
Mowa poŜegnalna Wójta Gminy Grabowiec Tadeusza Goździejewskiego na pogrzebie  

Wacława Jaroszyńskiego w dniu 27.05.2011 r. w Kazimierzówce 

śegnamy dziś Honorowego Obywatela Gminy Grabowiec. Człowieka, 
bez reszty oddanego pasji szukania i przekazywania prawd historycznych. 
Społecznika, który swoimi pomysłami mobilizował  innych do działania. Który 
sam oddawał swoje serce, siły i czas miejscowości i gminie w której juŜ dawno 
nie mieszkał. To Pan Wacław Jaroszyński był wśród inicjatorów obchodów  
700-lecia Grabowca. To On był pomysłodawcą działającego przez wiele lat 
męskiego Chóru 700-lecia. Szczególne miejsce w sercu Pana Władysława 
zajmowała Góra Zamkowa, pozostałość po latach świetności Grabowca. 
Wyrazem Jego patriotyzmu była inicjatywa postawienia Trzech KrzyŜy właśnie 
na tym wzgórzu zamkowym. Pan Wacław był pomysłodawcą i realizatorem 
wielu innych inicjatyw o charakterze patriotyczno-społecznym, które jako 
materialne dzieła świadczą i będą świadczyły o Nim. Pozostawił nam takŜe inne 
dzieła – szereg publikacji. A wśród nich najcenniejsze dla nas – mieszkańców 
Gminy Grabowiec – monografię „Siedem wieków Grabowca”, wspomnienie  
o wielkim polskim malarzu  „Władysława Czachórskiego Ŝywot i sprawy” oraz 
dokument czasu II wojny światowej – „Łuny nad Huczwą i Bugiem” którego 
był współautorem. Za całokształt dokonań i ogrom pracy dokumentalisty 
historyka w 2008 roku Rada Gminy Grabowiec nadała Panu Wacławowi 
Jaroszyńskiemu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Grabowiec  

Pochylamy się nad trumną nie tylko społecznika, historyka i pisarza. 
Oddajemy hołd Patriocie, który w czasie II wojny światowej aktywnie działał  
w Armii Krajowej, za co po wojnie został zesłany na Syberię. Swoje przeŜycia  
z tamtego okresu Pan Wacław pozostawił nam w ksiąŜce „33 miesiące zesłania 
na Uralu”. Właśnie za tą niezłomną, patriotyczną postawę w czasie II wojny 
światowej i w powojennym okresie represji, dokumentowanie i przekazywanie 
prawdy o tamtych czasach Pan Wacław Jaroszyński został uhonorowany 
Medalem „Pro Memoria”. Niestety, stan zdrowia nie pozwolił mu na odebranie 
tego medalu. I juŜ go sam nie odbierze. Przewodniczący Zarządu Fundacji 
„Polsko-Niemieckie Pojednanie” Pan Dariusz Pawłoś, który miał wręczyć 
medal Panu Wacławowi poprosił mnie o poŜegnanie Pana Wacława  
i przekazanie serdecznych wyrazów współczucia Rodzinie Zmarłego,  
co niniejszym czynię. Medal „Pro Memoria” przekazuję córce Pana Wacława.  

Łącząc się w bólu z Rodziną Zmarłego, Ŝegnamy Pana Wacława 
Jaroszyńskiego. Radni gminy, pracownicy urzędu, mieszkańcy gminy, osoby, 
które miały szczęście spotkać Zmarłego zachowają Go w swojej pamięci  
i w sercach. Cześć Jego Pamięci.   


