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Niewiele jest w naszym mieście orga-
nizacji takich, jak Stowarzyszenie 
Miłośników Jarosławia – Stowarzy-

szenia, które łączy ludzi różnych zawodów, 
przekonań, wykształcenia czy w różnym wie-
ku, ale jedno na pewno jest dla nich wspólne 
– wielka miłość do Jarosławia i pasja pozna-
wania jego dziejów oraz historii. Odkrywa-
nia, często zapomnianych bohaterów i pielę-
gnowania tradycji. Dbałości o zabytki i troski  
o dzień dzisiejszy oraz przyszłość naszego 
miasta. 

Stowarzyszenie  – najstarsze towarzystwo społeczno-kul-
turalne w Jarosławiu – do dziś kontynuuje swoją szczytną 
misję, dla dobra miasta, jego sławy i chwały oraz jego 
dalszego, pomyślnego rozwoju.

80 lat to w historii naszej Ojczyzny, wydawałoby się – 
krótki czas. Ale ileż to wydarzeń, pracy, starań, marzeń 
– tych spełnionych, ale i niezrealizowanych. II Rzeczpo-
spolita – wojna światowa – czasy powojenne i komunizm 
– wiosna „Solidarności”, noc stanu wojennego, odzyska-
nie wolności i budowa samorządności. 

Swoją małą cegiełkę do tych wielkich dzieł dokładało 
nasze miasto, a wnikliwymi obserwatorami, kronikarza-
mi, lecz również niejednokrotnie uczestnikami tego byli 
i są członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. 
Pamiętajmy, że każda organizacja to przede wszystkim 
ludzie. A ze Stowarzyszeniem zawsze były związane wiel-
kie osobowości.

Stowarzyszenie miało szczęście do dobrych, czy wręcz 
wybitnych prezesów -  Wacława Wieczorkiewicza, Wła-
dysława Budzisza, Wacława Nartowskiego, Janiny Sta-
rzewskiej,  Romualda Ostrowskiego i Józefy Frendo. Im 
chciałbym zadedykować, odszukane na stronie interneto-
wej Stowarzyszenia, strawestowane słowa Wacława Wie-
czorkiewicza: „Tym, co odeszli na zawsze, składamy hołd 
z wyrazami głębokiej czci dla Ich wiary i wytrwałej służ-

by dla Polski”. Dziś Ich misję kontynuuje, 
godnie i z sukcesami, Dariusz Jasiewicz.

Trudno przecenić działania, które podejmu-
je Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. 
Już na stałe w tradycję wrosły czwartkowe 
spotkania poświęcone historii miasta, zabyt-
kom i ludziom zasłużonym dla jego rozwo-
ju. Nie wolno zapominać o organizacji wy-
staw malarstwa, grafiki, fotografii, plakatów  
i pocztówek. 

SMJ to także spotkania towarzyskie, wie-
czory muzyczne i poetyckie oraz wycieczki krajoznaw-
cze. Są one skierowane do wszystkich chętnych, a myślę,  
a wręcz jestem przekonany, że ich nie brakuje! Dla nich 
– a także przyszłych pokoleń – Stowarzyszenie prowadzi 
także ożywioną działalność wydawniczą, że wspomnę 
tutaj tylko o dziewiętnastu tomach Roczników SMJ. Jak 
sami Państwo się chwalicie – co potwierdzam z pełną 
mocą – miarą osiągnięć i prężności Stowarzyszenia są od-
działy w Krakowie i Warszawie, a samo Stowarzyszenie 
skupia Jarosławian mieszkających w Rzeszowie, Lubli-
nie, Będzinie, Szczecinie i Stanach Zjednoczonych.

Bardzo cenną inicjatywą podjęta w ostatnim czasie jest 
edukacja patriotyczna dzieci i młodzieży. Mówię tutaj 
o organizacji lub współorganizacji takich wydarzeń jak: 
Zlot Gwiaździsty Śladami Miejsc Pamięci Narodowej, 
Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerze-
go Hordyńskiego czy Turniej Wiedzy o Jarosławiu. Sto-
warzyszenie Miłośników Jarosławia uczestniczy także  
w kwestach na rzecz ratowania zabytków Starego Cmen-
tarza. Są Państwo wszędzie tam, gdzie Jarosław Was po-
trzebuje.

