Wspomnienie o dr. hab. Jerzym Koniecznym
W dniu 28 lipca 2020 r. w wieku 69 lat
zmarł dr hab. Jerzy Konieczny, szef Urzędu
Ochrony Państwa w latach 1992–1993.
Jerzy Konieczny urodził się 12 sierpnia 1950 r. Ukończył chemię na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe znalazły odzwierciedlenie w pracy
doktorskiej pt. Ekspertyza dokumentów sporządzonych pismem ręcznym na papierze
syntetycznym, obronionej w 1979 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1990 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego, na podstawie rozprawy pt. Pojęcia prawdopodobieństwa ze
stanowiska procesu karnego i kryminalistyki.
W latach 1988–1989 Jerzy Konieczny był kierownikiem Zakładu Kryminalistyki
Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Od sierpnia 1990 r. do lutego 1991 r. był
dyrektorem Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach, od lutego 1991 r. do
lipca 1992 r. zajmował stanowisko zastępcy szefa UOP, a od lipca 1992 r. do grudnia
1993 r. – szefa tego urzędu. W rządzie Józefa Oleksego był ministrem spraw wewnętrznych (od grudnia 1995 r. do lutego 1996 r.).
Jerzy Konieczny przez wiele lat był nauczycielem akademickim, wykładał
m.in. w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Był autorem i współautorem książek,
w tym na temat kryminalistyki: Kryminalistyka (z Janem Widackim i Tadeuszem Widłą); Metodologiczna charakterystyka kryminalistyki; Pojęcia prawdopodobieństwa ze
stanowiska procesu karnego i kryminalistyki; Podstawy detektywistyki. Usługi detektywistyczne, prawo, taktyka, moralność (z Tomaszem Aleksandrowiczem i Anną Konik),
oraz na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa: Justycjariusze, hutmani, policjanci.
Z dziejów służb ochrony porządku w Polsce (z Andrzejem Abramskim); Wstęp do etyki
biznesu; Wprowadzenie do bezpieczeństwa biznesu. Nie każdy wie, że Jerzy Konieczny napisał również przewodnik po Żywiecczyźnie (Ziemia Żywiecka. Przewodnik).
Chciał w ten sposób spłacić swój dług wobec miejsca, z którym były związane jego
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najmilsze wspomnienia z dzieciństwa i młodości. Mówił, że turystykę i pisanie o niej
traktuje jako sposób na złapanie oddechu od codziennych spraw.
W 2011 r. został odznaczony Odznaką Honorową imienia gen. Stefana Roweckiego „Grota”.
Jerzy Konieczny został pochowany 31 lipca 2020 r. na cmentarzu parafialnym
w Rycerce Górnej (powiat żywiecki, gmina Rajcza).
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