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Profesora dr hab. inż. Jerzego Stefana Kowalczyka 
 

Żołnierza Armii Krajowej 
emerytowanego  profesora zwyczajnego Politechniki Gdańskiej 

 
odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej oraz Medalem 
Wojska Polskiego  
 
 Profesor Jerzy S. Kowalczyk urodził się 20 października 1923 r. w Siedlcach. 
Dzieciństwo  i młodość spędził kolejno w Dęblinie, gdzie ojciec późniejszego profesora 
pracował jako mechanik lotniczy, oraz Siedlcach. Lata wojny i okupacji niemieckiej spędził 
Siedlcach. Od samego początku brał udział w rozmaitych formach młodzieżowej działalności 
konspiracyjnej, między innymi była to Komenda Obrońców Polski,  która  14 lutego 1942 
połączyła z Armią Krajową. Do Armii Krajowej należeli również ojciec i brat Profesora. 
Warto wiedzieć, że wszyscy oni byli zaangażowani w organizowane przez AK akcje mające 
na celu zdobycie tajemnic pocisków V2  - Sarnaki. Jednocześnie kształcił się na tajnych 
kompletach.    
 Wiosną 1945 rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej z tymczasową siedzibą w 
Lublinie. Chcąc studiować chemię w roku 1946 przeniósł się do Gdańska i wstąpił na 
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej. Jeszcze jako student został asystentem 
ówczesnego zastępcy profesora inż. Tadeusza Pompowskiego. W roku 1949 jako jeden z 
pierwszych absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej ukończył studia i 
przeniósł się do Warszawy, gdzie podjął pracę  jako chemik analityk w Głównym Instytucie 
Lotnictwa. Szybko powrócił do Gdańska i jeszcze w roku 1950 podjął pracę jako kierownik 
16-osobowego zespołu Centralnego Laboratorium Akademii Medycznej. Pracując naukowo 
na Akademii Medycznej zajmował się  elektroforezą i jonoforezą białek oraz zastosowaniem 
tych metod w analityce chemicznej.       
 Od października 1958 roku wiąże się na stałe z Wydziałem Chemicznym Politechniki 
Gdańskiej gdzie przechodził wszystkie kolejne szczeble kariery nauczyciela akademickiego. 
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1962, a w roku 1966, za pracę 
poświęconą teoretycznym podstawom elektromagnetoforezy, stopień doktora habilitowanego. 
Jednocześnie coraz więcej czasu poświęcał zastosowaniom nowych technik i metod do 
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analizy chemicznej, a w szczególności chromatografii cieczowej, gdzie miał wybitne 
osiągnięcia. W roku 1967 jako docent został kierownikiem Zakładu Analizy Technicznej, a 
roku 1968 kierownikiem Zespołu Naukowo-Badawczego Chromatografii Cieczowej w 
kierowanym przez  profesora Edmunda Kozłowskiego Zakładzie Chemii Analitycznej. 
 Stał się uznanym autorytetem i twórcą szkoły naukowej wysokosprawnej 
chromatografii cieczowej (HPLC), a równocześnie konstruktorem pierwszego w Polsce  
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wysokosprawnego chromatografu cieczowego. Projekty aparatury opracowane w jego zespole 
były wdrożone do produkcji w latach 1975-89. Wdrożone w 1975 roku do produkcji 
chromatografy analityczne były pierwszymi chromatografami cieczowymi wytwarzanymi w 
krajach ówczesnej RWPG. Pod nadzorem kierowanego przez profesora Kowalczyka zespołu 
wykonano aparaturę chromatograficzną dla zakładów Polfa w Kutnie.   
 Był również autorem szczegółowych programów dla studiów magisterskich oraz 
inicjatorem ogólnopolskich kursów chromatografii cieczowej, a wreszcie Studium 
Podyplomowego „Metody Instrumentalne w Analizie Śladów i Ochronie Środowiska”. 
Profesor Jerzy Kowalczyk był ceniony przez wiele organizacji, stowarzyszeń i korporacji 
naukowych. Był członek Komisji Analizy Chromatograficznej Komitetu Chemii Analitycznej 
PAN oraz Komitetu Inżynierii Chemicznej PAN. 
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Cieszył się ogromnym szacunkiem i uznaniem kolejnych roczników studentów 
naszego Wydziału. Był ich wychowawcą i przyjacielem, a w ich sercach i umysłach  
zaszczepiał miłość do chemii, zwłaszcza chemii analitycznej, którą sam ukochał i której 
poświęcił całe swoje życie naukowe.  
 W roku 1994 przeszedł na zasłużoną emeryturę. Ale nie zerwał z pracą naukową i 
dydaktyczną. Miał swoje miejsce w Katedrze Chemii Analitycznej i ciągle  był na uczelni. Do 
15 października 2006 roku. 
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SŁOWO NA POŻEGNANIE 
PROFESORA DR HAB. INŻ. JERZEGO S. KOWALCZYKA 

 
Szanowny i Drogi Panie Profesorze Jerzy Stefanie Kowalczyk!  
 