Gratuluję Państwu tak wspaniałego jubileuszu i liczę,  
że spotkamy się wszyscy, na – nieodległym już przecież  
– 100-leciu Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Burmistrz Miasta Jarosławia 

Andrzej Wyczawski
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Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia 
jest najstarszym towarzystwem spo-
łeczno-kulturalnym w Jarosławiu. Jego 

powstanie łączy się ściśle z bogatą historią 
Jarosławia oraz inicjatywą grupy ludzi, którzy 
uważali, że dobro miasta, jego sława i dalszy 
rozwój zależy od nas samych. Oni to właśnie 
podjęli w roku 1934 decyzję o utworzeniu 
organizacji społecznej, wzorowanej na towa-
rzystwach działających w Warszawie, Lwowie 
i Krakowie, które opiekowały się zabytkami  
i propagowały znajomość historii miasta i re-
gionu.
W 1935 roku zarejestrowano Stowarzyszenie 
Miłośników Dawnego Jarosławia i powoła-
no Zarząd, na czele którego stanął generał 
Wieczorkiewicz. Utworzono równocześnie 
specjalne sekcje: konserwacji zabytków, arty-
styczną i historyczno-krajoznawczą.

W ostatnich latach SMJ zainicjowało ak-
cję edukacyjną wśród dzieci i młodzieży 
na temat najnowszej historii i literatury 
polskiej. Akcji tej służy np. Zlot Gwiaździ-
sty Śladami Miejsc Pamięci Narodowej. 
Młodzież poznaje bohaterów i dokumen-
tuje ważne wydarzenia  tego okresu. 
Inną formą popularyzacji wybitnych 
przedstawicieli społeczności Jarosławia 
jest Regionalny Konkurs Recytatorski 
i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego, 
który zapoznaje z twórczością tego ja-
rosławskiego poety i publicysty oraz 
promuje uzdolnioną poetycko młodzież. 
Stowarzyszenie jest też współorgani-
zatorem Turnieju Wiedzy o Jarosławiu  
i uczestniczy w kwestach na rzecz rato-
wania zabytków Starego Cmentarza.
Od dwóch lat działa Szkolne Koło Mi-
łośników Jarosławia, które powstało  
z inicjatywy Barbary Sudzińskiej, na-
uczycielki historii w Publicznym Gim-
nazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwi-
gi w Jarosławiu. Uczniowie aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach, przygotowu-
ją oprawę artystyczną niektórych uro-
czystości, wystawy , konkursy wiedzy 
o Jarosławiu i wycieczki. W Stowarzy-
szeniu działa Koło Seniorów ZHP. Przez 
lata swej działalności SMJ zgromadziło 
dość znaczne zbiory biblioteczne, które 
służą młodzieży szkolnej i studentom w 
przygotowaniu prac licencjackich i ma-
gisterskich. W wielkiej izbie w kamienicy 
Marysieńki, która jest obecnie siedzibą 
Stowarzyszenia, odbywają się lekcje hi-
storii i spotkania z interesującymi ludźmi.
Dzięki współpracy z Muzeum w Jarosła-
wiu, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Szko-
łą Muzyczną, Komendą Hufca ZHP, Miej-
ską Biblioteką oraz Wydziałem Edukacji  
i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jaro-
sławia, Stowarzyszenie realizuje swoje 
cele statutowe. Jego działalność wspierają 
także sponsorzy, którzy doceniają wysił-
ki Stowarzyszenia starającego się zacho-
wać dla społeczeństwa miasta i regionu 
tradycję i kulturę utrwaloną przez wieki. 

Gen. Wacław Sceavola Wieczorkiewicz – pierwszy prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia.

Od początku swego istnienia Stowarzysze-
nie organizowało spotkania naukowe, wy-
cieczki krajoznawcze, gromadziło archiwalia 
i specjalistyczny księgozbiór. Systematycznie 
inicjowało dyskusje na temat zabytków Jaro-
sławia. Współpracowało z władzami miasta 
i wojewódzkim konserwatorem zabytków  
w zakresie ochrony najcenniejszych budowli 
miejskich oraz patronowało badaniom ar-

cheologicznym. Rozpoczęto też wydawanie 
drukiem opracowań o Jarosławiu. Wybuch 
II wojny światowej spowodował przerwanie 
działalności Stowarzyszenia. Dopiero po wy-
zwoleniu, w roku 1945 Stowarzyszenie wzno-
wiło działalność, uchwalono statut i przyjęto 
nową nazwę Stowarzyszeni Miłośników Jaro-
sławia. Kontynuowane są też do roku 1948 
tradycyjne formy pracy. Jednak z powodów 
politycznych Stowarzyszenie zawiesza działal-
ność w latach 1948-1958. Kiedy zaistniały wa-
runki do wznowienia działalności, był to rok 
1958, Stowarzyszenie powraca do dawniej 
wyznaczonych celów.
Podstawową formą aktywności Stowarzysze-
nia Miłośników Jarosławia były i są spotkania 
o charakterze naukowym poświęcone historii 
miasta, zabytkom i ludziom zasłużonym dla 
rozwoju Jarosławia. Stowarzyszenie organizu-
je także wystawy malarstwa, grafiki, fotogra-
fii, plakatów i pocztówek. Cyklicznie odbywają 
się spotkania towarzyskie, wieczory muzyczne 
i poetyckie oraz wycieczki krajoznawcze.

