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Nadając szlachectwo gdańskiemu astronomowi Janowi Heweliuszowi okazał król Jan 

Kazimierz godne uznania zrozumienie kształtującej się wówczas nowoczesnej nauki. Nauki 

współtworzonej przez Heweliusza, Newtona, Leibniza i innych. Władze miejskie Gdańska od 13 lat 

postępują za królewskim przykładem i honorują nagrodą imienia Heweliusza przedstawiciela 

środowiska naukowego Wybrzeża. W tym roku mnie przypadł zaszczyt dołączenia do znakomitego 

grona dotychczasowych laureatów. Wybór mojej osoby przez szacowną Kapitułę przyjmuję z wielką 

wdzięcznością. Nagrodę Pana Prezydenta traktuję jako zobowiązanie do dalszej intensywnej pracy 

naukowej, żeby udowodnić, że wybór nie był pochopny. 

Naukę jako drogę życiowej samorealizacji wybrałem świadomie. Od wczesnego dzieciństwa 

pochłaniałem mnóstwo książek i odczuwałem nieodpartą potrzebę zdobywania wiedzy. Wszelkiej 

wiedzy, nawet bezwartościowej, tzn. takiej, której posiadanie nie było w żaden sposób nagradzane. 

Wcześnie wiedziałem, że chcę uprawiać naukę. Nie wiedziałem tylko którą. Zasadniczo była to dla 

mnie kwestia drugorzędna. Owszem, były pewne ograniczenia - głównie natury estetycznej. 

Rozważałem i polonistykę, i astronomię. Czemu w końcu zdecydowałem się na farmację, nie wiem 

dokładnie do dzisiaj.  

Wiem natomiast, że koniecznie chciałem wyjechać na studia do Gdańska. Sławny, daleki 

Gdańsk, kojarzył mi się z przygodą, z wielkim światem, z szansą na doznanie szczególnych przeżyć, 

wtajemniczeń. Gdy patrzę teraz na wspaniały wystrój Czerwonej Sali gdańskiego ratusza, na 

dostojnych przedstawicieli władz miejskich, znakomitych uczonych, wybitnych obywateli, 

dystyngowane panie, to mam wrażenie "raz widzianego". To swoiste déjả vu to przypomnienie 

wytworu wyobraźni dorastającego chłopaka, brodzącego z wiklinowym koszem na ryby po wodach 

Lutyni. 

Cieszę się, że miałem odwagę pójść w świat za powołaniem, za marzeniami. Jak ów 

młodzieniec ze znanej powieści Paulo Coelho "Alchemik" zdobyłem się na to, aby realizować Własną 

Legendę. Dziś mogę powtórzyć za autorem, że gdy sięga się po swoje marzenia, to każda chwila 

poszukiwań jest chwilą spotkania z Bogiem i z Wiecznością. I nie chodzi mi tylko o to, że uzyskałem tę 

zaszczytną nagrodę. Bez hipokryzji: nagrody i wyróżnienia liczą się w działalności naukowej, jak 

zresztą w każdej dziedzinie aktywności ludzkiej, w której przejawia się element rywalizacji. Dla słabo 

opłacanej profesji pracownika naukowego nie bez znaczenia jest i aspekt finansowy nagród. Jednak 

chyba nikt nigdzie w świecie nie wybiera kariery naukowej w celu zdobycia majątku. I korci mnie w 

tym momencie, aby zacytować znany i nieco nadużywany aforyzm o naukowcach: że są szczęśliwi, bo  
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uprawiają swoje hobby i jeszcze im za to płacą. Może bym sam przyznał się do tego poglądu, gdyby 

nie obawa, że w naszych polskich warunkach mogłoby to zabrzmieć jak drwina, zwłaszcza z młodych 

ludzi decydujących się na karierę naukową. Gdybym to ja teraz znalazł się w ich sytuacji, pewnie 

powtórzyłbym swój wybór. Waham się jednak nakłaniać do tego wyboru osoby mające znacznie 

atrakcyjniejsze materialnie alternatywy. Czy wolno mi przyjąć rolę Alchemika ze wspomnianej 

powieści Paulo Coelho, jednoznacznie zachęcającego młodych adeptów do realizacji w nauce ich 

Własnych Legend? 

Primum vivere deinde philosophari - aby oddać się nauce, trzeba mieć zabezpieczony byt. Boję 

się, że mizeria materialna pracowników naukowych grozi załamaniem polskiej nauki. Reakcja tego 

rodzaju objawia się w kilkanaście lat po wystąpieniu jej przyczyn. Niestety, usunięcie skutków też 

wymaga kilkudziesięciu lub więcej lat. I nie zawsze jest w ogóle możliwe. Przykładem niech będzie 

upadek wspaniałych średniowiecznych arabskich ośrodków naukowych.  

Zaprzepaszczonych tradycji nie da się po prostu odkupić. Tak jak nie udaje się teraz zakupić 

nowoczesnej nauki bogatym państwom arabskim. Zatem do podejmowania kariery naukowej należy 

osoby predysponowane zachęcać. Należy to czynić w najlepiej pojętym interesie narodowym. 

Działania władz miejskich Gdańska, w tym konkurs o nagrodę im. Jana Heweliusza, idą w dobrym 

kierunku. Jako dzisiejszy laureat chciałbym je  wspierać własnym przykładem. 

