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*8.05.1935 6.03.2010

8 maja 2010 roku odszedł od nas mgr Jerzy Po-
prawski, długoletni pracownik Biblioteki Uniwer-
syteckiej w Poznaniu.

Urodził się 6 marca 1935 roku w Poznaniu. Tutaj 
zakończył w 1949 roku edukację podstawową i roz-
począł naukę w Liceum Mechaniczno-Elektrycz-
nym. Trudna sytuacja materialna zmusiła go w 1952 
roku do przerwania nauki i podjęcia pracy zawodo-
wej. Początkowo pracował w Stacji Selekcji Roślin 
w Nagradowicach, następnie w Zakładach Przemy-
słu Piekarniczego w Poznaniu oraz w Przedsiębior-

stwie Remontowo-Budowlanym w Świebodzicach. Po odbyciu zasadni-
czej służby wojskowej związał się jeszcze na rok z Okręgowym Urzędem 
Miar w Poznaniu.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu został zatrudniony 16 listopa-
da 1958 roku, w Oddziale Opracowania Zbiorów Nowych, jako pomocnik 
magazyniera. W miarę upływu lat uzupełniał swoje wykształcenie i kwa-
lifikacje zawodowe. W 1960 roku ukończył Zaoczne Studium Fotografii 
Artystycznej i w styczniu 1961 roku rozpoczął pracę w ówczesnej Stacji 
Mikrofilmowej. W tym samym roku awansował na stanowisko magazy-
niera bibliotecznego, w 1964 roku na stanowisko starszego magazyniera 
bibliotecznego, a w roku 1974 został bibliotekarzem. Wykształcenie śred-
nie uzupełnił w II Państwowym Liceum Ogólnokształcącym dla Pracują-
cych w Poznaniu, gdzie w czerwcu 1977 roku zdał egzamin dojrzałości. 
Jeszcze w tym samym roku podjął edukację na poziomie wyższym w In-
stytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM w Poznaniu. 
W 1981 roku uzyskał tytuł magistra i awansował na stanowisko kustosza 
służby bibliotecznej.

Od grudnia 1967 roku kierował Pracownią Fototechniczną, a następnie 
Samodzielną Sekcją Fototechniczną, w której wykonywał i koordynował 
prace związane z przygotowywaniem mikrofilmów, fotografii, ich repro-
dukcji i powiększeń. Starał się być także pomocny przy organizacji różno-
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rodnych wystaw w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ponadto był osobą ogólnie 
znaną na Uniwersytecie, gdyż obsługiwał reportersko niezliczoną liczbę 
imprez ogólnouczelnianych, rektorskich, wydziałowych, instytutowych, 
jubileuszowych itp.

Sekcją kierował do 1992 roku. Po reorganizacji Biblioteki Uniwersytec-
kiej przeszedł do pracy w Samodzielnej Sekcji Skontrum. Kłopoty zdro-
wotne zmusiły go przejścia 10 lutego 1993 roku na rentę inwalidzką.

Oprócz pracy zawodowej w Bibliotece bardzo poświęcał się pracy 
społecznej. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jego działalność w Po-
znańskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Brał udział w wielu 
zjazdach sprawozdawczo-wyborczych ZHP, był wychowawcą, kwa-
termistrzem i wielokrotnym komendantem harcerskich obozów szko-
leniowych. Oprócz tego w latach 60. – przez trzy kadencje – wchodził 
w skład Rady Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Działał także 
m.in. w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, w Polskim Czerwonym 
Krzyżu, w Lidze Obrony Kraju.

Za całokształt osiągnięć został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi, Honorową Odznaką Miasta Poznania, Honorową Odznaką za Zasługi 
dla Województwa Poznańskiego oraz Honorową Odznaką za Zasługi dla 
Województwa Konińskiego.

Prywatnie Jurek, bo tak się do niego zwracaliśmy, cechował się dużą 
życzliwością wobec innych. Był bardzo wrażliwy na ludzką krzywdę i – 
jeśli tylko mógł – starał się służyć pomocą każdemu, kto takiej pomocy 
potrzebował.
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