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Moje wspomnienie o dr. inż. Marianie Mikrucie (1945 – 2003) 
Prezesie Oddziału Gliwickiego SEP w latach 1998 – 2003 
 

W bieżącym roku minęła 75. rocznica urodzin dr. inż. 

Mariana Mikruta, pracownika naukowego na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Śląskiej, prodziekana tego wy-

działu, zastępcy dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie 

Elektroenergetyki i Sterowania Układów, prezesa Od-

działu Gliwickiego SEP w latach 

1998 - 2003. Dnia 8 stycznia 2003 

roku niespodziewana śmierć prze-

rwała Jego aktywną działalność na 

Politechnice Śląskiej oraz w Od-

dziale Gliwickim SEP. 

Na początku lat dziewięćdzie-

siątych ubiegłego wieku, już jako 

pracownik Instytutu Elektroenerge-

tyki i Sterowania Układów Poli-

techniki Śląskiej, zacząłem prowa-

dzić zajęcia dydaktyczne z przed-

miotu Podstawy elektroenergetyki, 

przedmiotu którego prowadzącym 

i opiekunem był dr inż. Marian Mi-

krut. Choć znałem Go od kilku lat, 

najpierw jako prowadzącego 

przedmioty na studiach, a potem 

jednego z pracowników Instytutu, 

w tym członka kadry zarządczej 

Instytutu, to tak naprawdę moja przygoda i znajomość 

z dr. Mikrutem dopiero się zaczynała. 

Marian Mikrut urodził się 9 maja 1945 roku w Ołpi-

nach (obecnie województwo podkarpackie) i często żar-

tował, że urodził się w Dniu Zwycięstwa, bo w tamtych 

czasach obchodzono taki dzień na pamiątkę zakończenia 

II wojny światowej, przynajmniej według światopoglądu 

komunistycznego. Czy miał to być jakiś znak, tego nie 

wiem, ale na pewno Jego życie było zwycięskie. Studio-

wał na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej i tak 

trafił do Gliwic. W 1969 roku ukończył studia z wynikiem 

bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra inżyniera elek-

tryka o specjalności sieci i układy elektryczne. Bezpo-

średnio po ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze 

Elektroenergetyki Politechniki Śląskiej (obecnie Instytut, 

a od zeszłego roku Katedra Elek-

troenergetyki i Sterowania Ukła-

dów), najpierw jako stażysta, po-

tem asystent, a od 1977 roku jako 

adiunkt, po obronie pracy doktor-

skiej na temat warunków działania 

zabezpieczeń różnicowych trans-

formatorów w stanach nieustalo-

nych. Na Wydziale Elektrycznym 

pracował aż do śmierci. 

Jego zainteresowania nauko-

we obejmowały zagadnienia z za-

kresu elektroenergetyki, głównie 

z elektroenergetycznej automatyki 

zabezpieczeniowej i łączeniowej, 

sieci i układów elektroenergetycz-

nych, gospodarki elektroenerge-

tycznej, a z czasem oddziaływa-

niami elektroenergetyki na środo-

wisko i niekonwencjonalnymi źró-

dłami energii. Był autorem lub współautorem 50 publikacji 

naukowych (artykułów i publikacji konferencyjnych), 

7 skryptów oraz około 70 opracowań naukowych i eks-

pertyz. Wypromował również ponad 60 magistrów inży-

nierów i inżynierów elektryków. 

W czasie pracy zawodowej na uczelni pełnił wiele 

funkcji organizacyjnych, w tym m.in. funkcję zastępcy dy-

rektora ds. dydaktyki w Instytucie Elektroenergetyki i Ste-

rowania Układów (1981-1982, 1990-2003), prodziekana 

ds. organizacji na Wydziale Elektrycznym (1999-2003). 

 



Od 1990 roku był redaktorem miesięcznika „Z Życia Poli-

techniki Śląskiej”. 

 
 
Fot. 1. Marian Mikrut podczas seminarium „IV Dni Francusko-

Polskie w Elektryce” w 1999 roku (sesja w sali 615 Wy-
działu Elektrycznego)  

 

Przychodząc do pracy w 1987 roku, spotkałem rów-

nież dr. Mikruta jako prezesa Koła Stowarzyszenia Elek-

tryków Polskich przy Politechnice Śląskiej. Jak się póź-

niej okazało, był to Jego drugi, wielki obszar aktywności 

i dokonań. Członkiem SEP był od 1970 roku, pełniąc 

przez lata wiele ważnych funkcji, od prezesa Koła (1983-

1994), przez wiceprezesa (1994-1998), a potem prezesa 

(1998-2003) Oddziału Gliwickiego. SEP. To była Jego 

„wielka miłość”. Za Jego przewodniczenia Oddziałem na-

stąpiła ścisła współpraca między Politechniką Śląską 

a Oddziałem Gliwickim SEP. Tam też i ja uczyłem się 

określonych zasad działania i zachowania. Szybko wdro-

żony do pracy stowarzyszeniowej w 1991 roku zostałem 

skarbnikiem Koła, czyli tym od składek, gdy szefem był dr 

Mikrut. 

