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Pro memoriam 

Dariusz Stefa ski (1940–2016) 

 

Dariusz Stefa ski urodzi  si  13 marca 1940 roku w Cz stochowie. Po uko -

czeniu szko y podstawowej i Liceum im. Romualda Traugutta w Cz stochowie, 

podj  studia na Politechnice Cz stochowskiej i uko czy  je z tytu em in yniera 

mechanika. Nast pnie studiowa  na Uniwersytecie Warszawskim i w roku 1982 

uzyska  stopie  magistra organizacji zarz dzania. W roku 1993 uko czy  kurs 

zorganizowany przez PONT Corporation Ltd. w Warszawie, uzyskuj c upraw-

nienia likwidatora i zarz dcy komisarycznego. W pracy zawodowej zajmowane 

przez niego stanowiska to: 
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— g ówny mechanik Zak adu „Polgal”, 

— g ówny technolog Zak adu „We nopol”, 

— prezes zarz du – Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Cz stochowie, 

— dyrektor PPHU Eko Poraj Sp. z o.o., „Glob” Sp. z o.o., 

— likwidator – Przedsi biorstwo Przemys u Drzewnego w Herbach i Cz sto-

chowskie Zak ady Metalowe „Domgos”, 

— dyrektor prokurent Libner Hutmar joint venture, 

— dyrektor tej e spó ki, 

— pe nomocnik prezesa zarz du ds. organizacji i marketingu Hexagon Sp. z o.o. 

— pe nomocnik prezesa ds. zorganizowania spó dzielni us ug rolniczych  

w Olsztynie, po zarejestrowaniu spó ki jej pierwszy prezes, 

— dyrektor oddzia u Ars Chrystiana. 

Oprócz podstawowej dzia alno ci zawodowej w przemy le, dzia a  na ró -

nych stanowiskach zwi zanych z podstawowymi s u bami bezpiecze stwa i hi-

gieny pracy dla kadry in ynieryjno-technicznej, od 1993 roku by  likwidatorem  

i zarz dc  komisarycznym przedsi biorstw, a od 2003 pe ni  obowi zki pe no-

mocnika prezesa zarz du ds. us ug konsultingowych. Od roku 2003 by  syndy-

kiem upad o ci w S dzie Okr gowym w Cz stochowie, a od 2004 – bieg ym s -

dowym z zakresu BHP. 

Zajmowa  si  równie  dzia alno ci  pedagogiczn . By  nauczycielem 

przedmiotów zawodowych oraz prowadzi  wyk ady i wiczenia w zakresie or-

ganizacji zarz dzania w Centralnym O rodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej 

w Cz stochowie, Resortowym O rodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej  

w Cz stochowie oraz w Cz stochowskim Oddziale Naczelnej Organizacji Tech-

nicznej w zakresie organizacji zarz dzania. Od roku 1987 by  tam e wyk adow-

c  i instruktorem na kursach kszta cenia kierowców. W latach 2004–2007 by  

awnikiem S du Rejonowego w Cz stochowie. W latach osiemdziesi tych XX w. 

bra  równie  udzia  w Kampanii Ratownictwa Ogólnego jako jej komendant. 

W pracy zawodowej wykazywa  si  du ym zasobem wiedzy, kompetencj , 

samodzielno ci  i zdyscyplinowaniem, a wykonywanie obowi zków nacecho-

wane by o zrównowa eniem i inicjatyw . Za swoj  prac  otrzyma  wiele po-

dzi kowa , dyplomów i nagród. Mi dzy innymi zosta  uhonorowany Odznacze-

niem Honorowym „Zas u onemu dla rozwoju województwa katowickiego” oraz 

Odznaczeniem Honorowym „Zas u onemu dla rozwoju województwa cz sto-

chowskiego”. 

W yciu prywatnym, jako cz owiek lojalny, kole e ski, z atwo ci  nawi -

zywa  kontakty mi dzyludzkie oraz przyja nie, które trwa y do ko ca jego y-

cia. Wiele z nich wynika o z dzia alno ci na rzecz lotnictwa sportowego. By  pi-

lotem szybowcowym. To by a jego pasja. Szybownictwem zainteresowa  si , 

maj c 16 lat. Za d ugoletni  dzia alno  w zakresie szybownictwa uzyska  wiele 

odznacze . By y to mi dzy innymi: 
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— Srebrna Odznaka Szybowcowa w uznaniu lotów warunkowych wykonanych 

zgodnie z Kodeksem Sportowym F.A.I., 

— Medal Pami tkowy z okazji 40-lecia Aeroklubu Cz stochowskiego w uzna-

niu zas ug po o onych dla rozwoju i popularyzacji Aeroklubu Cz stochowa, 

— Dyplom 30-lecia Klubu Seniora Lotnictwa w dowód uznania za dzia alno  

na rzecz polskiego lotnictwa, 

— Odznaka „Zas u onego dla Aeroklubu Cz stochowskiego” – z okazji Jubile-

uszu 70-lecia Aeroklubu Cz stochowskiego 

Dariusz Stefa ski dzia a  równie  w Lidze Obrony Kraju. Za t  dzia alno  

zosta  odznaczony Srebrn  Odznak  „Zas u ony dzia acz LOK” oraz Br zowym 

Medalem „Za zas ugi dla obronno ci kraju”. By  cz onkiem Automobilklubu Cz -

stochowskiego, zosta  odznaczony Odznak  Automobilklubu Cz stochowskiego. 

By  cz onkiem Cz stochowskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2004 roku 

do dnia mierci by  cz onkiem Zarz du CzTN. By  nieoceniony, t umacz c pi-

sma urz dowe na j zyk polski zrozumia y dla cz onków Towarzystwa i formu u-

j c odpowiednim j zykiem wychodz ce urz dowe korespondencje. Na zebra-

niach Zarz du wnosi  nie tylko fachow  wiedz  ekonomiczn  i zdrowy rozs -

dek, ale równie  poczucie humoru.  

Dariusz Stefa ski, b d c w pe ni si , zmar  po krótkiej chorobie 27 kwietnia 

2016 r. 

Szanowny Kolego i Przyjacielu, Cz onkowie i Zarz d Cz stochowskiego 

Towarzystwa Naukowego egnaj  Ci  z g bokim alem. Dzi kujemy Ci za 

wspó prac  i ca  owocn  dzia alno  w zarz dzie naszego Towarzystwa oraz 

zaanga owanie w pracach zwi zanych z organizacj  na rzecz popularyzacji ba-

da  dotycz cych regionu cz stochowskiego. 

 


