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Zdrowych, pogodnych i radosnych
wi¹t Wielkiej Nocy
¿yczy
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³
Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchos³awicach

powiêæcie ten wielki, uroczysty dzieñ nie tylko mod³om i religijnemu
skupieniu, ale tak¿e porachunkowi ubieg³ych lat
i waszej pracy i zabiegom
na niwie pañstwowej i ludowej i os¹dcie, czy wycie wszyscy i w ca³oci
spe³nili swój wobec pañstwa, swojej rodziny i spo³eczeñstwa, a nawet siebie,
obowi¹zek.( ) W tej nadziei, a nadziei niez³udnej,
bo na sobie opartej, piewajcie wraz z rodzin¹ z ca³ej piersi Weso³e Alleluja,
które, daj Bo¿e, przemieni siê w sta³¹ radoæ naszego wspólnego szczêcia.
Wincenty Witos
Wielkanoc 1926 r.
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Pamiêci Naszej Drogiej Kole¿anki Janiny Kupiec
Mija rok jak po¿egnalimy J¹
w Jej rodzinnej parafii, na cmentarzu w Delastowicach, w g³êbokim smutku i ¿alu, wród kwiatów
i ³ez. Mimo, ¿e up³ynê³o ju¿ trochê czasu, trudno pogodziæ siê
z Jej odejciem. W dalszym ci¹gu
nasuwa siê pytanie, które nie znajduje odpowiedzi: dlaczego musia³a odejæ? Stracilimy kole¿ankê
o niezwykle bogatej osobowoci
 ¿yczliw¹, serdeczn¹, oddan¹ innym, a przy tym solidn¹, bezkompromisow¹ i niezwykle konsekwentn¹. Tak¹ J¹ zapamiêtalimy.
Jasiê poznalimy w 1978
roku, gdy objê³a funkcjê kierownika Muzeum Wincentego Witosa  Oddzia³u Muzeum Okrêgowego w Tarnowie, tu¿ po ukoñczeniu historii na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie. Z niesamowitym zapa³em przyst¹pi³a do
dzia³ania, inicjuj¹c odbudowê zagrody i miejsc pamiêci Wincentego Witosa, konsekwentnie walcz¹c o ka¿d¹ mo¿liw¹ pami¹tkê po
ludowym przywódcy. Na efekty jej
pracy nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. Zgromadzi³a pokan¹ kolekcjê sztandarów Ruchu Ludowego
i utworzy³a ich sta³¹ ekspozycjê na
terenie Muzeum. Utworzy³a tak¿e
Izbê Pamiêci Stanis³awa Mierzwy
 bliskiego wspó³pracownika
W. Witosa. Wspó³tworzy³a Polskie
Stronnictwo Ludowe w 1989 r.,
gdy nadszed³ czas by wróciæ do
dawnych idei. Aktywnie w³¹czy³a
siê w dzia³alnoæ Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum Wincentego
Witosa, doskonale spe³niaj¹c siê
w funkcji wiceprezesa. Z jej inicjatywy powsta³ PIAST - biuletyn
tego stowarzyszenia; redagowa³a
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to czasopismo i by³a autorem licznych artyku³ów.
Nie zabrak³o Jej wród tych,
którzy w 1980 r. podjêli strajk w celu przejêcia Uniwersytetu Ludowego w Wierzchos³awicach, ani w
miejscu gdzie toczy³a siê walka o
ods³oniêcie pomnika W. Witosa.

Janina Kupiec i Stanis³aw Mierzwa
w zagrodzie Wincentego Witosa.

Sprawdzi³a siê tak¿e w organizowaniu Do¿ynek Reymontowskich w 2000 i 2005 roku, którym towarzyszy³y wystêpy lokalnych zespo³ów ludowych oraz prezentacje znanych warszawskich
aktorów.
Ogromny by³ Jej udzia³ w organizowaniu Zaduszek Witosowych, bêd¹cych miejscem spotkañ
szerokiej rzeszy dzia³aczy ludowych rozsianych po ca³ej Polsce.
Z wielkim zaanga¿owaniem
organizowa³a uroczystoæ ods³oniêcia obelisku w Gródku (Hradku) na