SMJ

Spotkanie z Burmistrzem Miasta Jarosławia Andrzejem 
Wyczawskim w Siedzibie Stowarzyszenia.
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  W 2014 r. Stowarzyszenie Miłośników Ja-
rosławia świętuje 80-lecie istnienia. Z tej 
okazji na elewacji kamienicy Marysieńki 
pojawiła się tablica upamiętniająca pierw-
szego prezesa, gen. Wacława Scaevolę-
Wieczorkiewicza. Odsłonili ją 27 czerwca, 
w ramach obchodów jubileuszowych, syn 
generała Tomasz Wieczorkiewicz, bur-
mistrz Andrzej Wyczawski oraz dowódca 
14 das, ppłk. dypl. Ryszard Sugalski. 

W tym roku mija 80 lat od założe-
nia najstarszego towarzystwa 
społeczno-kulturalnego w Ja-

rosławiu. Powstałe w 1935 r. pod nazwą 
Stowarzyszenie Miłośników Starego Jaro-
sławia, obecnie kultywuje tradycje dzieła 
podjętego przez kilku ludzi w latach 30-tych 
ubiegłego wieku. 

Spotykają się od 80 lat, aby z miło-
ścią mówić i myśleć o Jarosławiu... 

Uroczystości jubileuszowe zosta-
ły zorganizowane 27 czerwca br.  
Przed południem dziękowano  

w jarosławskiej Kolegiacie za 80 lat pracy ży-
jących i zmarłych członków Stowarzyszenia, 
sympatyków oraz wszystkich, którym dobro 
miasta leży szczególnie na sercu. Mszy św. 
koncelebrowanej przewodniczył bp. Adam 
Szal, który wygłosił również homilię. 

UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE

Proboszcz parafii ks. Marian Bocho wi-
tając wszystkich na Eucharystii mówił  
o Stowarzyszeniu: - To dlatego spotykają 
się od 80 lat, aby z miłością mówić i myśleć 
o Jarosławiu, aby dla tego miasta szerzyć 
wszelkie dobro, które będzie utrwalać jego 
historię, jego przeszłość, a zatem będzie bu-
dować teraźniejszość i przyszłość. 
We Mszy św. uczestniczyli m.in. zastęp-
ca burmistrza Bogdan Wołoszyn, radni  
z przewodniczącym Rady Miasta Jarosła-
wem Pagaczem, Tomasz Wieczorkiewicz 
z małżonką, zarząd i członkowie SMJ oraz 
przedstawiciele oddziałów warszawskiego 

i krakowskiego z prezesami Zofią Ko-
złowską i Jadwigą Górską-Cieszanow-
ską. Przed Mszą św. w Kolegiacie, Sto-
warzyszenie uczciło pamięć wszystkich 
Prezesów spoczywających na jarosław-
skich cmentarzach. 
Złożono kwiaty i zapalono znicze na 
grobach Janiny Starzewskiej, Włady-
sława Budzisza, Wacława Nartowskie-
go, Romualda Ostrowskiego, Józefy 
Frendo. Groby zmarłych działaczy Sto-
warzyszenia zostały ozdobione jubile-
uszowymi plakietkami 60-lecia SMJ.

Jestem dumny, że imię mojego 
Ojca  jest tutaj wymienione...

