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Profesor Jerzy Chłopecki urodził się 28 grudnia 1936 roku w Lidzie 
na Grodzieńszczyźnie, zmarł 21 stycznia 2014 w Rzeszowie. Ten 
wybitny socjolog  i politolog, znakomity intelektualista, specjalista 
z zakresu socjologii ogólnej, socjologii mediów i socjologii polityki, 
był  profesorem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rze-
szowie, wieloletnim prorektorem ds. nauki tej uczelni i kierownikiem 
Katedry Nauk Społecznych. Sprawował nadzór merytoryczny nad 
wszystkimi projektami naukowymi WSIiZ. 

Jerzy Chłopecki był absolwentem studiów magisterskich i dok-
toranckich na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł 
magistra filologii w zakresie filologii słowiańskiej. Doktoryzował 
się i habilitował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego i przez wiele lat był  związany z tą 
uczelnią. 

W latach osiemdziesiątych przeniósł się do Rzeszowa i rozpo-
czął pracę w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a następnie 
na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie pełnił funkcję między innymi 
kierownika Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii.
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Jego wielką pasją było dziennikarstwo. Pełnił funkcję redakto-
ra naczelnego wielu ogólnopolskich mediów, między innymi zlikwi-
dowanego w stanie wojennym warszawskiego tygodnika „Ekran”. 
W połowie lat dziewięćdziesiątych był dyrektorem programowym 
Polskiego Radia Rzeszów. Z tą rozgłośnią był związany wiele lat. 
Stworzył i pełnił funkcję redaktora naczelnego „Czasopisma Elek-
tronicznego BISTRO” (www.bistro.edu.pl).

Jest autorem licznych publikacji książkowych, między innymi 
Rewolucja i postęp, Czas, świadomość, historia. Uwarunkowania potocznej 
świadomości czasu, Przestrzeń polityczna Polski. Konflikt i zmiana, Ciągłość, 
zmiana i powrót. Szkice z socjologii wychowania, oraz kilkudziesięciu ar-
tykułów naukowych, rozdziałów w monografiach oraz niezliczonych 
tekstów publicystycznych. Był promotorem wielu prac doktorskich 
i recenzentem prac habilitacyjnych. 

Został odznaczony między innymi Srebrnym i Złotym Krzyżem 
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą 
Ministra Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony Działacz Kultu-
ry” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Profesor Chłopecki był znany ze swojej wielkiej miłości do mu-
zyki (często gościł na koncertach i festiwalach w Łańcucie) i zwierząt 
(szczególnie kochał konie i psy). Był także pasjonatem sportów – nart 
i tenisa. Miał zawsze wiele energii, inspirujących pomysłów, opinio-
twórczych spostrzeżeń, do końca aktywnie uczestniczył w życiu na-
ukowym i poza nim. 
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