Inż. Julian KOBECKI ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej w 1968 r.
Z dniem 1października 1964 r. po rozwiązaniu umowy z PAFAWGIEM, podjął pracę w ELWRO na
stanowisku kierownika wydziału montażu podzespołów i uruchomienia maszyn cyfrowych PC.
W 1965 r. do nowego budynku produkcyjnego został przeniesiony wydział montażu i uruchomienia
maszyn cyfrowych PC, gdzie otrzymuje wymaganą powierzchnię do montażu podzespołów (pakiety,
zasilacze i pozostały wymagany osprzęt) oraz do montażu tzw. ram, które następnie były wyposażane
w odpowiedni zestaw pakietów wymaganych dla danego typu komputera, a także niezbędną
powierzchnię do końcowego montażu, uruchomienia i odbioru przez kontrolę jakości.
Z uwagi na konieczność (embargo) stosowania półprzewodnikowej bazy produkcji krajowej lub z
krajów RWPG, którą cechowała duża zawodność, była ona zgodnie z obowiązującym procesem
technologicznym, starzona także na wydziale PC. Również na wydziale PC została wdrożona i
produkowana pamięć ferrytowa. W tym czasie wydział PC zwiększył znacznie swój stan zatrudnienia
w stosunku do wielkości zatrudnienia z 1964 r.
Dnia 1 stycznia 1975 r. Julian Kobecki został przeniesiony do pracy w ELWRO – Serwis na
stanowisko kierownika technicznego i zastępca dyrektora Serwisu, pełniąc między innymi nadzór nad
kompletacją i eksploatacją wstępną zestawów komputerowych, a także nadzór nad montażem
elementów systemów automatyki w kraju i zagranicą.
W 1978 r. Julian Kobecki zostaje delegowany na okres 3 miesięcy do NRD (miejscowość Rozental) w
celu przejęcia obowiązków kierownika robót instalacyjnych, obejmujących montaż, uruchomienia
i przekazanie do eksploatacji użytkownikowi niemieckiemu linii produkcyjnej papieru. Zadanie to było
wykonywane przez 120 osobową grupę montażową z Zakładu Automatyki przy ul. Obornickiej. Była to
bardzo priorytetowa inwestycja; jej produkt (papier) miał stanowić eksport do RFN. Okres pracy
Juliana Kobeckiego w Rozentalu przedłużono z 3 do 9 miesięcy. Oddanie inwestycji zakończyło się
pełnym sukcesem Elwro. Juliana Kobeckiego odznaczono niemieckim medalem za zasługi.
Po 9 miesięcznym pobycie w Rozentalu Julian Kobecki wrócił do pracy w ELWRO – Serwis, pełniąc w
dalszym ciągu funkcję kierownika technicznego i zastępcę dyrektora Serwisu z tym samym zakresem
obowiązków.

Podziękowanie Julianowi Kobeckiemu za efektywne kierowanie Delegaturą Elwro –Serwis w TESLI

W 1983 r. w TESLI Pardubice powołano do życia Delegaturę ELWRO – Serwis z podstawowym
zadaniem serwisowania produkowanych w ELWRO i sprzedawanych do TESLI komputerów
militarnych RODAN 10 i RODAN 15 oraz ich zestawów naprawczych KR. Na stanowisko kierownika
Delegatury mianowano doświadczonego Juliana Kobeckiego. Funkcję tę inż. Kobecki pełnił przez 4
lata. Za wspaniałe kierowanie Delegaturą otrzymał list z podziękowaniem od kierownictwa TESLI.
W 1990 r. Julian Kobecki przeszedł na emeryturę.