ziemi czeskiej, upamiêtniaj¹cego
pobyt W. Witosa na emigracji politycznej.
Szczególn¹ uwagê zwraca Jej
aktywna wspó³praca z IPN i UJ w
organizowaniu wyj¹tkowej konferencji Koniec ja³tañskich z³udzeñ.
Sfa³szowane wybory  19. I.1947,
która mia³a miejsce w auli Uniwersytetu Jagielloñskiego w styczniu
2007 r.
Wiele by mówiæ o wyj¹tkowych dokonaniach Jasi. Wszystko, co robi³a, by³o dla Niej niezwykle wa¿ne, st¹d perfekcja w dogrywaniu detali. By³a bardzo wymagaj¹ca wzglêdem siebie, ale i
wobec innych. Zawsze zajêta,
wiecznie zabiegana  jedn¹ sprawê koñczy³a, a ju¿ w g³owie rysowa³ siê pomys³ kolejnego przedsiêwziêcia. Wszystko robi³a z sercem, bo kocha³a tê pracê.
W swych dzia³aniach by³a ca³kowicie oddana idei pamiêci i prawdy. Swoj¹ bezkompromisow¹ postaw¹ utrwali³a te wartoci, pieczo³owicie pielêgnowane w Muzeum
W. Witosa. Wnios³a ogromne zas³ugi w tworzenie w³aciwego oblicza Ruchu Ludowego.
Wybieraj¹c s³u¿bê idei i pamiêci ludowego przywódcy Wincentego Witosa, nie mia³a w³asnego ¿ycia; zabrak³o na to czasu.
By³a jeszcze rodzina na wsi  stareñka ciocia i brat, którym powiêca³a wszystkie wolne weekendy i urlopy, gdy nie by³a potrzebna w Muzeum czy Towarzystwu Przyjació³ Muzeum W. Witosa. Wtedy rzuca³a wszystko i
przyje¿d¿a³a do Wierzchos³awic,
bo sprawy s³u¿bowe by³y dla Niej
nadrzêdne.
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Janina Kupiec i Alicja Wêgrzynek. Wierzchos³awice 2006 r.

Kocha³a Tatry, w m³odoci
przemierza³a tatrzañskie szlaki,
wci¹¿ snu³a plany górskich wycieczek, ale zawsze zatrzymywa³y J¹
wa¿niejsze sprawy.
My, muzealnicy, nigdy nie zapomnimy naszych corocznych
spotkañ w Wierzchos³awicach,
gdy w dniu 24 czerwca przyje¿d¿alimy na Janiny. Przyje¿d¿alimy, bo lubilimy Jasiê

A Ona dogadza³a naszym podniebieniom, serwuj¹c nam specjalne danie kurczaka po wietnamsku, bêd¹cego sentymentaln¹ reminiscencj¹ dawnych studenckich
czasów. Ile¿ by³o radoci, miechu, wzajemnego przekrzykiwania siê, gdy zasiadalimy w cieniu kwitn¹cych lip ( zawsze zakwita³y na tê okolicznoæ ) i oddawalimy siê b³ogiej uczcie.

Prywatnie Jasia by³a moj¹ najbli¿sz¹ przyjació³k¹, której mog³am
powierzaæ swoje najbardziej poufne sprawy i niekoñcz¹ce siê problemy. Mimo ¿e m³odsza, zawsze
s³u¿y³a wywa¿on¹ rad¹. Bo Jasia
mocniej ni¿ ja st¹pa³a po ziemi.
Wiele razy w pierwszym odruchu
zdarzy³o mi siê biec do Niej Niestety smutna rzeczywistoæ uwiadamia³a, ¿e Jej nie ma.
Gdy przysz³a straszna, nieuleczalna choroba, nie zadawa³a pytañ w rodzaju: dlaczego to J¹ los
tak nieszczêliwie dotkn¹³ Nigdy
siê nie ¿ali³a, nie narzeka³a, tylko
siê umiecha³a i walczy³a z chorob¹. Tak, jak przez ca³e swoje
nied³ugie ¿ycie z wielk¹ pasj¹ oddawa³a siê pracy, tak z niemniejsz¹
werw¹ rzuci³a siê do walki z nowotworem. By³a pe³na optymizmu. A mo¿e tylko nie chcia³a nas
zasmucaæ nieuchronn¹ prognoz¹.
Jasieñko, pustki po Tobie nikt
nie zast¹pi! Zawsze bêdziesz dla
nas niedocig³ym wzorem i na d³ugo pozostaniesz w naszych sercach, mylach i w naszej pamiêci.
Alicja Majcher-Wêgrzynek

