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Wspomnienia

Wspomnienie  
o Mieczysławie Edwardzie Szpyrze 

W dniu 10 sierpnia 2015 roku zmarł Mieczysław Edward Szpyra. Poniżej zamieszczamy serdecz‑
ne wspomnienie redaktora naczelnego „Wiadomości Ubezpieczeniowych” w latach 1999‑2003.

Mieczysław Edward Szpyra to z pewnością wybitna postać dla rynku ubezpieczeń w Polsce. 
Drogę swego ziemskiego bytowania – jak rzadko kto – zaznaczył wyjątkowymi działaniami i osiąg‑
nięciami dla dobra Ojczyzny i rodziny, a także swoich współpracowników i firmy ubezpieczeniowej 
PZU, z którą związał życie zawodowe.

Mieczysław Edward Szpyra urodził się we wsi Józefówka, w powiecie Tomaszów Lubelski. 
Szkołę podstawową ukończył w Rachaniach. Przed II wojną światową był uczniem gimnazjum i li‑
ceum w Tomaszowie Lubelskim.

W okresie okupacji jako żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej – pod pseudonimem 
„Jurand” – uczestniczył w walkach i potyczkach z wojskami hitlerowskimi i z oddziałami Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Jego działalność partyzancka budziła wielki podziw, szacunek i uznanie wśród 
ludności Lubelszczyzny i nie tylko. Zmagał się również z reżimem stalinowskim – wywieziony 
na „nieludzką ziemię”, przez 3 lata przebywał w łagrach NKWD na Uralu.

Koleje swego życia pięknie opisał w książce pod tytułem Moja wojna z Hitlerem, Banderą 
i Stalinem, opublikowanej w 2001 roku przez wydawnictwo Norbertinum z Lublina.

Po wojnie podjął pracę zawodową w Inspektoracie PZUW w Hrubieszowie, a po kilku latach, 
na własną prośbę, został przeniesiony do Inspektoratu PZU w Lublinie. Kontynuując pracę za‑
wodową, podjął zaocznie naukę – ukończył szkołę średnią, a następnie studia, uzyskując tytuł 
magistra ekonomii.

Kierownictwo Inspektoratu i Oddziału Wojewódzkiego PZU w Lublinie szybko dostrzegło 
jego zdolności, pracowitość i rzetelność – został przeniesiony do Oddziału Wojewódzkiego PZU 
w Lublinie i awansowany na stanowisko Naczelnika Wydziału. Po kilkunastu latach pracy w Oddziale 
Wojewódzkim w Lublinie, bogaty w doświadczenie zawodowe i pokaźną wiedzę ubezpieczenio‑
wą i ogólną, został przeniesiony do Centrali PZU w Warszawie. Początkowo pracował tam jako 
Naczelnik Wydziału Organizacji, następnie awansował na stanowisko Dyrektora Departamentu 
Organizacji i Administracji.
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W latach 1992–1998 Mieczysław Edward Szpyra był wykładowcą w Wyższej Szkole Ubezpieczeń 
i Bankowości w Warszawie.

Na łamach „Wiadomości Ubezpieczeniowych”  opublikował wiele artykułów, w których dzielił się 
imponującą wiedzą teoretyczną z dziedziny ubezpieczeń i bogatym doświadczeniem zawodowym. 

W uznaniu zasług dla Ojczyzny Mieczysław Edward Szpyra został odznaczony Krzyżem Srebrnym 
Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi od‑
znaczeniami wojskowymi, a także cywilnymi – głównie za swą działalność ubezpieczeniową.

Rok przed śmiercią wyprowadził się z Warszawy, aby swe ostatnie dni przeżyć w rodzinnej 
miejscowości Józefówce, a po śmierci być pochowanym na tamtejszym cmentarzu, obok rodzi‑
ców i rodzeństwa.

Pogrzeb jego odbył się, z należnymi honorami wojskowymi, w miejscowości Rachanie, z udziałem 
rodziny, licznie zebranych przyjaciół, a także przedstawicieli Grupy PZU, m.in. Dyrektora Oddziału 
Regionalnego PZU w Lublinie, pana Jacka Weremczuka. W czasie mszy świętej i na cmentarzu przy 
trumnie pełnili wartę żołnierze z kompanii honorowej Wojska Polskiego z garnizonu w Zamościu, 
a ceremoniału dopełniała orkiestra wojskowa z garnizonu w Rzeszowie.

Nad trumną koleżeńskie pożegnanie wygłosili były dyrektor Oddziału Okręgowego PZU S.A. 
w Lublinie, Zdzisław Pacan i były dyrektor Oddziału Okręgowego PZU S.A. w Rzeszowie, Stanisław 
Stawarz, podkreślając jego osiągnięcia oraz zasługi życiowe. W imieniu rodziny wzruszającymi 
strofami wierszy pożegnał go także jego syn, Jerzy.

Czesć Jego Pamięci!

Oprac. Stanisław Stawarz