Dalsza część uroczystości miała miej-
sce przed siedzibą Stowarzyszenia. 
Nad wejściem do kamienicy Marysień-
ki członkowie SMJ ufundowali tablicę 
upamiętniającą gen. Wacława Scaevo-
lę-Wieczorkiewicza, pomysłodawcę 
i pierwszego prezesa organizacji, do-
wódcę 24 Dywizji Piechoty w Jarosła-
wiu, Honorowego Obywatela naszego 
miasta. Jej odsłonięcia dokonali syn 
generała Tomasz Wieczorkiewicz, bur-
mistrz Andrzej Wyczawski oraz dowód-
ca 14 das., ppłk dypl. Ryszard Sugalski. 
Tablicę poświęcił bp Adam Szal.
- W odpowiednim czasie pojawiły się 
osobowości wielkiego formatu, ludzie 
świadomi wagi stojących przed nimi 
zadań polegających na podjęciu szero-
ko zakrojonego planu działania obej-
mującego zabezpieczenie, rekonstruk-
cje cennej, zabytkowej tkanki miasta 
(...). To im właśnie, temu pierwszemu 
pokoleniu SMJ zawdzięczamy ocale-
nie skarbu naszej kultury i zawartego  
w nim zapisu narodowych dziejów  
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- mówił prezes Stowarzyszenia, Dariusz 
Jasiewicz. Swoją refleksją podzielił się rów-
nież syn generała. - Jestem dumny, że imię 
mojego Ojca  jest tutaj wymienione. Stowa-
rzyszenie Miłośników Jarosławia przeżyło 
80 lat dzięki sześciu prezesom, odważnym, 
inteligentnym i bezinteresownym. Jesteśmy 
szczęśliwi, że możemy uczestniczyć w tych 
uroczystościach - mówił T. Wieczorkiewicz 
przybyły na jubileusz z żoną Colette. Wspo-
minał również ś.p. prezes Józefę Frendo, 
która poświęciła 10 lat życia temu Stowa-
rzyszeniu. 

Kontynuacja pięknych tradycji
Z kolei burmistrz Andrzej Wyczawski pod-
kreślił, że generał Wieczorkiewicz jest dla 
nas wielkim wzorem i przykładem, bohate-
rem, który ukochał Małą Ojczyznę i Polskę. 
- Chcielibyśmy, aby przykład jego patrio-
tycznego działania został zapamiętany na 
zawsze. Dziękuję prezesowi Stowarzysze-
nia, który z grupą miłośników Jarosławia 
kontynuuje tak piękne tradycje. Życzę nam 
wszystkim, abyśmy potrafili pamięć o ge-
nerale wnieść swoim przykładem w życie 
naszego miasta - mówił burmistrz gratu-
lując tej formy upamiętnienia Honorowe-
go Obywatela Jarosławia. Dla uczczenia 

pamięci pierwszego prezesa SMJ przybyłe 
delegacje złożyły pod tablicą kwiaty, a w 
siedzibie została otwarta jubileuszowa, re-
trospektywna wystawa ukazująca fragmen-
tarycznie osoby, akcje i działania Stowarzy-
szenia od powstania po dzień dzisiejszy; jej 
ważnym elementem jest portret gen. Wie-
czorkiewicza. 

Wystawa i spotkanie założycielskie
O prezentowanych materiałach archi-
walnych oraz drugiej ekspozycji w Wiel-
kiej Izbie z malarstwem twórców okresu 
międzywojennego, opowiadała kurator 
wystawy, Zofia Kostka-Bieńkowska - au-
torka monografii SMJ współfinansowanej 
z budżetu miasta. W ramach uroczystości 
zostało również zrekonstruowane spotka-
nie założycielskie Stowarzyszenia. W role 
Eugeniusza Kowaliszyna, Jana Harlendera, 
Mieczysława Dobrzańskiego, ks. Stanisława 
Szpetnara, Kazimierza Gottfrieda oraz gen. 
Wacława Scaevoli-Wieczorkiewicza wcieli 
się uczniowie I LO im. M. Kopernika. Insce-
nizacja powstała wg scenariusza nauczycie-
la I LO, Marka Stołpy. 

Podziękowania
Na zakończenie pierwszej części obcho-
dów jubileuszowych prezes SMJ, Dariusz 
Jasiewicz wręczył okolicznościowe pla-
kiety, które odebrali m.in. burmistrz An-
drzej Wyczawski, przewodniczący Rady 
Miasta Jarosław Pagacz, Podkarpacki Ku-
rator Oświaty Jacek Wojtas. Dla Tomasza 
Wieczorkiewicza została przygotowana 
tablica z brązu upamiętniająca jego ojca, 
jako dar członków SMJ, z przeznaczenie 
na grób generała w Genewie. Uroczy-
stość uświetniła kompania honorowa Gar-
nizonu Jarosławi Jarosławska Orkiestra 
Dęta „Laudate Dominum"; uczestniczyli  
w niej m.in. parlamentarzyści, duchowień-
stwo, samorządowcy, miłośnicy Jarosławia 
nie tylko z naszego miasta, ale oddziałów 
warszawskiego i krakowskiego, przedstawi-
ciele instytucji i organizacji.

