaci podejmowanych 
prób tworzenia nowych stowarzyszeń. Wdraża-
no w tym okresie zasady koleżeńskiej współpracy 
i  wysoki poziom kultury współżycia między inny-
mi poprzez szerzenie idei „SEP – Stowarzyszeniem 
przyjaciół”. Dzięki temu wytworzył się w Stowarzy-
szeniu swoisty klimat przyjaźni i zaufania”.

Podkreślić należy, że Jacek Szpotański miał 
skonkretyzowaną wizję roli SEP w kształtowaniu 
polityki energetycznej Państwa Polskiego. da-
wał temu wyraz w autoryzowanych przez SEP 
dziesiątkach opinii, ekspertyz, koncepcji czy ra-
portów oceniających dotychczasowy stan i na-
kreślających perspektywy rozwoju elektroener-
getyki polskiej. Opracowania te adresowane były 
zarówno do rządu, jak i parlamentu czy Polskiej 
akademii Nauk. 

Inspirował współpracę SEP ze stowarzy-
szeniami elektryków w innych krajach, przede 
wszystkim Francji, Niemiec, Węgier i Włoch. 
Podtrzymywał organizowanie na przemian dni 
Elektryki Polskiej w tych krajach i w Polsce, dni 
Elektryki – Francji, Niemiec i Węgier. był inicjato-
rem ustanowienia dnia Elektryka – 10 czerwca, 
uroczystości organizowanej przez SEP. Po kilku 
latach polski dzień elektryka został podjęty przez 
stowarzyszenia w innych krajach i przyjął nazwę 
„Międzynarodowy dzień Elektryka”.

aktywizował działalność poszczególnych 
oddziałów SEP, uczestnicząc osobiście w robo-
czych posiedzeniach zarządów tych oddziałów, 

Spotkanie w Domu Technika NOT w 1993 roku; od lewej: Wiktor Seydak, Jacek Szpotański, 
Jan Mikulski, Zbigniew Marusa, Stanisław Jańczyk, Tadeusz Weiss, Jerzy Sowiński 

Jubileusz 80-lecia Jacka Szpotańskiego (Warszawa 2007);  
życzenia składają: Leszek Skrzypek i Jan Kurek

10 lat później...  90. urodziny Jacka Szpotańskiego (Warszawa 2017);  
z życzeniami od lewej: Jerzy Barglik, Jolanta Pietryja-Smolorz i Anna Barglik
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a także biorąc udział w większości ważnych spotkań i uroczy-
stościach organizowanych na terenie poszczególnych oddzia-
łów. był osobą rozpoznawalną w całym środowisku elektry-
ków, także niezrzeszonych w SEP. 

był członkiem wielu organizacji technicznych, gospodar-
czych i społecznych. Między innymi: CIGrÉ (fr. Conseil Interna-
tional des Grands Réseaux Électriques), uNIPEdE (International 
union of Producers and Distributors of Electrical Energy), Pol-
skiego komitetu Światowej rady Energetycznej, Polskiego to-
warzystwa Przesyłu i rozdziału Energii Elektrycznej (PtPirEE), 
Stowarzyszenia Przemysłowców Polskich, akademii Inżynier-
skiej, Polskiego towarzystwa Nukleonicznego oraz Stowarzy-
szenia rodu duninów.

był również członkiem Polskiego komitetu Wielkich Sie-
ci Elektrycznych (PkWSE), stowarzyszenia afiliowanego przy 
 CIGrÉ. Za aktywną działalność na rzecz CIGrÉ otrzymał god-
ność zasłużonego działacza tej organizacji. Przez wiele lat był 
członkiem i przewodniczącym rady Programowej wydawane-
go w katowicach miesięcznika SEP Energetyka, a także człon-
kiem kolegium redakcyjnego wydawanego przez medyczną 
firmę Termedia w Poznaniu czasopisma Wokół Energetyki. 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych był przewodniczą-
cym rady Nadzorczej firmy ZWAR SA dziedziczącej tradycję 
przedwojennej FAE, a także członkiem rad nadzorczych firm: 
Elektromontaż Eksport S.A. i CERPOL S.A.