W imieniu Dziekana i władz Wydziału, Pana współpracowników, w tym, szczególnie Katedry 
Chemii Analitycznej i Zespołu Naukowo-Badawczego Chromatografii Cieczowej, który Pan 
zorganizował i którym, przez wiele lat kierował, w imieniu braci akademickiej, której 
szacunkiem zawsze Pan się cieszył, a także w imieniu własnym, jako pański student, 
magistrant, doktorant, a w końcu w jakimś  stopniu kontynuator   -  d z i ę k u j ę: 
 - Za „zaraźliwy” zapał, ogromne zaangażowanie, często wręcz entuzjazm wkładany we 
wszystkie dzieła, które Pan podejmował; 
- Za trafne prognozy na temat znaczenia i roli wysokosprawnej chromatografii cieczowej jako 
techniki analitycznej, a także niezastąpionej nierzadko techniki oczyszczania i otrzymywania 
substancji, szczególnie leków; 



- Za już ponad 30 ogólnopolskich kursów HPLC, które Pan zainicjował w roku 1972, gdy w 
Polsce nie było jeszcze ani jednego aparatu do HPLC, oprócz prototypu, który Pan 
opracował już w roku 1964, a my z powątpiewaniem słuchaliśmy Pana informacji, że jest to 
jeden z pierwszych, a być może pierwszy prototyp aparatu HPLC na świecie. Dzisiaj wiemy, 
że wtedy był to z pewnością pierwszy aparat HPLC w Europie, a być może i na świecie. 
Szkoda, że czasy i system społeczno  gospodarczy nie sprzyjały. Bylibyśmy dzisiaj, jako kraj, 
na pewno producentem i eksporterem tego typu aparatury, zamiast wydawać, ogromne już 
sumy,  na jej import. Miał Pan wtedy w 100%-ach rację. Dzisiaj nie ma chyba laboratorium 
chemicznego, biomedycznego, albo przemysłowego bez nowoczesnej aparatury HPLC. 
Dzisiaj jest też wiele hal produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym, 
gdzie procesowe kolumny chromatograficzne stanowią główne wyposażenie. To także Pan 
wtedy przewidywał i w tych kierunkach prowadził prace Zespołu. Mimo niesprzyjających 
okoliczności udało się wdrożyć na kilka lat produkcję polskiej aparatury do HPLC w skali tak 
analitycznej, jak i preparatywnej, jednak, nie doskonalona przez producenta „umarła 
śmiercią naturalną”. 
- Dziękujemy też za wiedzę i umiejętności, które od Pana uzyskaliśmy, za otwarte i uczciwe 
stawianie wszystkich spraw, za uczciwe i zaangażowane opinie naukowe i naukowo 
techniczne, za wiele oryginalnych pomysłów rozwiązań technicznych, za pierwszą monografię 
na temat chromatografii cieczowej w języku polskim, której był Pan redaktorem i 
współautorem, za wiele publikacji naukowych, a także przekazaną nam umiejętność ich 
redagowania. 
Osobiście chciałbym Pana zapewnić, Profesorze, że będę nadal z podobnym zaangażowaniem 
kontynuować Pana dzieło. Żegnamy, życząc i modląc się o Wieczny Spokój. 
 
 
Cmentarz Komunalny w Sopocie 17-11-2006.            Prof. dr hab. inż. Marian Kamiński  
 
 
 

MIANOWANIA 
 

Prezydent RP podpisał akty nominacyjne związane z uzyskaniem tytułu naukowego 
profesora nauk chemicznych w zakresie chemii przez prof. dr hab. inż. Waldemara 
WARDENCKIEGO oraz prof. dr hab. inż. Bogdana ZYGMUNTA. 

Obaj Panowie Profesorowie zostali zaproszeni na uroczystość wręczenia aktów w 
Pałacu Prezydenckim w dniu 30.11.2006. To jest niezwykle ważna i miła wiadomość nie 
tylko dla samych Panów  Profesorów i ich rodzin, ale dla całej społeczności akademickiej 
Wydziału. Bardzo się z tego wszyscy cieszymy, bo jest to znaczne wzmocnienie kadrowe dla 
Wydziału. 

Nie mam wątpliwości ze tytuł naukowy będzie stanowił bodziec dla dalszej 
efektywnej pracy i wielu sukcesów naukowych i satysfakcji z pracy dydaktycznej  
 

Drogi Waldku, Drogi Bogusiu,  życzę Wam także zdrowia i wszelkiej pomyślności w 
życiu osobistym.  

Jacek Namieśnik  
              Dziekan 
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