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Jerzy Wojciechowski (1947-2003) - kropla 
wspomnień

Mijają już trzy lata od pożegnania Doktora Jerzego Wojciechowskiego. Czas 
szybko mija, lecz pamięć zachowuje to, co najcenniejsze - wspomnienia.

Jerzy Wojciechowski, syn Stanisława i Heleny, urodził się 8 kwietnia 1947 
roku w Łodzi. Tutaj też ukończył szkołę podstawową i średnią. W 1965 roku 
rozpoczął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu 
Łódzkiego na kierunku - historia, które ukończył w 1970 r. uzyskując stopień 
magistra historii. W tymże roku rozpoczął pracę jako asystent w Studium Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego (od 1975 r. przekształcone w Instytut 
Nauk Politycznych UŁ). J. Wojciechowski był najaktywniejszym uczestnikiem 
prowadzonego przez prof, dr hab. Andrzeja F. Grabskiego seminarium z zakresu 
historii myśli politycznej.

W 1979 roku przedstawił i obronił dysertację doktorską napisaną pod kierun
kiem prof. dr hab. A.F. Grabskiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu - Instytucie Historii na temat: „Dylematy polskiego inteligenta. 
Działalność i poglądy społeczno-polityczne Józefa Grabca-Dąbrowskiego 
(1876-1926)”. Recenzentami pracy byli prof. prof.: Stefan Kieniewicz i Janusz 
Pajcwski.

Od 1 października 1979 roku powołany na stanowisko adiunkta w Instytucie 
Nauk Politycznych UŁ, w Zakładzie Historii Myśli Politycznej. W 1989 roku 
został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Wychowania 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydziale 
Zamiejscowym w Piotrkowie Trybunalskim (obecnie Akademia Świętokrzyska
- Filia w Piotrkowie Trybunalskim).

Dr Jerzy Wojciechowski był autorem szeregu artykułów naukowych druko
wanych w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego - Seria: „Acta Universitatis 
Lodziensis”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Wiadomościach Historycznych”, 
„Przeglądzie Historyczno-Oświatowym”, „Zbliżeniach Piotrkowskich” i „Nau
czycielu i Szkole”.

Zamieszczał artykuły w pracach zbiorowych z zakresu Pierwszej Wojny 
Światowej. Wielokrotnie uczestniczył w różnorodnych konferencjach i sesjach 
naukowych.
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Z wielkim oddaniem i zaangażowaniem włączał się czynnie w rozwój Wy
działu (obecnie Filii) w Piotrkowie Trybunalskim, przez podejmowanie inicjatyw 
w sprawie utrzymywania stałych kontaktów z Wydziałem Filozoficzno-Histo- 
rycznym, Prawa i Administracji oraz z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologi
cznym Uniwersytetu Łódzkiego, co zaowocowało pozyskaniem kadry akade
mickiej i utworzeniem nowych kieninków studiów w Filii.

Był specjalistą z zakresu historii polskiej myśli politycznej czasów nowożyt
nych, ze szczególnym uwzględnieniem myśli politycznej polskiej lewicy. Podjął 
także badania nad problematyką pokoju w polskiej myśli politycznej w latach 
1945-1955, które miały być uwieńczone habilitacją.

Dr Jerzy Wojciechowski dał się poznać jako nauczyciel akademicki, dobry 
specjalista - historii - historii wychowania, koleżeński i aktywny na polu po
pularyzacji nauki na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Był zatrudniony w Gór
nośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda 
w Mysłowicach jako nauczyciel akademicki.

Od 1970 roku był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dr Jerzy 
Wojciechowski posiadał również odznaczenia i wyróżnienia:

Medal 40-lecia PRL
Odznaka Zasłużony dla Województwa Piotrkowskiego
Złoty Krzyż Zasługi
Nagrody Rektora UŁ І і II stopnia.

Pełnił wiele funkcji - kierownika pracowni, zakładu, zastępcy dyrektora Insty
tutu Historii oraz prodziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego na terenie 
Akademii Świętokrzyskiej - Filii w Piotrkowic Trybunalskim.

Okrutna śmierć przerwała młode życie Jerzego Wojciechowskiego. Zmarł 
17 kwietnia 2003 roku i został pochowany na cmentarzu w Piotrkowie Try
bunalskim.