Od 1996 r. był fundatorem corocznej nagrody im. kazi-
mierza Szpotańskiego przyznawanej w czasie Międzynaro-
dowych Energetycznych targów ENErGEtab w bielsku-białej, 
za wysokiej jakości produkt wytworzony przez polską firmę 
i mający cechy estetyki i nowoczesności. Na początku był to 
puchar, a od 2002 r. statuetka z brązu przedstawiająca lwa, 
w każdym roku o innej sylwetce. Przyjęła się też nowa nazwa 
nagrody – „Złoty lew”.

Za pracę zawodową i działalność społeczną Jacek Szpo-
tański został uhonorowany licznymi odznaczeniami, w tym: 
 państwowymi: Srebrnym krzyżem Zasługi (1957), krzy-

żami kawalerskim i komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski;

 resortowymi: Zasłużony dla Energetyki (1977), Zasłużony 
pracownik Zakładu Energetycznego Łódź-Województwo 
(1976), Zasłużony pracownik łączności (1983), 50-lecia 
elektryfikacji kolei w Polsce (Ministerstwo komunikacji), 
Zasłużony pracownik Zakładów Energetycznych w lubli-
nie (1977), Zasłużony pracownik Elektromontażu (1978), 
uchwałą konferencji Samorządu robotniczego w 1974 r. 
otrzymał odznakę honorową Zasłużony Pracownik ZWar;

 samorządowymi: Złotą Odznaką Honorową – Warszawska 
Syrenka (1979), Zasłużony dla Warmii i Mazur (1980), Za za-
sługi w rozwoju Województwa koszalińskiego (1980);

 stowarzyszeniowymi: Srebrną, Złotą (1984) i diamen-
tową Odznaką Honorową NOt; Srebrną (1975), Złotą 
(1979)  i Szafirową (2016) Odznaką Honorową SEP; Meda-
lami SEP: im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, im. Janusza 
Groszkowskiego, im. alfonsa Hoffmanna, im. Jana Ob-
rąpalskiego, im. kazimierza Szpotańskiego, im. Stanisła-
wa Fryzego, im. Stanisława bielińskiego (O. krakowski), 
im.   kazimierza Idaszewskiego (O. Wrocławski), im. Sta-
nisława Szpora, im. Zbigniewa białkiewicza (O. Zagłębia 
Węglowego), im. Eugeniusza Jezierskiego (O. Łódzki), 
im. Jana Nowackiego (O. Warszawski), im. Gabriela Naru-
towicza (akademia Inżynierska) i brązową Odznaką Pol-
skiego Związku Jeździeckiego (1977).

W 1985 r. został odznaczony francuskim Medalem am-
pera. W 1987 r. XXIV WZd SEP nadał mu godność Członka 
Honorowego SEP.

W ostatnich latach życia komplikacje po złamaniu nogi 
spowodowały, że poruszał się na wózku inwalidzkim. Jego 
dom był jednak nadal otwarty dla przyjaciół i kolegów. 
do  końca swoich dni utrzymywał ożywione kontakty z wła-
dzami i członkami Stowarzyszenia Elektryków Polskich i z za-
interesowaniem śledził prace związane z przygotowaniami do 
obchodów 100-lecia SEP w 2019 r. 

Jacek Szpotański zmarł w dniu 3 stycznia 2019 roku 
w  wieku 91 lat. W dniu 14 stycznia 2019 r. licznie zgroma-
dzeni Członkowie rodziny, koledzy i Przyjaciele pożegnali 
Jacka Szpotańskiego na Starych Powązkach w Warszawie. 
Po Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem karola boro-
meusza i  uroczystościach pogrzebowych urna z prochami 
Jacka Szpotańskiego spoczęła w grobowcu rodziny Szpo-
tańskich na przykościelnym cmentarzu (kwatera 53, rząd VI). 
Cześć Jego Pamięci!
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