
Stefan Konieczka  
W sierpniu 2013 roku zmarł nasz kolega  Stefan Konieczka 
członek Koła Miejskiego SEP.   

Swoją karierę zawodową związał z telekomunikacją. Pracę 
rozpoczął po ukończeniu Technikum telekomunikacji w wieku 
17 lat jako konserwator sieci łączności. Od 1959 roku był 
zatrudniony w Gdańskim Przedsiębiorstwie Robót 
Telekomunikacyjnych na stanowiskach od majstra poprzez 
kierownika budowy do kierownika grupy robót. W tym czasie 
wykonywał, kierował i nadzorował roboty przy budowie sieci 
telekomunikacyjnych zarówno napowietrznych jak i kablowych 
na rzecz, najpierw -  PPTiT Okręg Olsztyński, późnej 
Telekomunikacji Polskiej Obszar Olsztyński jak i innych 
podmiotów gospodarczych – głównie na terenie województwa 

warmińsko mazurskiego. Od roku 1992 po przekształceniu się państwowego przedsiębiorstwa 
jakim było GPRT w spółkę PRT S.A. pracował na stanowisku Dyrektora Oddziału Olsztyńskiego 
Przedsiębiorstwa Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Gdańsku. W roku 1997 oddział Olsztyński 
PRT S.A przekształcił się w samodzielne przedsiębiorstwo o nazwie Przedsiębiorstwo Robót  
Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. w Olsztynie w którym pracował na stanowisku  z-cy dyrektora aż 
do przejścia na emeryturę.  

W 1975 roku  Otrzymał Odznakę Honorową  - Zasłużony dla Warmii i Mazur.   
• Odznakę Honorową – Związku Zawodowego Pracowników Łączności. 
• Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności  w 1977 roku 
• Srebrną Odznakę Zasłużony dla Budownictwa  w 1978 roku 

Za wkład w rozbudowę sieci telekomunikacyjnej i całokształt pracy na rzecz telekomunikacji w 
1985 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. 

W 1963 roku kol. Stefan Konieczka rozpoczął swoją działalność w Stowarzyszeniu Elektryków 
Polskich. W ciągu ostatnich lat czynnie działał w kole jak również we władzach Olsztyńskiego 
Oddziału SEP, gdzie pełnił funkcje: 

• Z-cy Przewodniczącego Koła 1987 – 1990 
• Sekretarz koła  - 1990-1994 
• Przewodniczącego Koła 1994 - 2006 
• Członka Zarządu Oddziału – 1994 -1998 
• Sekretarza Rady Nadzorczej Ośrodka Rzeczoznawców – 1994 - 1998 
• Członka Sądu Koleżeńskiego – 1998 - 2002 
• Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego w latach  od 2002 – do śmierci. 

Za swoją działalność otrzymywał odznaczenia i medale:  

• Srebrna Odznaka Honorowa SEP  - 1996r 
• Medal Pamiątkowy im. prof. Mieczysława Pożarskiego – 1998r 
• Złota odznaka Honorowa SEP – 2001r 
• Medal 90-lenia SEP – 2009r 

Oprócz opisanej wyżej działalności, Stefan Konieczka posiadał pasję, która na zawsze nie pozwoli 
nam o nim zapomnieć, tą pasją była fotografika a jej świadectwa będziemy długo wspominać 
oglądając zdjęcia jego autorstwa. Działalność naszego oddziału została udokumentowana na 
przestrzeni  wielu lat, obfituje także, w zdjęcia wykonane przez Stefana i te poważne z walnych 
zgromadzeń, sympozjów, zebrań i  te które wywołują uśmiech na naszych twarzach, z 
niezliczonych wycieczek i spotkań towarzyskich. Fotografia dla Stefana była pasją, czystym 
hobby i radością robionych zdjęć.  
Takim Stefana zachowamy w naszej pamięci. 


