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Dnia 13 stycznia 2009 roku niespodziewanie odszedł od nas na zawsze 
nasz Kolega 

Ks. prof. UKSW dr hab. JERZY SYRYJCZYK 

Był kapłanem diecezji siedleckiej, ściśle związanym z Wydziałem Prawa Kano-
nicznego ATK, a następnie od 1999 r. UKSW w Warszawie, gdzie zajmował stano-
wisko profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Kościelnego Prawa Karnego 
oraz kuratora Katedry Polskiego Prawa Karnego i Procesowego.

Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej i dydaktycznej. 
Wykształcił wielu magistrów i doktorów prawa kanonicznego. Pełnił funkcję Dzieka-
na Wydziału i Prodziekana. Był członkiem Senatu ATK. Pracował na rzecz Uczelni 
w wielu Komisjach Uczelnianych pełniąc funkcję przewodniczącego. Ostatnio był 
członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Był również członkiem Komisji Upo-
wszechniania Prawa Kanonicznego w pracach II Synodu Plenarnego Polski. Przez 
25 lat pełnił funkcję sędziego w Sądzie Biskupim w Siedlcach. Nie wszystkie zamie-
rzenia zdążył zrealizować. To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe miejsce 
w kanonistyce polskiej, jako znawcy kanonicznego prawa karnego, a także i polskie-
go prawa karnego. Sam napisał szereg opracowań o charakterze porównawczym, 
a także pod jego kierunkiem powstało wiele prac magisterskich z tej dziedziny.

Angażował się w prace dla dobra Kościoła w Polsce. Od 1991 r. podjął pracę 
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Biskup Polowy mianował Go swoim 
wikariuszem generalnym. Urząd ten sprawował do 2004 roku. W latach 1996-2003 
dodatkowo sprawował urząd proboszcza w parafii wojskowej w Warszawie-Bemo-
wie. Można śmiało powiedzieć, że Ksiądz Profesor położył podwaliny prawne pod 
reaktywujący się Ordynariat Polowy i jego struktury wewnętrzne. Należy też dodać, 
że w 1993 r. został mianowany na stopień pułkownika, a w 2001 r. mianowany Pra-
łatem Jego Świątobliwości Ojca Świętego.

Ostatnią posługę, zgromadzeni pod przewodnictwem JE. ks. bpa Piotra Tomasi-
ka w asyście JE. ks. bpa Andrzeja Dzięgi oddaliśmy śp. Księdzu Jerzemu w dniu 17 
stycznia 2009 r. w Radzyniu Podlaskim. 

Dziękujemy Księdzu Profesorowi, że był wśród nas i był właśnie takim, jakim był: 
dobrym człowiekiem i kolegą, pokornym uczonym i wymagającym profesorem. Ufa-
my, że Pan Zmartwychwstały da Mu udział w uczcie Swojego Królestwa.

Wydział Prawa Kanonicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie
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