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Jan Klak po ukończeniu szkoły
podstawowej wybrał zawód elek-
tryka i w tym kierunku się wy-
kształcił. Po ukończeniu szkoły
podjął pracę w Poznańskim Przed-
siębiorstwie Elektryfikacji Rol-
nictwa. Potem przez kilka lat
pracował w dziale elektrycznym
leszczyńskich Okuć. Tam zdobył
doświadczenie. Wtedy dużo czasu
spędził w delegacjach.

- Nasza praca polegała wów-

czas głównie na elektryfikacji wsi -
wspomina Jan Klak.

W delegacji pod Koninem poz-
nał właśnie swoją żonę, w delega-
cji elektryfikował swoją rodzinną
wieś - Ziemnice, a potem też Ką-
kolewo i Grodzisko.

- Pamiętam, że w Kąkolewie

pracowaliśmy osiem miesięcy.

Miałem wtedy blisko do domu -
mówi.

Przyszedł czas, że pan Jan po-
wziął decyzję o tym, że zacznie
pracować na własny rachunek. W
1970 r. założył więc prywatną firmę
Instalatorstwo Elektryczne. Wtedy
jeszcze trwała elektryfikacja wsi i
to były główne prace wykonywane
przez firmę. Początkowo kształcił
uczniów, potem zaczął ich zatrud-
niać. 

- Obecnie w firmie zatrudnio-

nych jest dziewięć osób, w więk-

szości mieszkańców naszej gminy

- wszyscy kiedyś byli moimi

uczniami. Najstarszy stażem pra-

cownik z naszą firmą związany jest

od 35 lat - mówi. 
W sumie w firmie Instalatorstwo

Elektryczne wykształciło się trzy-
dziestu uczniów. Uczniami byli
dwaj synowie pana Jana - Krzysz-
tof i Mirosław, uczniem był też
wnuk Mateusz i Kamil. Syn Krzysz-
tof z wykształcenia technik elek-
tryk, prowadzi równoległą firmę z
tej samej branży. Obie firmy - i
pana Jana i pana Krzysztofa ściśle
ze sobą współpracują. Są właści-
wie jedną całością z dwoma wła-
ścicielami. Jednym z pracowników
w firmie jest też wnuk pana Jana,
syn pana Krzysztofa - Kamil Klak.
Po skończeniu studiów ma przejąć
pałeczkę i zarządzać firmą. Będzie
więc to już trzecie pokolenie kieru-
jące rodzinną firmą z 45-letnią tra-
dycją.

Tymczasem pan Jan, mimo że
ma już 81 lat, nadal w firmie ma
decydujące zdanie. Nie pracuje już
fizycznie przy wykonywaniu robót,
ale do niego należy wypełnianie
dokumentacji i pisanie faktur, a
trzeba wspomnieć, że robi to z po-
mocą komputera, chociaż kiedy
otwierał własną działalność gospo-
darczą nie było takich udogodnień.

- Na początku pisałem na ma-

szynie do pisania, a obliczenia ro-

biłem na liczydle. Dziś już mało kto

potrafi z tego korzystać - śmieje

się.
Przez te lata zmieniało się

wiele, nie tylko narzędzia pracy,
ale i sposób załatwiania sprawy
czy czas realizacji zleceń, a także
sam rodzaj zleceń.

Kiedy pan Jan otwierał firmę
doprowadzano linie energetyczne
do wsi i to było główne zajęcie
elektryków, zdarzało się też często
zakładanie instalacji elektrycznych
w budynkach mieszkalnych czy
gospodarskich. Teraz oczywiście
również takie instalacje zakłada się
w nowo budowanych lokalach,
poza tym często przeprowadza się
remonty instalacji, a nade
wszystko buduje się linie niskiego i
średniego napięcia, stacje trans-
formatorowe. Tak więc choć firma
przez lata nie zmieniła dziedziny
działalności radykalnie zmienił się
zakres wykonywanych prac. 

Kiedyś więcej czasu poświę-
cało się pracy wykonawczej, a
mniej tworzeniu dokumentacji.
Dziś jest odwrotnie.

- Kiedyś, gdy dostaliśmy zlece-

nie na wykonanie instalacji elek-

trycznej w budynku

jednorodzinnym, to właściwie pra-

cownicy następnego dnia zaczy-

nali prace, a my mieliśmy jedną

kartkę dokumentacji z tego zlece-

nia. Teraz mamy całą teczkę,

prace możemy zacząć dopiero po

około roku, bo tyle mniej więcej

trwa dokonanie uzgodnień, otrzy-

manie pozwoleń i załatwienie in-

nych potrzebnych formalności -
mówi pan Jan.

Zmieniły się też procedury, bo
żeby realizować większe zlecenia
trzeba najpierw przystępować do
przetargów, a o tym, czy ostatecz-
nie będzie się realizować prace
decydują ceny.

Instalatorstwo Elektryczne
Jana Klaka z Ziemnic na prze-
strzeni lat realizowało zlecenia w
wielu miejscowościach - między in-
nymi we Wrześni, Poznaniu,
Wschowie, Głogowie, Śremie,
Przemęcie Kościanie.

- Staramy się jednak najwięcej

działać na terenie ziemi leszczyń-

skiej, bo tak jest najekonomiczniej,

a nasi pracownicy i my sami mamy

blisko do domów i nie musimy pra-

cować w delegacjach - mówi Jan

Klak. - Wykonujemy też wiele prac

w naszej gminie. Brałem udział w

elektryfikacji wszystkich miejsco-

wości naszej gminy - początkowo

pracując w poznańskiej firmie,

potem już w swojej. Właściwie we

wszystkich odnawianych świetli-

cach remontowaliśmy instalację

elektryczną - mówi Jan Klak.
Od kilku lat pracownicy Instala-

torstwa Elektrycznego z Ziemnic
montują i demontują iluminacje
świąteczne na terenie gminy. 

Pół wieku z elektrycznością
Najstarsza firma elektryczna w gminie Osieczna ma swą siedzibę w Ziemnicach. Za kilka lat pałeczkę kierownictwa przejmie
trzecie pokolenie, choć założyciel firmy nadal w niej pracuje, a pracy oddaje całe swoje serce.

Właściciele firmy wraz z pracownikami.


