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KRONIKA

Jubileusz osiemdziesięciopięciolecia 
Profesora Ryszarda Juszkiewicza

W„Tygodniku Gazecie Mławskiej” czytamy: „Profesor Ryszard Juszkiewicz
ukończył 85 lat. Jubilat – autor 32 książek i kilkuset artykułów przede

wszystkim o historii Mazowsza, zasłużony społecznik, inicjator wielu przedsię−
wzięć, senator dwóch kadencji – otrzymał mnóstwo kwiatów, gratulacji i ży−
czeń. Uroczystość odbyła się w auli mławskiej siedziby Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie”1. 

W tej samej auli pięć lat temu odbyła się podobna uroczystość – wtedy po−
kłosiem była księga prac ofiarowanych Profesorowi Juszkiewiczowi2. Szko−
da, że i tym razem nie pomyślano o bardziej trwałym wkładzie do szeroko
rozumianej humanistyki, bo kwiaty i gratulacje, choć miłe, mają krótki
żywot.

Dzięki dostojnemu Jubilatowi Mława coś znaczy na mapie kultury i wiedzy.
To przez Jego książki jest znana z bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 roku,
po których to wydarzeniach pozostały tam schrony bojowe. Również dzięki sta−
raniom Profesora Juszkiewicza pod Mławą stanął pomnik piechura z 1939 roku
– pod względem historycznym bardzo dobrze usytuowany. 

Dla swojej ukochanej ziemi zrobił ogromnie dużo. Chodzi tu nie tylko o zna−
komite książki, pomniki, ale też o zbiór dokumentów i eksponatów,  znajdują−
cy się w Muzeum Juszkiewiczów. Całą tę zawartość podarował miastu. Wielką
i doniosłą sprawą dla podniesienia rangi Mławy był wkład Profesora w uczy−
nienie z niej miasta akademickiego.

1 „Tygodnik Gazeta Mławska” z 14 maja 2013, nr 20, s. 12. 
2 W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin Profesora Ryszarda

Juszkiewicza, red. nauk. B. Dymek, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, Warszawa 2007, ss. 604



Z Jubilatem znamy się od wielu lat. Byliśmy przyjaciółmi na dobre i złe i za−
wsze mogliśmy liczyć na wzajemną pomoc w każdej słusznej sprawie. Niech
mi będzie wolno powtórzyć to, co pisałem pięć lat temu:

Ryszardzie, ongiś nazwaliśmy Cię
„hetmanem historyków mazowieckich”,
wręczyliśmy Ci buławę.
Obyś ją jak najdłużej dzierżył z pożytkiem dla ogółu.
Ad multos annos, drogi Jubilacie i Przyjacielu.  
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