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Jerzy Krakus

Inżynier konstruktor, świadek II wojny światowej, harcerz, więzień



placówek karno-śledczych UB/NKWD w Warszawie i obozów pracy,
zasłużony architekt, przedsiębiorca budowlany.

Jerzy Krakus urodził się 17 kwietnia 1934 r. w Warszawie jako syn Stanisława i Bronisławy.
Jego ojciec był przedsiębiorcą budowlanym, dzięki czemu mógł zapewnić rodzinie dostatnie
życie. Gdy wybuchła II wojna światowa Jerzy miał zaledwie pięć lat. Podczas obrony stolicy
we wrześniu 1939 r. jego rodzina mieszkała w Warszawie przy ul. Jarocińskiej. Po niedługim
czasie przenieśli się do Legionowa. Tam doświadczył trudu życia pod okupacją, kiedy to
osobiście odczuł skutki braku żywności. Jego rodzice byli zaangażowani w działalność
konspiracyjną, a w ich domu odbywały się odprawy VII Obwodu Armii Krajowej „Obroża”.

W 1947 r. Jerzy Krakus wstąpił do 129. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej i tam odebrał
tajne szkolenie wojskowe. W związku ze swoimi działaniami podziemnymi, 18 lipca 1952 r.
został aresztowany. Przewieziono go do więzienia przy ul. Ratuszowej w Warszawie, gdzie
przebywał wraz z żołnierzami Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych. Następnie
trafił do tzw. Toledo, więzienia karno-śledczego Urzędu Bezpieczeństwa oraz NKWD
w Warszawie.

W lutym 1953 r. został postawiony przed sądem i w wyniku procesu dostał wyrok 2,5 roku
więzienia ze skierowaniem do ciężkiego obozu pracy przy ul. Anielewicza. Po kilku
miesiącach trafił do więzienia kryminalnego Gęsiówka, a od listopada 1953 r. przebywał
w obozie pracy w Milęcinie.

Mimo więziennej przeszłości udało mu się dostać na Wydział Budownictwa Lądowego
Politechniki Warszawskiej. Został inżynierem konstruktorem. Jednym z jego pierwszych
projektów była piekarnia żerańska przy ul. Odlewniczej 10, wówczas największa piekarnia
w Polsce i jedna z większych w Europie. Projektował też m.in. na warszawskiej Pradze
budynki Instytutu Tele i Radiotechnicznego przy ul. Ratuszowej 21, osiedle mieszkaniowe
Grochów II, Instytut Budownictwa Rolnego w Kłudzienku koło Grodziska Mazowieckiego,
osiedle mieszkaniowe przy Centrum Onkologii w Warszawie przy ul. Roentgena. Przez kilka
lat był kierownikiem technicznym inwestycji na warszawskiej Ochocie. Odpowiadał za stan
techniczny budynków całej dzielnicy, podlegały mu wszystkie ekipy remontowo-budowlane.
Kierował też remontami kapitalnymi budynków na Pradze Południe i na Ochocie. Po
szesnastu latach pracy na posadach państwowych – w 1969 r. założył własną firmę
budowlaną, którą kieruje do dzisiaj.

Ma syna, który również został inżynierem oraz córkę, która ukończyła studia o profilu
społeczno-politycznym. Uzyskał status osoby represjonowanej przez komunistyczne władze
PRL. Pasjonuje się najnowszą historią Polski, głównie Szarymi Szeregami i Powstaniem
Warszawskim.
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