SEP to organizacja łącząca ludzi jednej profesji, po-

zwalająca na rozwój zawodowy, dająca upust energii 

elektrykom, ale przede wszystkim łącząca ludzi towarzy-

sko i On, który swoją osobowością najpierw tworzył kli-

mat w kole jako jego prezes, a potem w Oddziale Gliwic-

kim. Ta Jego charyzma powodowała, że na całym wy-

dziale wszyscy, i ci, którzy byli członkami SEP, i ci pozo-

stali, jednoznacznie kojarzyli Go nie tylko ze Stowarzy-

szeniem, ale również jako świetnego organizatora i czło-

wieka, który łączy ludzi, widzi ich problemy i nie pozosta-

wia ich samym sobie.  

Za działalność zawodową i społeczną dr Marian Mi-

krut został uhonorowany Brązowym i Złotym Krzyżem 

Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Od-

znaką „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Od-

znaką „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej”, Srebrną 

Odznaką „Zasłużonemu dla energetyki” oraz Złotą Od-

znaką Honorową SEP, Medalem im. prof. J. Groszkow-

skiego. 

W pracy na uczelni Jego wielką pasją była dydakty-

ka. Przedmiot, który prowadził, a w którym i ja miałem 

okazję uczestniczyć, miał perfekcyjnie przygotowany. 

W tamtych czasach wykłady były przygotowane na fo-

liach, podzielone na rozdziały, umieszczone w segrega-

torze.  

 
 
Fot. 2. Fragment materiałów do wykładu – opis i folie  

 

Mimo rozlicznych obowiązków, zawsze przygotowany, 

nienagannie ubrany przychodził punktualnie na zajęcia 

i nieważne było, czy to studia dzienne, czy zaoczne. To 

byli studenci – jak mawiał – nasi studenci i należał im się 

szacunek. Jako młody człowiek przyglądałem się temu 

z bliska i nie ukrywam, że mi to imponowało. Prowadząc 

najpierw ćwiczenia tablicowe, a później ćwiczenia labora-

toryjne, starałem się to robić najlepiej jak potrafiłem, by 

nie zawieść Mistrza. Z biegiem czasu powierzył mi bu-

chalterię przedmiotową, a więc przygotowywanie i pro-

wadzenie katalogów z przedmiotu i osobno z laborato-

rium, a trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach przygo-

towywało się to ręcznie w zeszytach, odpowiednio gru-

bych i formatu A4.  

 

 

Fot. 3. Katalog ocen z przedmiotu „Podstawy elektroenergetyki”  

Doktora Mikruta postrzegałem jako lubiącego w tym za-

kresie porządek, zresztą posiadającego ładny charakter 



pisma, więc starałem się to robić jak najlepiej potrafię. 

Z czasem zyskałem zaufanie, czego dowodem dla mnie 

było uczestnictwo, tylko On i ja, przy ustalaniu ocen koń-

cowych, bo przedmiot Podstawy elektroenergetyki koń-

czył się egzaminem. Najpierw wspólnie z innymi prowa-

dzącymi ćwiczenia, najczęściej z Heńkiem Kocotem, ob-

sługiwaliśmy część zadaniową, potem wspomagaliśmy 

Go na części teoretycznej, ale tylko na sali, nie miał zwy-

czaju – dość często spotykanego na uczelniach – by 

dzielić się sprawdzaniem prac. Techniczna pomoc na sali 

oczywiście tak, ale praca każdy na swojej części. Orga-

nizator, rozdał zadania, czuwał nad realizacją i zbierał 

wyniki. Był przewidywalny. Często z Heńkiem zgadywali-

śmy, jakie będą danego dnia pytania teoretyczne (zaw-

sze było ich 5), a my zwykle 4 na 5 zgadywaliśmy, czego 

nie można było powiedzieć o studentach. 
 

 
 
Fot. 4. Sposób przygotowania tematów egzaminacyjnych na 

kolejne terminy wraz z notatkami z egzaminu, coś w ro-
dzaju „Humor z zeszytów”. 

 

Odpowiadał również za dydaktykę w Instytucie. 