Małgorzata Młynarska www.smj.jaroslaw.pl
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Stajemy tu dziś, na miejskim areopagu, na tej swoistej scenie 
dziejów, otoczeni scenografią stworzoną i pozostawioną nam 
przez historię, na miejscu gdzie przez wieki nawarstwiały się 

ślady po przemijających pokoleniach, budu-
jących niepowtarzalność i wyjątkowość tego 
miejsca. 
Ruski latopis z roku 1152 zapisujący pierwszą 
wzmiankę o naszym mieście, daje wyobrażenie 
o skali czasu, jaki przepłynął tu – wraz z woda-
mi życiodajnej rzeki San – wijąc się, jak ona me-
andrami historii pięknych i ważnych, ale i wyle-
wając się ze swego łożyska groźnymi potopami 
wojen, epidemii i pożarów. Jednak siła życia  
i potęga ducha pozwalały wciąż na nowo odra-
dzać się tej wspólnocie miejskiej. 
Każde pokolenie, a w nim wszyscy razem jako 
wspólnota i każdy z osobna, podejmowało 
tu wyzwanie swego czasu – te wielkie i małe 
powszednie, nie tylko po to, by przeżyć zabez-
pieczając obfitość pożywienia w swych spi-
chlerzach, ale przede wszystkim po to by wy-
razić swe wyższe aspiracje, by objawić poprzez 
piękno i harmonię uporządkowanej miejskiej 
przestrzeni, porządek wyższy, w którym piękno 
staje się obrazem ponadczasowych prawd. 
Dowodem na istnienie tych aspiracji jest nie-
zwykła mnogość fundacji klasztornych, które 
kulturą ducha i rozumu oświeconego wiarą, po-
magały nadać sens i wyznaczały ostateczne cele 
ludzkiego życia. Rodząca się z tej chrześcijań-
skiej tradycji kultura kształtowała świadomość 
pokoleń, ich hierarchie wartości, w oparciu  
o dekalog i ewangeliczne przesłanie miłości. 
Tak kształtowały się dzieje tej społeczności, bę-
dącej częścią narodu o 1000-letniej historii! Dla 
narodu skarbem bezcennym są jego dzieje, tra-
dycja, pamięć, kto zaś naród chce zniszczyć ten 
odbiera pamięć. Nie ma wątpliwości, że taki 
był cel działania zaborców, by m.in. poprzez 
degradacje zabytków architektury i pomników 
sztuki, tych swoistych w przestrzeni miejskiej 
znaków, symboli narodowej kultury, zniszczenie poczucia ciągłości 
państwowej i zerwać więzi kulturowej i tradycji. 
Dlatego w kategoriach wielkiego zrządzenia opatrzności możemy wi-
dzieć fakt, że w odpowiednim czasie, w samą porę pojawiają się na 
tym miejskim areopagu osobowości wielkiego formatu, ludzie świa-
domi stojących przed nimi zadań, które polegały na  podjęciu szeroko 
zakrojonego planu działania, obejmującego zabezpieczenie i rekon-
strukcję bezcennej i zabytkowej tkanki miasta. 
Pełnią ważne funkcje w społeczności miejskiej. To im właśnie – temu 
pierwszemu pokoleniu członków Stowarzyszenia Miłośników Starego 
Jarosławia – zawdzięczamy ocalenie skarbu naszej kultury i zawartego 
w nim zapisu narodowych dziejów. 
Zawdzięczamy wiele, tak naprawdę niewielu ludziom, wśród których 

wspominamy tu dziś w 80 rocznicę powstania SMJ współzałożyciela  
i pierwszego prezesa stowarzyszenia generała Wacława Scaevolę 
Wieczorkiewicza, dowódcę 24 Dywizji Piechoty, honorowego obywa-

tela miasta. 
Dziś bogatsi o wiedzę o dorobku tego po-
kolenia, dzięki powstałej monografii SMJ, 
chcemy okazać im swą wdzięczność.
Wezwani z różnych stron odpowiedzieliście 
Państwo na nasze zaproszenie, by razem 
zamanifestować ważność i nierozerwalność 
naszej więzi z tym miastem i z ludźmi, którzy 
je przez wieki tworzyli.
Jedną z tych osób jest gen. Wieczorkiewicz, 
którego dziś chcemy niejako przywrócić na-
szej zbiorowej pamięci, odsłaniając tablicę 
mu poświęconą na frontonie kamienicy  
w której mieści się siedziba SMJ. 
Niech będzie to wyrazem naszej wdzięczno-
ści za wielki wkład Pana Generała w ocalenie 
skarbów naszej kultury i zawartego w nich 
zapisu wartości, na które pozwoliły prze-
trwać najtrudniejsze chwile  narodowych 
dziejów i zachować naszą narodową, kato-
licką tożsamość.
Pozwólcie Państwo że zacytuję słowa gene-
rała wypowiedziane w Genewie dnia 5 maja 
1968 r. z okazji uczczenia wielkich rocznic 
narodowych: 
„Nie w wielkiej Sali ratusza, jak to bywało 
przed wojną, ale w skromnych warunkach 
korzystając z gościnności przyjaznych nam 
włoskich księży zbieramy się na obczyźnie  
z okazji święta narodowego i wielkich na-
szych rocznic. Zbieramy się w dniu święta 
narodowego – 3 maja – by dać wyraz na-
szych uczuć dla Polski i by dać świadectwo, 
że nasi rodacy nad Wisłą i w całym kraju są 
nam drogimi braćmi i że my tutaj rzuceni lo-
sem na obcą ziemię, stanowimy część naro-
du i chcemy służyć mu poza jego granicami. 