Wielka Przyjació³ka w moim ma³ym wiecie
Pewnego dnia, tato zaproponowa³ , abym wraz z nim pojecha³a do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach, poniewa¿ by³ do z³o¿enia
kolejny numer Piasta. Chêtnie siê zgodzi³am, by³a to moja
pierwsza wizyta w muzeum.
Wchodz¹c na podwórko rozgl¹da³am siê w ko³o. Wszystko, co

zobaczy³am by³o dla mnie nowe.
Nagle zorientowa³am siê, ¿e kto
siê na mnie patrzy. W drzwiach
sta³a, trochê w teatralnym gecie z promiennym umiechem
na twarzy, drobna kobieta ubrana w czarne spodnie i bia³¹ bluzkê z ¿abotami. Przedstawi³a mi
siê, by³a to Janina Kupiec. Zwraca³a siê do mnie Emilko, brzmia-

³o to bardzo powa¿nie w porównaniu do tego, jak zwracano siê
do mnie dotychczas. Z pocz¹tku by³am niemia³a, ale ta pani
by³a tak mi³a i umiechniêta,
wiec szybko minê³a trema. Sk³ada³ymy gazetê i rozmawia³ymy
o szkole, przyjacio³ach i rodzeñstwie. W pewnej chwili pani Janina zapyta³a mnie czy umiem
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czytaæ, gdy¿ nie chodzi³am jesz- zrobion¹ laurkê. Pamiêtam, za- urozmaiconych burz¹, która rozcze do szko³y. Odpowiedzia³am, prosi³am J¹ na moje pi¹te uro- pêta³a siê w trakcie obchodów
¿e tak. Podsunê³a mi Piasta. dziny. By³o bardzo weso³o, mia- majowego wiêta. Spieszy³a siê
Przeczyta³am krótki fragment, limy siê przy stole. Dosta³am by zd¹¿yæ na moj¹ uroczystoæ,
po czym spyta³a czy co z tego wtedy ksi¹¿kê, któr¹ mam do gdy¿ wiedzia³a, ¿e jej obecnoæ
rozumiem. Przecz¹co pokrêci- dzisiaj. Zawsze mi imponowa³a. bêdzie dla mnie bardzo wa¿na.
³am g³ow¹, nic nie mówi¹c. Wi- Mog³am przeczytaæ o niej w ga- Otrzyma³am od niej z³oty medadz¹c moje zak³opotanie roze- zecie, zobaczyæ w telewizji. Czê- lik oraz anio³a wyrzebionego z
drewna, którego powiemia³a siê. Nie powiesi³am nad ³ó¿kiem, idedzia³a mi, dlaczego: czy
alnie pasuje do wystroju
z powodu mojej niepomojego pokoju i koloru
radnoci, czy zbyt trudcian jakby wisia³ tam zanego tekstu prezesa z
wsze. Tego dnia d³ugo
pierwszej strony Piasta.
jeszcze rozmawialimy.
Czas tak szybko i mi³o
Póniej okaza³o siê, ¿e
p³yn¹³, ¿e nie zorientoby³ to nasza ostatnia rozwa³ymy siê, i¿ zadanie
mowa i ostatnie spotkazosta³o wykonane i trzenie. Postêpuj¹ca choroba by³o ju¿ wracaæ do
ba nie pozwoli³a siê nam
domu. Po¿egna³am siê z
ju¿ spotkaæ.
pani¹ Jasi¹. UmówiliPewnego dnia, gdy
my siê, ¿e nie bêdzie to
wraca³am ze szko³y
nasze ostatnie spotkanie. Zanosi³o siê na Urodziny Emilki w rodzinnym gronie z pani¹ Jasi¹. mama otwieraj¹c drzwi
powiedzia³a, ¿e pani Japiêkn¹ przyjañ. Tak te¿
sia umar³a. Z rozmów
siê to sta³o.
Czêsto rozmawia³ymy sto jedzi³a do Krakowa, War- zas³yszanych u rodziców dochoprzez telefon. Zawsze intereso- szawy. To z Warszawy czêsto dzi³y do mnie wiadomoci o jej
stanie zdrowia. Nie s¹dzi³am ¿e
wa³y J¹ moje postêpy w nauce, przywozi³a dla mnie ksi¹¿ki.
W maju 2008 r. nadszed³ wiêcej siê nie zobaczymy. By³a
a szczególnie postêpy w nauce
jêzyka angielskiego. Spotyka³y- dzieñ mojej pierwszej komunii taka silna. Nigdy nie rezygnomy siê w muzeum, a czasem u w. Bardzo ucieszy³a siê z moje- wa³a ze swoich celów. Tego tramnie w domu. Uczestniczy³a w go zaproszenia, lecz w tym sa- gicznego dnia nie wiedzia³am,
radosnych i smutnych wydarze- mym dniu odbywa³o siê Woje- co powiedzieæ ,co mam robiæ,
niach w moim ¿yciu. Pamiêtam wódzkie wiêto Ludowe w posz³am do pokoju i mimo woli
jak na pogrzebie mojej babci Szczurowej i z tego powodu nie popatrzy³am na wisz¹cego na
pani Jasia trzyma³a mnie na rê- mog³a mi obiecaæ, ¿e bêdziemy cianie anio³ka. Wtedy dotar³o
kach i ociera³a ³zy spadaj¹ce po razem w tym dniu. Gdy dzieñ do mnie, ¿e ju¿ nigdy nie zobamojej twarzy. Zawsze mia³a dla pierwszej komunii w. dobiega³ czê jej promiennego umiechu,
mnie czas. Nasze rozmowy trak- koñca gocie powoli rozchodzi- nie us³yszê jej ciep³ego g³osu i
towa³a bardzo powa¿nie.14 lu- li siê, niespodziewanie pod dom s³owa Emilko, które nigdy ju¿
tego w dzieñ zakochanych do- podjecha³ samochód, z którego tak nie bêdzie brzmia³o.
sta³am misia, który trzyma w rê- wysiad³a pani Jasia. Widaæ by³o
kach du¿e serce. Natomiast ja na jej twarzy zmêczenie po caEmilia Wojciechowska
podarowa³am w³asnorêcznie ³odziennych uroczystociach,
(lat 11)
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Rozwa¿ania niby-polityczne

