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WSPOMNIENIA POSTHUMOUS TRIBUTES

Każdego dnia odchodzą od
nas wybitni konserwatorzy za-
bytków oraz osoby mające zna-
czący wkład w ideę ochrony
dziedzictwa narodowego. W ko-
lumnie tej wspominamy tych
najważniejszych, którzy znani
byli w całej Polsce ze swych do-
konań. Nie wspominaliśmy do-
tychczas o tych mniej znanych,
których działalność na rzecz
„swoich ojczyzn” była równie
znacząca i ważna. Takich patrio-
tów rodzinnej ziemi  zapewne
jest wielu, choć są bezimienni.

Ich przykładem jest Stani-
sław Czyrny, pułkownik, dr
nauk medycznych, wybitny chi-
rurg. Urodził sie w Sieniawie
nad Sanem, gdzie spędził młodość. Stąd wyruszył
w „wielki świat” wykazując wybitne zdolności, wie-
dzę i mądrość.

Ukończył z wyróżnieniem Wojskową Akade-
mię Medyczną w Łodzi. Pracę zawodową rozpo-
czął w Klinice Wojskowej w Warszawie. Tutaj
współpracując z wybitnymi ortopedami osiągnął II
stopień specjalizacji. Obronił pracę doktorską,
opracował szereg publikacji naukowych. W 1975
roku uczestniczył w misji pokojowej ONZ na Bli-
skim Wschodzie, za co otrzymał Medal Sił Poko-
jowych ONZ.

W następnych latach był ordynatorem Oddzia-
łu Ortopedii Szpitala Wojskowego w Krakowie oraz
założycielem oddziału ortopedii Szpitala Woje-
wódzkiego św. Łazarza w Tarnowie.

Około 20 lat temu powrócił w rodzinne stro-
ny – do Sieniawy. Będąc już na emeryturze woj-
skowej rozwinął tutaj działalność jako niezwykle
zaangażowany samorządowiec. Został wybrany
przewodniczącym Rady Miejskiej. Ta zaszczytna
funkcja dała Mu szerokie możliwości wprowadza-
nia Sieniawy w XXI wiek jako historycznego mia-
sta Sieniawskich i Czartoryskich z szeregiem
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Each day eminent monu-
ment conservators and people
who significantly contributed to
the issue of national heritage
protection pass away. In this col-
umn we remember the most
important personages whose
achievements were known all
over Poland. But so far we have
not mentioned those less well
known, whose contributions to
their ‘native land’ were equally
meaningful and important. Such
patriots of their native towns
must be numerous, although
they remain nameless.

One such person was
Stanisław Czyrny, a colonel,
doctor of medical sciences and

an eminent surgeon. He was born in Sieniawa on
the San River, where he spent his youth. He left
for the ‘wide world’ to demonstrate his unique tal-
ents, knowledge and wisdom.

He graduated with honours from the Military
Medical Academy in Łodz. He started his profes-
sional career in the Military Clinic in Warszawa
where, by cooperating with outstanding orthopae-
dists, he achieved the 2nd degree of specialisation.
He defended his PhD thesis and prepared several
scientific publications. In 1975, he participated in a
peacekeeping mission of the UN in the Near East,
for which he received the UN Peace Corps Medal.

In the following years, S. Czyrny was the Head
of the Orthopaedics Department of the Military
Hospital in Krakow and the founder of the ortho-
paedics ward in the Voivodeship Hospital of St.
Lazarus in Tarnow.

About 20 years ago, he “returned” to his home
town – to Sieniawa. Being in military retirement,
S. Czyrny became a member of the local govern-
ment extremely involved in local affairs. He was
elected the chairman of the Town Council, and this
prestigious function gave him numerous opportu-
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obiektów i zespołów zabytkowych ważnych dla
kultury narodowej. Zabytki te były przeważnie
w złym stanie – jako pozostałości niechlubnego
okresu Polski Ludowej. Nadrzędnym celem dra
Czyrnego było odzyskanie cennego krajobrazu
kulturowego miasta, w czym znalazł sprzymie-
rzeńców w postaci członków Rady Miejskiej,
a przede wszystkim  burmistrza Miasta i Gminy
Sieniawa Adama Wosia. W klimacie wzajemnej
współpracy zmierzającej do rewaloryzacji zabyt-
ków Sieniawy podjął wiele inwestycji konserwa-
torskich, z których część została już ukończona.
Sieniawa posiada wspaniały zespół pałacowo-
-ogrodowy, odrestaurowany ratusz z przygotowa-
nym projektem konserwatorskim odtworzenia
wieży zegarowej, projekt odbudowy południowej
pierzei rynku (tzw. Planty), odrestaurowany i czę-
ściowo zrekonstruowany budynek „Sokoła”, sta-
nowiący południową „bramę” do miasta. Miał też
plany ratowania reliktów bastionów południo-
wych dawnej twierdzy Sieniawskich z około po-
łowy XVII wieku, odbudowy 17-osiowego spi-
chlerza na Augustynowie przy dawnym porcie
i stoczni rzecznej nad Sanem. Tych zamierzeń
związanych z dziedzictwem kulturowym Sienia-
wy było znacznie więcej. Ich realizację przerwała
ciężka choroba.

Stanisław Czyrny zmarł 23 kwietnia 2010 roku.
Spoczął na cmentarzu w swoim rodzinnym mie-
ście w trzy dni później.

Dr Stanisław Czyrny był wspaniałym człowie-
kiem czynu, wybitnym lekarzem, ale też wielkim
intelektualistą, umiejącym docenić wartości kul-
turowe swojej ojczyzny. Dzisiejsza Sieniawa za-
wdzięcza mu bardzo wiele, tak jak kultura naro-
dowa.

nities to lead Sieniawa into the 21st century as
a historic town of the Sieniawski and Czartoryski
families, with several historic edifices and complex-
es important for national culture. Those monu-
ments were mostly badly damaged after the dis-
graceful period of People’s Republic of Poland. The
superior aim for S. Czyrny was regaining the pre-
cious cultural landscape of the town, in which his
allies were the members of the Town Council, but
primarily the Mayor of the Town and District of
Sieniawa, Adam Woś. In the atmosphere of mutu-
al cooperation leading to restoration of Sieniawa
monuments, S. Czyrny initiated numerous con-
servation investments, some of which have already
been completed. Sieniawa can boast a magnificent
palace and park complex, a restored town hall with
a ready conservation project for the reconstruction
of the clock tower, a project of restoring the south-
ern frontage of the market square (so called “Plan-
ty”), and the restored and partially reconstructed
building of the „Sokoł” constituting the south
„gate” to the town. He also made plans for saving
the relics of south bastions of the old Sieniawski
family fortress from about the mid-17th century,
or the reconstruction of the 17-axis granary in Au-
gustynow by the old harbour and river dockyard
on the San.  There were many more plans con-
nected with the cultural heritage of Sieniawa, but
his serious illness interrupted their realisation.

Stanisław Czyrny died on April 23, 2010 and
was buried in his home town three days later.

Doctor Stanisław Czyrny was a great man of
action, an outstanding doctor, but also a great in-
tellectual able to appreciate the cultural values of
his homeland. Present-day Sieniawa owes him
a lot, and so does Polish culture.