Wiadomym jest powszechnie, że wielkość narodu jest oceniana wedle 
wydarzeń historycznych, wedle jego zbiorowych wysiłków na drodze 
postępu, jak i jego wielkich postaci zasłużonych mężów dla narodu, 
dla jego kultury, dla nauki, dla religii bądź dla całej ludzkości na prze-
strzeni naszych tysiącletnich dziejów istnienia. 
Dziś z troską patrzymy w przyszłość, na to co się dzieje w kraju, ale 
ku naszej radości widzimy, że młodzież w kraju, ludzie nauki sztuki, 
pisarze, poeci nie dali się zniewolić i zdemoralizować i domagają się 
wolności, wolności dla rozwoju polskiej kultury. Młodzież w Polsce, jak 
ich ojcowie podjęła znów walkę o wolność”.
Tekst ten odsłania, to czym żył i co nosił w swym sercu Pan Generał. 
Możemy potraktować go, jako swego rodzaju przesłanie przynaglają-
ce nas do troski, czujności i trwania przy narodowych imponderabi-
liach. Niech tablica ta będzie nam o nim przypominać.

Dariusz Jasiewicz 
Prezes SMJ

Meandry historii...
Przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Miłosników Jarosławia, Dariusza Jasiewicza  

wygłoszone 27 czerwca 2014 r. przed odsłonięciem tablicy poświeconej gen. Wacławowi Scaevoli Wieczorkiewiczowi. Szanowni Państwo
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Prof. Paweł Sysa: - Spotkanie 
było syntetycznym podsumowa-
niem lat pracy dziesiątków osób 
zaangażowanych na rzecz upa-

miętniania historii miasta Jarosławia, 
zrealizowanych w najróżniejszej formie. 
Na spotkanie przyjechali licznie goście, 
sympatycy Jarosławia, członkowie SMJ 
z Warszawy i Krakowa. Podczas jubile-
uszu podsumowano główne osiągnięcia 
Stowarzyszenia ostatnich lat. Szczegól-
nie ważny jest udział SMJ w pracach  
z zakresu ochrony zabytków, taka prze-
cież była też myśl założycielska Stowarzy-
szenia, od zarania zapisana w Statucie. 
Uczestniczy ono aktywnie w organizo-
waniu i prowadzeniu licznych imprez 
oraz uroczystości patriotycznych, żeby 
tylko wspomnieć Zlot Gwiaździsty Ślada-
mi Miejsc Pamięci Narodowej, Konkurs 
im. Jerzego Hordyńskiego, czy udział 
SMJ w upamiętnieniu rocznicy 150-lecia 
Powstania Styczniowego, wyróżniony 
w 2013 r. przez Prezydenta RP. W Wiel-
kiej Izbie im. R. Ostrowskiego będącej 
pięknie odremontowaną i wyposażoną 
siedzibą Stowarzyszenia, również dzięki 
Tomaszowi Wieczorkiewiczowi, niemal 
co tydzień odbywają się nadzwyczaj cie-
kawe spotkania, wykłady, wystawy pre-
zentujące szerokie spektrum zagadnień 
dotyczących kultury, historii, zagadnień 
społecznych Jarosławia i okolic, prezen-
towane przez fachowców miejscowych 
i specjalistów z innych ośrodków kraju. 
(…) Wielką wartość intelektualną mają 
redagowane przez pasjonatów Jarosła-
wia „Roczniki SMJ”, których ostatni tom 
XX ukazał się jako wydanie jubileuszowe.