Wielkanocne refleksje
Wielki Post to okres refleksji nad naszym ¿yciem, w oczekiwaniu na nadejcie najwa¿niejszych dla chrzecijanina wi¹t
Wielkiej Nocy. Te refleksje
przede wszystkim musz¹ dotyczyæ nas osobicie, naszych zasad, czynów, planów, pod k¹tem
ich zgodnoci z Bo¿ym Prawem.
Ale nasze ¿ycie to nie tylko stosunek do bliskiego cz³owieka,
s¹siada czy przechodnia. Demokracja daje nam mo¿liwoæ wybierania prezydenta, pos³ów,
senatorów, radnych i innych
przedstawicieli sprawuj¹cych
w³adzê w naszym imieniu. Czy
odprawiaj¹c w³asne rekolekcje
przychodzi nam do g³owy, ¿e dokonuj¹c tych wyborów powinnimy za nie przyjmowaæ odpowiedzialnoæ w sumieniu?
Mimo pó³wiecza, które obchodzê w tym roku, i redniego
zainteresowania histori¹ i polityk¹, do niedawna nie zna³em
¿yciorysu W. Witosa. Przypadkowa wizyta w wierzchos³awickim
muzeum da³a mi okazjê pobie¿nego poczytania gablotek, a to
zachêci³o mnie do pog³êbienia
tematu w ksi¹¿kach i internecie.
W efekcie jestem pe³en podziwu
dla tego cz³owieka, jego historii,
ale i trwa³oci idei, które wyznawa³. Ca³e jego ¿ycie wiadczy o
wiernoci Bogu, Ojczynie i Polskiej Wsi. Mimo wielkich zaszczytów jakie osi¹gn¹³, mimo ¿e wielokrotnie znalaz³ siê w kluczowym dla dalszych zdarzeñ czasie
i miejscu, nie znalaz³em przypadku ¿eby dokonywa³ wyboru dla

