Mgr inż. Jerzy Paprocki
21 sierpnia 2017 roku w Warszawie zmarł mgr inż. Jerzy PAPROCKI – nasz Przyjaciel,
mądry i dobry Człowiek. Członek Honorowy SITPChem, pierwszy w historii Stowarzyszenia
Członek Honorowy Zarządu Głównego SITPChem, związany ze Stowarzyszeniem
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1950 r., współtwórca ważnych dla
całego środowiska inicjatyw i wytrwały realizator najważniejszych przedsięwzięć.

Jerzy Paprocki skończył Liceum Chemiczne w Lublinie oraz Wydział Chemiczny
Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Śląskiej. Od 1950 r. nieprzerwanie pracował w
polskim przemyśle chemicznym. Kolejno w Zakładach Włókien Chemicznych we
Wrocławiu, w Biurze Projektów PROSYNCHEM w Gliwicach i w Zjednoczeniu
Nieorganika. Od 1975 r. w administracji państwowej, w Ministerstwach: Przemysłu
Chemicznego, Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, Przemysłu i Handlu, Gospodarki, na
stanowiskach wicedyrektora Departamentu Rozwoju i Doradcy Ministra. Jest autorem lub
współautorem wielu opracowań (w tym rządowych) dotyczących restrukturyzacji i rozwoju
przemysłu chemicznego w Polsce, a także w Maroko, Tunezji, Syrii, Egipcie i Iraku. Jest
także autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących przemysłu chemicznego w
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czasopismach naukowo-technicznych, krajowych i zagranicznych (Jugosławia,
Czechosłowacja, Japonia, Węgry).
Jerzy Paprocki był członkiem wielu rad naukowych jednostek badawczo-rozwojowych
przemysłu chemicznego i rad programowych czasopism naukowo-technicznych. Przez prawie
50 lat współtworzył miesięcznik CHEMIK – jako redaktor działu, członek Kolegium
Redakcyjnego; był zarówno redaktorem jak i ważnym współtwórcą kierunków rozwoju
czasopisma – jako członek Rady Programowej tego miesięcznika. Od 1977 r. był autorem
comiesięcznych publikacji związanych ze statystyką przemysłu chemicznego; zbiór Jego
artykułów na ten temat składa się na rzetelny, poprawny merytorycznie i komentowany z
wielkim znawstwem zapis rozwoju przemysłu chemicznego i jego najważniejszych branż w
tym okresie – ponad 500 artykułów – informacji gospodarczych i statystycznych. Od 2008
roku, w każdym wydaniu miesięcznika CHEMIK prezentowane były autorskie opracowania
Jerzego Paprockiego pod wspólną winietą Kalendarium Chemików – Polskich i
Zagranicznych, w których prezentowane były postaci chemików, fizyków – naukowców i
inżynierów – ich dorobek naukowy i doświadczenia edukacyjne, postawy zawodowe i
społeczne, osiągnięcia, publikacje, najważniejsze projekty i ich realizacje. W ciągu 9 lat
ukazało się ponad 100 biogramów – chemików polskich, europejskich i światowych.
Publikacje te, zebrane w książkę, stanowić mogłyby ważną pomoc edukacyjną w kształceniu i
wychowaniu nowych pokoleń Polaków – wskazują bowiem na światowy kontekst dokonań
opisywanych Chemików, śmiałość i konsekwentną realizację twórczych marzeń i planów, co
w efekcie złożyło się na rozwój cywilizacyjny Polski i świata. Trudno przecenić
zaangażowanie i współpracę Jerzego Paprockiego z miesięcznikiem CHEMIK, bowiem
doskonale rozumiał misję i znaczenie prasy technicznej w rozwoju naukowo-technicznym
Polski, w przybliżaniu spraw chemii szerokiemu gronu nie tylko chemików, ale także
menedżerów przemysłu i administracji państwowej na różnych szczeblach.
Oprócz systematycznych publikacji w czasopismach naukowo-technicznych, Jerzy Paprocki
był także Autorem wykładów prezentowanych na konferencjach naukowo-technicznych i
zjazdach środowisk inżynierskich; przygotował i wygłosił blisko 100 takich wykładów w
minionych 20 latach.
Za Jego działalność dziennikarską i na rzecz upowszechniania dorobku inżynierskiego został
odznaczony przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Medalem im.
Feliksa Kucharzewskiego nadawanym wybitnym autorom i redaktorom za zasługi w
dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego. Uroczyste przekazanie tego
Medalu zaplanowane było na 27 listopada br. - podczas tegorocznych obchodów Jubileuszu
90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Mgr inż. Jerzy Paprocki był zaangażowanym współtwórcą najważniejszych ogólnopolskich
seminariów SITPChem, m. in. z cyklu restrukturyzacja polskiego przemysłu chemicznego.
Dzięki Jego wielkiej wiedzy, zaangażowaniu i współpracy powstawały opinie i raporty
Stowarzyszenia dotyczące krajowego przemysłu chemicznego, a w ogólnopolskich
seminariach Stowarzyszenia uczestniczyli najbardziej kompetentni przedstawiciele
najważniejszych gremiów przemysłowych, gospodarczych i administracji rządowej.
Miał ogromne doświadczenie i wielkie zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia. Przez 4 kadencje
był członkiem Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia, a przez dwie - wiceprezesem
tego Zarządu. Był wszechstronnie wykształconym inżynierem, bardzo aktywnym zawodowo i
społecznie. Jerzy Paprocki chętnie dzielił się swoją wiedzą. Był m. in. inicjatorem zmian w
2

sposobie prezentowania danych statystycznych, zaakceptowanych przez GUS i przyjętych w
bieżących informacjach statystycznych. Dzięki Jego wiedzy, erudycji i aktywności autorskiej,
do inżynierów i naukowców docierała bieżąca informacja przemysłowa oraz wskazywane
były trendy w poszczególnych branżach przemysłu chemicznego. Jego pasja historyczna
przekładała się na przybliżanie społeczeństwu historii przemysłu oraz ludzi go tworzących.
Za swoją aktywność zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.
Otrzymał m. in. Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Polonia
Restituta, Złotą Odznakę „Zasłużony dla Przemysłu Chemicznego”, Złotą Odznakę
„Zasłużony dla Energetyki”, Honorową Odznakę SITPChem, Medal im. Prof. Wojciecha
Świętosławskiego, tytuł i najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia, a także Honorowe
Członkostwo SITPChem, Srebrną i Diamentową Odznakę Honorową NOT.
Jerzy Paprocki uosabiał wszystkie cechy znakomitego inżyniera i wspaniałego Człowieka –
mądrego, skromnego, zainteresowanego ludźmi i ich sprawami, dążącego zawsze do
konstruktywnych rozwiązań, potrafiącego dyskretnie przemilczać niefortunne zachowania
innych. Poświęcał swoje umiejętności i czas sprawom Stowarzyszenia, jak nikt dbając o
realizowanie jego Misji i strzegąc najlepszych tradycji ruchu stowarzyszeniowego
inżynierów. Zawsze pamiętał o Przyjaciołach – ich sukcesach i świętach. Był mądrym i
dobrym Człowiekiem. Jego śmierć umniejsza nas wszystkich.
Bez Ciebie Jurku świat już zawsze będzie inny. Żegnaj.
Anna Bieniecka

3