Złota odznaka SMJ otrzymało 24 osoby: 
Zbigniew Bąk, Irena Bełz, Zbigniew Biliński, 
Jan Blajer, Wiktor Bojarski, Krzysztof Chrusz-
czyk, Prof. dr hab. Kazimierz Furtak, Konrad 
Eckes, Jan Gąsior, Roman Giliciński Henryk 
Grymuza, Jadwiga Górska-Cieszanowska, Zo-
fia T. Kozłowska, Antoni Maria Kraus, Zofia 
Krzanowska, mjr Zdzisław Niemczycki Sędzia 
Bogusław Nizieński, Irena Oryl, Stanisław 
Przewrocki, Seweryna Żurawska, Krystyna 
Siemiginowska–Petry, Piotr Skiba, Tadeusz 
Słowik, doc Stanisław Sobocki. 

„

Srebrną odznakę SMJ orzymało 10 osób:  
ks. por. Grzegorz Bechta, ks. prałat Marian Bo-
cho, Teresa Grabska, Marianna i Jerzy Kraw-
czykowie, Eustachy Piszczyński, Bogusław 
Ryzner, Danuta Sobocka, Jadwiga Stęchły, 
Barbara Sudzińska, Zygmunt Schabenbeck.
Tytułem Honorowego Członka SMJ  wyróż-
niono: Zofię Kostkę-Bieńkowską, Jadwigę Dyr, 
Dariusza Jasiewicza, Teresę Kraus, Zbigniewa 
Ziębę.  

IKS

Wieczór wspomnień
Część artystyczna obchodów jubileuszowych SMJ odbyła się w sali  koncertowej Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina. Zainaugurował ją występ chóru PSM pod kierun-
kiem Jadwigi Nowosiad. Mozaikę wierszy rodzimych poetów zaprezentowali uczniowie I LO im. 
M. Kopernika, a kompozycje własne do słów wierszy Jerzego Hordyńskiego i Witolda Szczepań-
ca wykonał jarosławski bard Jerzy Gągoł. Śpiew, taniec i recytacja towarzyszyły także dalszym 
punktom programu, wprowadzając zebranych w sentymentalny i wspomnieniowy nastrój.

To, że w Jarosławiu działa Stowarzy-
szenie nie dziwi, ale w Krakowie  
i Warszawie? Widać można kochać  
na odległość…
W tak ważnym dniu dla Stowarzyszenia nie mogło 
zabraknąć przyjaciół z Krakowa i Warszawy z pre-
zesami oddziałów Jadwigą Górską-Cieszanowską 
i Zofią Kozłowską, które podzieliły się refleksjami  
z wieloletniej działalności, otrzymały również po-
dziękowania od burmistrza Andrzeja Wyczawskiego 
za kontynuowanie szczytnej misji dla dobra miasta, 
jego sławy i chwały oraz dalszego, pomyślnego 
rozwoju. Spotkanie było też okazją do wyrażenia 
wdzięczności przez Stowrzyszenie wszystkim swoim 
zasłużonym członkom, działaczom, i dobrodziejom. 
24 osoby otrzymały złote odznaki SMJ, 10 osób od-
znaki srebrne, a 5 osób dołączyło do grona honoro-
wych członków SMJ.

Ten temat rozwinął dr hab. Krzysztof Wroński  
w prelekcji pt. „Dziedzictwo kulturowe a rozwój”.

Na  zakończenie goście jubi-
leuszu wysłuchali utworów 
Fryderyka Chopina w wyko-
naniu Aleksandry Czarniec-
kiej, uczennicy PSM I st. im. 
F. Chopina w Jarosławiu oraz 
obejrzeli film o historii mia-
sta i Stowarzyszenia Miłośni-
ków Jarosławia, zrealizowa-
ny przez Jarosławski Portal 
Tewizyjny TwojaTV.

Dumni jesteśmy z Jarosławia, z jego 
historii, zabytków, kultury i innych  
wartości, które tworzą dziedzictwo  
kulturowe miasta...



WYDANIE SPECJALNE • Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia • Nr 6/2014 9

Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia stara się jednoczyć  
w  swoich szeregach członków i działaczy, wybitnych jarosławian 
znanych nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wśród nich jest Paweł 

