
FELCZAK Jerzy Marian [1909 - 1986] 
 

Jerzy Felczak, geodeta. Urodził się 14 sierpnia 1909 roku w Kluczborku, syn 

Zygmunta i Antoniny (z d. Kawiecka). Po ukończeniu Gimnazjum państwowego 

w 1927 roku w Płocku, rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Politechniki 

Warszawskiej. Dyplom inżyniera geodety otrzymał w 1933 roku. Stopień 

doktora nauk technicznych uzyskał w 1970 roku, na Wydziale Geodezji  

i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Bezpośrednio po ukończeniu 

studiów, rozpoczął pracę zawodową w Wojskowym Instytucie Geograficznym 

w Warszawie. W 1937 roku złożył egzamin i otrzymał patent mierniczego 

przysięgłego. Założył w Płocku własne biuro i wykonywał pomiary  

na terenach: powiatu płockiego i województw białostockiego i poleskiego. W czasie wojny nie 

pracował w swoim zawodzie. Po wojnie w1945 roku zgłosił się do Ministerstwa Rolnictwa i został 

skierowany do pracy w Gdańskim Urzędzie Ziemskim, gdzie objął stanowisko kierownika Oddziału 

Mierniczego. W 1946 roku powrócił do wolnego zawodu i pracował jako mierniczy przysięgły.  

W 1950 roku objął stanowisko dyrektora technicznego w Centralnym Biurze Projektów 

Budownictwa Wiejskiego w Warszawie. Po roku pracy w Warszawie powrócił do Gdańska i został 

zatrudniony w Zakładzie Geodezji Politechniki Gdańskiej, jako wykładowca. W roku 1957 wraz z 

kolegami założył w Gdańsku Spółdzielnię pracy Inżynierów Geodetów i został jej prezesem.  

W 1963 roku wyjechał do Gwinei gdzie pracował najpierw jako wykładowca w Liceum 

Technicznym a potem jako profesor kontaktowy w Instytucie Technicznym w Konakri. Oprócz 

pracy dydaktycznej, współpracował z szefem Służby Topograficznej Gwinei, między innymi 

opracował koncepcję podstawowej osnowy geodezyjnej dla opracowania mapy gospodarczej 

Gwinei. W 1972 roku został wykładowcą topografii na Wydziale Inżynierii Lądowej w Instytucie 

Politechnicznym. W 1974 roku przeniósł się do Zairu gdzie został zatrudniony na stanowisku 

profesora na Wydziale Technicznym Uniwersytetu w Campus Lubumbaski w Zairze jako 

kierownik katedry topografii. Do kraju powrócił w 1980 roku i przeszedł na emeryturę.  

Był bardzo aktywnym działaczem społecznym, szczególnie pasjonowała Go praca  

w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej. Przez wiele kadencji 

był członkiem Zarządu Oddziału SGP w Gdańsku, pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego 

Zarządu Oddziału, a w latach 1957-1958 piastował funkcję Przewodniczącego gdańskiego Zarządu 

Oddziału. Przez wiele lat pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej Naczelnej 

Organizacji Technicznej w Gdańsku. W dowód uznania dla Jego społecznej działalności  

w Stowarzyszeniu, XXX Zjazd Delegatów SGP, który odbył się w Legnicy w dniach 19-21 

maja 1989 roku, nadał Mu godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. 

Zmarł dnia 6 września 1989 roku w Sopocie. 
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https://www.myheritage.pl/names/jerzy_felczak 

Jerzy Marian Felczak urodził się dnia 14 sierpnia 1909,  

Rodzice: Zygmunt Felczak i Antonina Maria Felczak (z d. Kawiecka) .  

Zygmunt urodził się w roku 1888, , Kowalewko.  

Antonina urodziła się dnia 15 styczeń 1888.  

Jerzy miał 9 rodzeństwa: Jan Rafał Felczak , Bolesław Felczak i 7 innego rodzeństwa .  

Jerzy i imię Felczak (z d. Orczykowska) byli małżeństwem - Mieli 2 dzieci.  

Jerzy zmarł dnia 6 września 1989, w wieku 80 lat , miejsce śmierci .  

Został pochowany , miejsce pogrzebu SOPOT  
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