
Stefan Sawicki (1932 – 2013 r.) 
 
Kolega Stefan Sawicki urodził się 02 września 1932 roku 

w Polsce w miejscowości Pustelnik – jest to wieś położona 

35 km od Warszawy nad rzeką Czarną, w województwie 

mazowieckim, w powiecie mińskim, gmina Stanisławów, gdzie 

przez cztery lata uczył się w szkole podstawowej i ostatecznie 

szkołę podstawową jak i liceum ukończył w Morągu. 

W 1955 r. ukończył studia wyższe na Politechnice Gdańskiej 

i od 01 września 1955r do połowy lipca 1957r pracował 

w Zakładzie Instalacyjno-Montażowym Ostróda na stanowisku kierownika sekcji elektrycznej. Od 

lipca 1957r do września1962 r pracował w Zakładzie Energetycznym Olsztyn jako kierownik sekcji 

technicznej obsługi, skąd w międzyczasie na rok został przeniesiony do pracy w Wojsku Polskim 

i służył w służbach związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, a w szczególności 

urządzeń zainstalowanych na lotniskach wojskowych. Od 01 października 1962 r do października 

1974 r był pracował jako specjalista techniczny w Okręgowym Inspektoracie Gospodarki Paliwowo 

Energetycznej w Bydgoszczy, gdzie jednocześnie w maju 1969r ukończył studia podyplomowe 

w zakresie energetyki przemysłowej. W listopadzie 1974 przeszedł do pracy w Wojskowym 

Rejonowym Zarządzie Kwaterunkowo-Budowlanym w Olsztynie jako główny inspektor nadzoru, 

a następnie pełnił funkcję kierownika zespołu inspektorów nadzoru. Od lipca 1990 r końca listopada 

1992 r. pracował w przedsiębiorstwie Produkcji Rynkowej i Eksportowej „Emid” w Olsztynie jako Z-ca 

Dyrektora ds. Inwestycji, skąd odszedł z dniem 01.12.1992r na emeryturę i całkowicie oddał się 

pracy w SEP i jak stwierdziła jego córka „SEP stał się jego drugim domem” - i tak chyba rzeczywiście 

było, niemal codziennie można było go spotkać w budynku NOT-u, w którym znajduje się siedziba 

SEP. 

Kol. Stefan Sawicki wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1957r. gdzie jako 

członek Stowarzyszenia rozpoczął aktywną działalność społeczną. Był członkiem komisji 

egzaminacyjnej  i od 1970r. przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej przy SEP Oddział w Olsztynie, 

egzaminującej osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń w zakresie E i D. Funkcję tą pełnił 

nieprzerwanie do końca swoich dni. 

Z dniem 5 grudnia 1964 r został wpisany na listę wykładowców SEP w zakresie specjalności: 

-  gospodarka energią elektryczną,  

-  sieci elektroenergetyczne,  

-  zabezpieczenie, automatyka, obwody wtórne w energetyce 

i odtąd brał czynny udział prawie we wszystkich szkoleniach kadr elektryków prowadzonych przez 

Oddział Olsztyn SEP oraz Naczelnej Organizacji Technicznej w Olsztynie między innymi osób 

przygotowujących się do egzaminów na zaświadczenia później świadectwa kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektrycznych na stanowiskach Dozoru 

i Eksploatacji.  



Był człowiekiem otwartym na problemy i to nie tylko techniczne poszczególnych elektryków 

ale i całego środowiska elektryków. Kochał ludzi i pracę w wśród elektryków – był niewątpliwie 

dla wielu z nich wielkim przyjacielem. Cieszył się dużym szacunkiem środowiska i posiadał w nim 

wielki autorytet. W swoim życiu codziennym tryskał energią i  humorem, dał się poznać jako 

wspaniały negocjator w sprawach spornych. Poprzez to iż posiadał nieprzeciętną wiedzę i to nie tylko 

w zakresie zawodowym,  był autorytetem również w dziedzinie elektryki, śledzącym na bieżąco 

wszystkie nowości techniczne i wprowadzającym je w życie zarówno w osobiście wykonywanych 

pracach, jak i poprzez słuchaczy uczestniczących na jego zajęcia. Poza nauczaniem na kursach 

i szkoleniach organizowanych przez różne instytucje m. Innymi SEP i NOT. Kol. Stefan Sawicki 

prowadził również wykłady na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Techniczny 

UWM w Olsztynie. 

Prowadząc liczne szkolenia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych również 

w szkołach, przyczyniał się bezpośrednio do podnoszenia kwalifikacji uczniów szkół zawodowych 

i średnich o profilu elektrycznym, przed rozpoczęciem przez nich pracy zawodowej. Między innymi 

brał udział w organizowanych przez SEP Oddział w Olsztynie corocznych przed ukończeniem szkoły, 

szkoleniach uczniów które były prowadzone w np. Zespole Szkół Mechaniczno Energetycznych, 

Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych  w Olsztynie jak i Zespole Szkół Lubawa. 

Kol. Stefan Sawicki był świetnym organizatorem i poświęcał dużo czasu w pracach 

społecznych i działalności bieżącej stowarzyszenia SEP. W latach 1964 – 1977 zorganizował 

i prowadził cieszącą się dużym zainteresowaniem Poradnię Energetyczną przy Oddziale SEP, 

a w latach 1996-1998 jako założyciel Koła Miejskiego SEP był jego sekretarzem, a następnie do roku 

2006 był jego prezesem. Jako prezes organizował wiele technicznych szkoleń i wyjazdów 

szkoleniowo integracyjnych w ramach  cokwartalnych zebraniach członków koła.  

W latach 1990-1997 był członkiem Rady Wojewódzkiej NOT i równocześnie od 1990r do 2002 był 

członkiem Zarządu Oddziału SEP w Olsztynie a następnie członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału 

w latach 2006-2010 oraz członkiem Sądu Koleżeńskiego SEP w kadencji 2010 -2014. 

W roku 1974 uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Za swoją 

bogatą działalność zawodową i społeczną inż. Stefan Sawicki otrzymał odznaczenia państwowe, 

odznaki honorowe, medale i wyróżnienia. W 1983r otrzymał złoty krzyż zasługi, w 1982r brązowy 

medal „Siły  zbrojne w Służbie Ojczyzny”, i w 1987r srebrny medal „Siły  zbrojne w Służbie Ojczyzny” 

oraz w 1986r brązowy medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” i w roku 1988 srebrny medal 

„Za zasługi dla Obronności Kraju”.  

Ponadto w 1972r otrzymał srebrną, a w 1984 złotą odznakę SEP i w 1975 r otrzymał srebrną 

a w 1985r złotą odznakę NOT. W 1989 Stefan Sawicki  otrzymał medal im. Prof. Mieczysława 

Pożarskiego, a w 1998r otrzymał tytuł „Zasłużony Senior SEP” i w roku 1985 odznaczenie 

„Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” a w roku 2013 Srebrną Odznakę 

Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako lubiany Kolega, życzliwy ludziom i szanowany 

Człowiek. 