Sysa, prof. zw. dr hab. n. weterynaryjnych, urodzony w Jarosławiu  
w Klinice Chirurgicznej dra Stanisława Byliny. Wydział Weterynaryjny 
ukończył na SGGW w Warszawie, tam pracował jako nauczyciel 
akademicki i uzyskał tytuł doktora, następnie odbył staże naukowe  
w Brnie, Kopenhadze i Giessen, jako stypendysta Fundacji im. 
Alexandra von Humboldta. Habilitował się w zakresie genetyki 
weterynaryjnej. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP.  W swojej 
pracy zawodowej w Zakładzie Histologii i Embriologii miał znaczne 
osiągnięcia. Jest jednym z pionierów cytogenetyki weterynaryjnej na 
świecie, wyróżnionym Czechosłowackim Medalem Grzegorza Mendla. 
Wielokrotnie był też wyróżniany, nagradzany i odznaczany w kraju  
i za granicą. Godnością  Doctora Honoris Causa odznaczył go Lwowski 
Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, 
a tytułem „Honorowego Profesora” kijowski Narodowy Uniwersytet 
Środowiska i Wykorzystania Przyrody Ukrainy. Z Ukrainą stale związany 
jest od 1995 r. Jako Polak został tam w 2008 r. członkiem Akademii 
Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy, a od 2010 r. pełni w niej funkcję 
Wiceprezydenta. W Polsce odznaczony został Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami resortowymi.   
O prestiżu Profesora wśród mlodzieży może świadczyć nadany mu 
przez studentów tytuł „Mistrza Edukacji”. Pole działań prof. P. Sysy nie 
ogranicza się jednak tylko do badań naukowych z dziedziny obranego 
zawodu, lecz wykracza daleko poza nią. Świadczy o tym choćby wykład 
z 3 kwietnia 2014 r. w Wielkiej Izbie SMJ pt. „Bykownia/Kijów; Czwarty 
Cmentarz Katyński”.

      Prof. P. Sysa  jest Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Miłośników 
Jarosławia, współtwórcą warszawskiego oddziału SMJ, wielkim 
admiratorem miasta i promotorem jego uroków w środowisku 
studentów. Aktywnie współpracuje z SMJ propagując swoje badania 
historyczne na spotkaniach zarówno w Jarosławiu jak i w Warszawie. 
Nieobce są mu też pasje społecznikowskie w sferze upamiętniania 
ważnych i zasłużonych dla miasta ludzi – zainicjował i ufundował 
tablicę pamiątkową na budynku byłej Kliniki Chirurgicznej dra St. 
Byliny. Był organizatorem wystawy ekslibrysów dra K. Kmiecia 
pt. „Miasta, zamki, zabytki na szlaku wędrowca i pielgrzyma”. 
Profesor przykłada wielką wagę do ochrony zabytków Jarosławia, 
dlatego dwukrotnie doprowadził do spotkań przedstawicieli firmy 
„Ecofair”, wprowadzającej nowe technologie konserwacji zabytków, 
ze służbami komunalnymi Jarosławia, w celu prezentacji nowych 
możliwości materiałowych w ratowaniu starej substancji budowlanej 
miasta. Czynnie uczestniczy też w zebraniach SMJ, które kilkakrotnie 
prowadził. Śmiało można powiedzieć, że prof. Sysa jest zarówno  
w Stowarzyszeniu, jak i w Jarosławiu postacią znaczącą, mającą na 
uwadze wielkość i rangę miasta, któremu stara się służyć swoimi 
badaniami naukowymi i konkretną działalnością propagatora  
i  fundatora.  Jest nie tylko  jarosławianinem z urodzenia, ale  całym 
swoim życiem i pracą przynależy do tego miasta. Postać profesora 
stanowi przykład człowieka, który zainteresowaniami i intelektem 
wybiega poza krąg zainteresowań zawodowych kierując je w stronę 
historii i teraźniejszości miasta i regionu, z którego pochodzi, a także  
w stronę historii najbliższych sąsiadów Polski.                     SMJ

„W Jarosławiu czuję się jak w rodzinie”

prof. dra hab. n. wet. PAWEŁ SYSA  
Honorowy  
Obywatel  
Miasta  
Jarosławia  

29 maja 2014 r. Rada 
Miasta Jarosławia jedno-
głośnie podjęła uchwałę 
ws. nadania tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta 
Jarosławia prof. zw. dr. 
hab. n. wet. PAWŁO-
WI SYSIE, wybitnemu 
naukowcowi, współzało-
życielowi warszawskiego 
oddziału Stowarzyszenia 
Miłośników Jarosławia 
„za całokształt dzia-
łań służacych promo-
cji miasta Jarosławia 
w kraju i za granicą”.

Akt nadania wyróżnionemu 
wręczył 27.06.2014 r. prze-
wodniczący Rady Miasta, 
Jarosław Pagacz podczas 
oficjalnej części uroczy-
stości jubileuszowej SMJ  
w sali koncertowej PSM  
I st. im. F. Chopina. Gra-
tulacje nowemu Honoro-
wemu Obywatelowi Miasta 
złożył m.in. burmistrz, An-
drzej Wyczawski.

  
Człowiek 
zasłużony  
dla Jarosławia
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