Opiekował się specjalnością elektroenergetyka, dbał o to, 

by przedmioty z elektroenergetyki znajdowały się w pro-

gramie studiów, by ich treści prezentowały współczesną 

elektroenergetykę. Spotykał się ze studentami, zachęca-

jąc ich do wyboru naszej specjalności. Dbał o zrównowa-

żone obciążenia dydaktyczne pracowników, umiejętnie 

koordynując wybór przedmiotów obieralnych i kierunków 

dyplomowania. Organizował proces dyplomowania, zbie-

rając tematy i koordynując wybór tematów i promotorów 

przez studentów. Prowadził egzaminy dyplomowe, zaw-

sze przygotowany (przejrzał pracę), dbał o wszystkie 

szczegóły. Gdy kogoś z komisji nagle zabrakło, szybko 

organizował zastępstwo i to dlatego w swoim pokoju po-

siadałem rezerwową marynarkę, krawat i koszulę. Ktoś 

powie i co z tego? Dla mnie były to przykłady jak sobie 

radzić w sytuacjach, jak to się obecnie i szumnie mówi, 

kryzysowych. Te wszystkie formularze, na których wpi-

sywaliśmy propozycje tematów prac dyplomowych, listy 

wyboru specjalności czy kierunku dyplomowania, były 

uporządkowane, przejrzyste, gromadzone i poukładane 

kolejnymi latami akademickimi. Dopiero kilka lat później 

wprowadzono dokumentację Systemu Zapewnienia Ja-

kości Kształcenia (SZJK), a u nas to już funkcjonowało. 

Opracowywane corocznie Sprawozdania z działalności 

Instytutu i przygotowywane w postaci małoformatowego 

wydawnictwa, to też Jego „działka”. Gdy po Jego śmierci 

zostałem odpowiedzialnym za dydaktykę w Instytucie, to 

wiedziałem, że tak to będę robił. Nie wprowadzałem no-

wych porządków, jak to często bywa w takich sytuacjach, 

tylko kontynuowałem Jego dzieło, bo taką czułem po-

trzebę. 

Dbał o kadry, o ich rozwój. Gdy obroniłem pracę dok-

torską, to składając mi gratulacje na sali, powiedział, że 

teraz ma się z kim podzielić wykładem na studiach wie-

czorowych, a potrzebował tego, bo był już wtedy Pro-

dziekanem. Dał mi półtora miesiąca czasu na przygoto-

wanie się i w drugiej połowie listopada rozpocząłem swo-

ją część wykładu w Jego przedmiocie na studiach wie-

czorowych. Czułem się wyróżniony, bo to mnie wybrał! 

Gdy na początku obecnego wieku ruszyły studia w CKI 

Rybnik, to mnie powierzył (bo to on był zastępcą dyrekto-

ra Instytutu ds. dydaktyki) cały przedmiot Podstawy elek-

troenergetyki, zarówno na studiach dziennych, jak i na 

studiach wieczorowych. Nawet nie spodziewałem się, co 

się stanie niedługo, gdy w grudniu 2002 roku poprosił 

mnie o zastępstwo na wykładzie dla studiów dziennych – 

musiał wyjechać w tym dniu na delegację do Warszawy. 

Poprowadziłem ten wykład i gdy 8 stycznia 2003 r. spa-

dła na nas ta ciężka wiadomość o Jego nagłej śmierci, to 

bez pytania podjąłem decyzję o dokończeniu wykładów 

za Niego. Byłem Mu to winny i chciałem dokończyć Jego 

dzieło tym bardziej, że wiedziałem, jakiej partii materiału 

jeszcze nie zrobił. Gdy ówczesny dyrektor Instytutu, prof. 

Winkler, zainteresował się dokończeniem wykładu, bez 

wahania powiedziałem, że dokończę. Wiedziałem też, że 

egzamin w czerwcu po semestrze letnim (w semestrze 

letnim było tylko laboratorium) kończący przedmiot po-

prowadzę za Niego, o czym powiedziałem dyrektorowi. 

I tak od października, po niemałych perypetiach organi-

zacyjnych, zacząłem kontynuować Jego dzieło w przed-

miocie Podstawy elektroenergetyki. 



Jak widać zatem, miałem okazję poznania Go z róż-

nych stron i choć naukowo nigdy nie współpracowaliśmy, 

nie mamy wspólnej publikacji, to przede wszystkim orga-

nizacyjnie wiele czerpałem z Jego wiedzy, zarówno  

w dydaktyce na uczelni, jak i w pracy stowarzyszeniowej. 

 
W opracowaniu wykorzystałem informacje i materiały 

z dwóch opracowań, za co wyrażam podziękowanie Autorom: 

[1]  50 lat Oddziału Gliwickiego SEP 1953-2003, Zarys dzie-
jów, Gliwice 2003, 

[2] 70 lat tradycji Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
1945-2015, Wydawnictwo PAK, Gliwice 2015.  


