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(1914–2004)

Stefan Okoniewski urodził się 20 listopada
1914 roku w miejscowości Kamienskoje (Ukra -
ina). W latach 1920–1925 przebywał w War -
sza wie, gdzie rozpoczął naukę w Szko le Pod -
stawowej im. K. Szlenkera. Od 1925 do 1933
roku mieszkał w Radomiu gdzie ukoń czył
Gim nazjum Matematyczno-Przy rod nicze im.
Ty tu sa Chałubińskiego. Po ukoń czeniu szko ły
średniej, w 1933 roku, od był służ bę wojsko wą
w Szkole Podchorążych Ar ty lerii we Wło dzi -
mie rzu Wołyńskim.

Studia na Politechnice Warszawskiej Ste fan
Okoniewski rozpoczął w 1934 roku na Wy -
dzia le Mechanicznym. Brał udział w II Woj nie
Światowej na terenie Polski w stopniu pod po -
rucznika. Po odzyskaniu niepodległości uczest -
niczył w odbudowie i reorganizacji przemys łu
w Radomiu i w Krakowie. W 1949 roku ukoń -
czył studia na Politechnice War szawskiej, uzys -
kując stopień magistra inży nie ra. W latach
1949–1953 był pracowni kiem naukowo-ba -
daw czym w Przemy słowym Instytucie Te le ko -
munikacji. Jed no cześnie w latach 1951–1957
był zatrudniony w Woj skowej Akademii Tech -
nicznej w Ka tedrze Metaloznawstwa i Tech no -
 logii Metali na stanowisku kierownika Katedry,
a następnie zastępcy szefa Katedry.

W 1953 roku podjął pracę na Poli tech ni ce
Warszawskiej, początkowo na Wy dziale Me -
cha nicznym, a od 1960 roku na Wydziale
Łącz  ności, gdzie nieprzerwanie pracował do
1985 roku, czyli do przejścia na emeryturę.
Ste   fan Okoniewski w 1959 roku obronił pra cę
dok torską na temat zdolności rozdzielczej za -
nieczyszczeń niektórych metali przy zasto so -

wa niu destylacyjnej i sublimacyjnej meto dy
oczyszczania.

Na Wydziale Łączności w 1962 roku zor -
ga  nizował Zakład Podstaw Technologii, a nas -
 tępnie Katedrę Technologii Sprzętu Elektro -
nicz nego, której był kierownikiem do chwili
reorganizacji uczelni, czyli do 1970 roku.

W 1967 roku został powołany na sta no -
wi s ko docenta etatowego. Następie pełnił funk -
 cję kierownika Zakładu Technologii Apa   ra tu ry
Elek tronicznej, a po wejściu Za kła  du w skład
Ins tytutu Technologii Elek tro no wej, kierował
Za kładem Materiałów i Tech  nologii Elek tro -
nicznej.

Zainteresowania badawcze Stefana Oko -
niew skiego koncentrowały się na proble ma ty ce
dotyczącej: wytwarzania ultraczystych mate -
ria łów dla elektroniki i metodach badania ich
właściwości; wymiany i rozpraszania ciepła

Sło wa klu czo we
n technologia materiałów

n konstrukcja sprzętu elek-
tronicznego

n termiczne ograniczenia
miniaturyzacji urządzeń
elektronicznych



w aparaturze elektronicznej i ciepl nych gra nic
miniaturyzacji sprzętu elektro nicz nego; no wo -
czesnych technologii w konstrukcji sprzętu
elek tronicznego.

Prowadzona przez niego działalność ba -
daw cza równolegle z działalnością dydak tycz -
ną zainicjowała kształcenie na Wydziale Elek -
troniki specjalistów z materiałoznawstwa elek -
tronicznego, konstrukcji i technologii apa ra tu ry
elektronicznej oraz warstwowych techno lo gii
mikroelektronicznych.

Stefan Okoniewski jest autorem 15 arty -
ku  łów naukowych, czterech książek akade -
mic kich i promotorem pięciu zakończonych
prze  wodów doktorskich.

W zakresie działalności dydaktycznej pro -
 wa  dził wiele oryginalnych wykładów, z któ -
rych najważniejsze to: „Podstawy techno logii”
(1960–1975), „Podstawy konstrukcji” (1972–
–1980), „Technologia sprzętu elektro nicz ne go”
(1978–1980) oraz „Technologia materiałów”
(1980–1983).

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wy -
cho    wawczej otrzymał dwie indywidual ne
i dwie zespołowe nagrody Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (1968, 1973, 1974,
1975), oraz Medal Komisji Edukacji Naro do wej
(2000). Ponadto, uczestnicząc w Komisji Pro -
gramowej Ministerstwa Oświaty, brał czyn ny
udział w opracowaniu programów za jęć dla
śred niego szkolnictwa zawo do we go. Dla tego
szkolnictwa napisał 7 podręcz ników, spoś ród
których niektóre doczekały się dwudziestu
wydań.

Jednocześnie z działalnością na uczelni
brał czynny udział w radach naukowych kil ku
instytutów. Od 1966 roku był członkiem Rady
Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lot -
niczych, przez kolejne trzy kadencje był jej
prze wodniczącym. W latach 1966–1990 był
człon kiem Rady Naukowej ITR, a w latach
1972–1982 członkiem Rady Naukowej PIE

oraz Rady Naukowej Zjednoczenia Prze my słu
Elektronicznego „Unitra”.

Był również wielokrotnie zapraszany do ko -
mitetów naukowych wielu konferencji na uko -
wo-technicznych, np.: „KONSEL” (prze wod -
ni czący Komitetu Organizacyjnego w la tach
1978 i 1980), „MIKRONIKA” (przewodniczący
sekcji technologii sprzętu precy zyj nego i elek -
tronicznego w 1979 roku), ELTE (przewodni -
czą cy Komitetu Organizacyjnego w 1983 roku).

Stefan Okoniewski aktywnie uczestniczył
(la ta 1965–1975) w Komitecie Redakcyjnym
pod  ręczników akademickich z serii „Elek tro ni -
ka”, spośród których trzy podręczniki były jego
autorstwa: Podstawy technologii (WNT, 1967),
Podstawy konstrukcji (WNT, 1969), Fizyczne
pod stawy technologii materiałowej (WNT,
1977). Podręczniki te przez wiele lat wy ko -
rzys tywane były przez studentów Elek troniki
Politechniki Warszawskiej i Wroc ławskiej.

Oprócz działalności naukowej i dydak -
tycz  nej pełnił również wiele odpowiedzialnych
funk cji w Politechnice Warszawskiej, będąc
dwu  krotnie prodziekanem na Wy dzia le Me -
cha nicznym Technologicznym (1955–1960)
oraz na Wydziale Elektroniki (1969–1971),
zas tępcą dyrektora Instytutu Tech nolo gii Elek -
 tro no wej (przez dwie kadencje (1977–1981)
i dy rektorem tego Instytutu (1981–1984).

Został odznaczony wieloma odznacze nia -
mi państwowymi i resortowymi, z których naj -
ważniejsze to: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Ka wa -
 lerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Od zna -
ka „Zasłużony dla Politechniki War szaw skiej”,
Złoty Medal „Za Zasługi dla Obron ności Kra ju”,
Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Rozwoju
Prze mysłu”, Złoty Medal „Za Zasługi dla Lot -
nic twa”, Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej
1939”, Krzyż Armii Kra jo wej, Krzyż Par ty zan -
cki oraz Warszawski Krzyż Powstańczy.

Od 1985 roku był na emeryturze. Zmarł
w kwietniu 2004 roku.
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