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ANDRZEJ JERZY PAPIEROWSKI (1945–2018)
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci dr. Andrzeja Papierowskiego, zasłużonego
historyka, politologa, działacza Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz od 2004 roku członka redakcji „Notatek Płockich”.
Andrzej Jerzy Papierowski urodził się 4 marca
1945 roku w Sochaczewie, w rodzinie Jerzego i Genowefy Górki, małżonków Papierowskich. Tamże
ukończył szkołę podstawową, po czym związał swoje losy z Płockiem. W czerwcu 1976 roku otrzymał
tytuł magistra teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z zakresu historii Kościoła. Następnie rozpoczął pracę zawodową. W latach 1976–
1977 był instruktorem w Wojewódzkim Domu
Kultury w Płocku. Od 1977 roku do 1978 roku pracował jako kierownik działu czasopism w Bibliotece
Towarzystwa Naukowego Płockiego im. Zielińskich.
W latach 1978–1981 był kierownikiem wydziału
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Płocku,
skąd przeniesiony został ma stanowisko dyrektora
w Wojewódzkim Zrzeszeniu Prywatnego Handlu
i Usług w Płocku. Od 1984 do 1989 roku był dyrektorem Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Płocku.
Kolejny rok pracował jako specjalista w Przedsiębiorstwie Przemysłu Terenowego, a następnie krótko
był pełnomocnikiem dyrektora w Przedsiębiorstwie
Produkcyjno-Handlowym Ferbud w Płocku. Od drugiej połowy 1990 roku do 1993 roku zajmował stanowisko pełnomocnika dyrektora w Przedsiębiorstwie Handlowym Exter w Płocku. Kolejne pięć
lat prowadził własną działalność gospodarczą.
Od 1990 roku do 2011 roku pracował jako adiunkt
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Z dniem
1 sierpnia 2011 roku przeszedł na emeryturę.
Andrzej Jerzy Papierowski kontynuował obok pracy zawodowej także studia historyczne. 30 kwietnia
1980 roku obronił pracę doktorską Ruch spółdzielczy
w życiu gospodarczym i społecznym Płocka (1869–
1939) na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego promotorem był prof. Tadeusz Kowalak. Pozostawił po sobie
wiele ważnych i przydatnych w pracy badawczej publikacji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje
napisany wspólne z Jerzym Stefańskim dwutomowy
słownik biograficzny Płocczanie znani i nieznani
(Płock 2002, Płock 2007). Dzieło to jest bogatym
zbiorem informacji o płocczanach związanych z miastem na przestrzeni kilkusetletniej historii miasta.
Ponadto wydał studium monograficzne Organizacje
i instytucje społeczne i polityczne w Płocku w latach
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1905–2014 (Płock 2010) oraz był współautorem
z Jerzym Stefańskim encyklopedii Płock od A do Z
(wyd. 3, Płock 2010). Na jego dorobek naukowy
składa się kilkadziesiąt artykułów. Ich wiodącą
tematyką były: historia płockiej spółdzielczości,
przemiany ekonomiczno-społeczne miasta na przełomie XIX i XX wieku, życie gospodarcze, życie społeczne mniejszości narodowych i wyznaniowych,
dzieje szkolnictwa i sportu w latach 1914–1939.
Większość artykułów opublikował na łamach „Notatek Płockich”. Wiele uwagi poświęcił także dziejom organizacji społecznych i politycznych w początkach XX wieku. Jako adiunkt Filii Politechniki
Warszawskiej prowadził wykłady i zajęcia z polityki społecznej, historii gospodarczej i nauki o państwie.
Andrzej Jerzy Papierowski zmarł po długiej chorobie 6 maja 2018 roku w Płocku. Po mszy żałobnej
9 maja w kościele na Stanisławówce spoczął na
cmentarzu parafii św. Wojciecha na Podolszycach
Południowych. Odszedł człowiek życzliwy ludziom,
szczerze oddany sprawom Towarzystwa Naukowego Płockiego i „Notatek Płockich”. Cześć Jego Pamięci.
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