Trzydzieści dwa lata temu rozpocząłem pracę naukową. Rozpocząłem ją na Wydziale 

Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku. Był to okres największych sukcesów nauk 

ścisłych: fizyki i chemii. Wydawało się wtedy, że wszystko da się wyjaśnić i wyliczyć w kategoriach 

termodynamiki. Zwłaszcza, że w badaniach zaczęto wykorzystywać tzw. elektroniczną technikę 

obliczeniową, czyli komputery. Uznałem, że ówczesne trendy w naukach przyrodniczych wymagają 

dobrych podstaw matematyczno-fizycznych. Po pierwszym roku pracy w Zakładzie Chemii 

Farmaceutycznej podjąłem więc studia w zakresie fizyki na Uniwersytecie Gdańskim. Uczelnia ta jest 

moją drugą Alma Mater. W rozwijanej równocześnie pracy badawczej skupiłem się na 

przewidywaniach właściwości związków chemicznych. Przewidywania te oparłem na obliczeniach 

strukturalnych. Wtedy też zainteresowałem się techniką analityczną zwaną chromatografią. Wydała 

mi się ona najlepszym modelem do sprawdzania trafności moich wyliczeń. W efekcie zagłębiłem się w 

chromatografię tak, że z narzędzia stała się obiektem moich badań. W 1979 r. trafiłem na rok do 

czołowej światowej pracowni chromatograficznej prof. Johna Knoxa na Uniwersytecie w Edynburgu, 

w Szkocji. 

Zgłębiwszy chromatografię zacząłem, do wyjaśniania rządzących nią mechanizmów, 

stosować metody chemii obliczeniowej. Za pomocą dość złożonych zależności matematycznych, 

wyprowadzanych na nieocenionej "Odrze", wiązałem wyniki doświadczeń chromatograficznych z 

cechami budowy (struktury) chromatografowanych związków. Tak powstała metodyka badawcza, 

którą przyjęto nazywać skrótowo QSRR - Quantitative Structure-Retention Relationships, czyli 

ilościowe zależności między strukturą chemiczną i retencją chromatograficzną. 

Metodyka wywołała spore zainteresowanie. Już w latach 1980. pojawiło się kilkaset publikacji 

w światowej literaturze naukowej zawierających hasło QSRR. W 1986 r. nowojorskie wydawnictwo 

naukowe John Wiley and Sons zamówiło u mnie książkę na ten temat. Ukazała się we wrześniu 1987. 

Książka zyskała kilkadziesiąt recenzji w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Tematyce 

QSRR zaczęto poświęcać oddzielne sesje na dużych sympozjach międzynarodowych. Powierzano mi 

na nich tzw. wykłady wiodące - key-note lectures. Na zaproszenie pisałem prace przeglądowe oraz 

rozdziały na temat QSRR do monografii i podręczników. W 1987 r. napisałem jeszcze jedną książkę  o  
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QSRR, podsumowującą 20 lat rozwoju tematyki.  

Wielce jestem wdzięczny międzynarodowej społeczności analityków za różnorodne dowody 

uznania. Oszczędzę jednak sobie i Państwu dalszego ich wymieniania. Nie będę też zanudzał 

szczegółowym opisem podstaw teoretycznych moich badań. Boję się, że współczesna nauka jest tak 

specjalistyczna, że nawet badacze z nominalnie podobnych dyscyplin nie bardzo chcą i mogą śledzić 

rozwój nieswoich kierunków badawczych. Co prawda, Albert Einstein powiedział, że tak naprawdę 

nie rozumie danego problemu naukowego ten, kto nie potrafi go wytłumaczyć swojej babce. Może to 

racja. Einstein jednak nie powiedział, ile czasu potrzebowałby na wytłumaczenie swej babce ogólnej 

teorii względności.  

Proszę Państwa!  

Na zakończenie tego wystąpienia pragnę podziękować przynajmniej niektórym osobom, 

którym zawdzięczam swoją w tym miejscu obecność. Przede wszystkim, dziękuję profesorom, 

kolegom i współpracownikom z Wydziału Farmaceutycznego i z Katedry i Zakładu Biofarmacji i 

Farmakodynamiki. Dziękuję za ukształtowanie mojej osobowości naukowej i nie tylko naukowej. Za 

współpracę, pomoc i życzliwą radę wdzięczny jestem wielu tutaj obecnym nauczycielom i kolegom. Z 

nieobecnych chciałbym wymienić prof. Irenę Grabowską, prof. Stanisława Janickiego i prof. Adolfa 

Fiebiga. Serdecznie dziękuję JM Rektorowi Akademii Medycznej w Gdańsku, prof. Wiesławowi 

Makarewiczowi. Dziękuję za zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody oraz za zadbanie, z właściwą 

sobie rzetelnością i skutecznością, o odpowiednią informację o wniosku. Dziękuję za jego 

przekonujące przedstawienie Wysokiej Kapitule Nagrody pod przewodnictwem prof. Piotra Wilde.  

Oddzielne podziękowania składam Zarządowi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. 

Dziękuję prezesowi prof. Janowi Drwalowi oraz wiceprezesowi prof. Andrzejowi Zbierskiemu za 

gorące poparcie mojej kandydatury. Czuję się zaszczycony, że moją kandydaturę zgłosił także prof. 

Stefan Angielski. Zwłaszcza, że Pan Profesor uczynił to z dwóch tytułów - jako uprzedni laureat i jako 

członek Polskiej Akademii Nauki. Szczególne podziękowania chcę przekazać mojej żonie Annie, która 

od samego początku wspiera moje naukowe starania. Szczęśliwe, udane życie rodzinne, które Ona 

zabezpieczyła, dało mi siły i zapał do poświęcania się nauce.  

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy swoją obecnością okazaliście mi zaszczytną 

przyjaźń i zaufanie. 