w³asnej lub partyjnej korzyci. By³
mê¿em stanu, a jednoczenie zachowa³ proste zasady, pozosta³
szczery, naturalny.
Dziêki temu tyle razy stawa³
siê jedynym wyjciem, powierzano mu najwa¿niejsze w pañstwie funkcje. A gdy sytuacja siê
uspokaja³a, polityczne wilki
przejmowa³y w³adzê, wypychaj¹c Witosa i jego PSL. Wtedy
wraca³ do swojej wsi, zagrody,
do swojej ziemi, do natury, która go stworzy³a i z któr¹ zawsze
by³ blisko. I dziêki temu mo¿emy go dzisiaj podziwiaæ, stawiaæ
za przyk³ad, naladowaæ.
Piêkna pieñ wielkanocna
mówi, ¿e Bóg Wszechmocny jest
Bogiem Natury. Nasz Bóg narodzi³ siê na wsi, bo w miecie
nie by³o dla niego miejsca. I to
miejski t³um, zmanipulowany
przez przywódców, skaza³ Go na
mieræ.
Dzisiejsze miasta niczym nie
ró¿ni¹ siê od tych sprzed dwóch
tysiêcy lat. W panuj¹cym tam popiechu, w walce o kasê i posadê, nie ma czasu na Boga, nie
ma miejsca na zasady. Spod codziennego smogu i wiate³ nocnych latarñ nie widaæ nieba. I w
tych miastach mieszka coraz
wiêkszy odsetek naszych rodaków, którzy trac¹ zwi¹zek z natur¹, zapominaj¹ jej prawa, poddaj¹ siê nowym, stworzonym
przez elity polityczne.
Rolnictwo polskie, w lad za
pañstwami zachodnioeuropejskimi, poddane zosta³o w ostatnim
czasie ogromnej przebudowie.

Dop³aty, dotacje, limity produkcyjne itd., to narzêdzia polityczne s³u¿¹ce osi¹gniêciu za³o¿onego celu. Jaki to cel, odczuwa ka¿dy w³aciciel niewielkiego gospodarstwa, w postaci spadku dochodu, uraty mo¿liwoci zbytu.
Nasz kraj obecna polityka rolna
UE dotyka najsilniej, bo nasze
rolnictwo by³o wyj¹tkowe.
Jednak nawet zmiany strukturalne w samym rolnictwie nie
spowoduj¹ nag³ego i masowego
odp³ywu mieszkañców wsi do
miast. Jeszcze wiele lat stanowiæ
bêd¹ oni znaczn¹ liczbê. Fakt ten
stanowi dla mnie wielk¹ nadziejê, ¿e mimo postêpowych trendów p³yn¹cych z Zachodu, zachowamy wystarczaj¹co du¿o
zdrowego rozs¹dku p³yn¹cego z
natury, aby odró¿niæ dobro od
z³a.
Wierzê te¿, ¿e mimo wadliwej ordynacji wyborczej potrafimy w kluczowym momencie wybraæ takich przedstawicieli, którzy postêpowaæ bêd¹ zgodnie z
wol¹ wiêkszoci, nawet wbrew
wytycznym, czy innym dyrektywom, obcym naszej kulturze.
Szukajmy polityków na miarê
Witosa! I obymy ich znaleli.
Szykuj¹c siê wiêc do nadchodz¹cych wi¹t, obejmijmy swoim rachunkiem sumienia tak¿e
nasze polityczne wybory, ich
zgodnoæ z Prawem, które jest
wieczne.
Jan Rusza³a
Prezes Zarz¹du Fundacji
Gospodarska
i Przedsiêbiorczoæ
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Mecenas Stanis³aw Mierzwa

Z tajnych dokumentów UB i SB
Jak ustali³a prof. Alina Fito- wej do ruchu ludowego u schy³- w której kierownicz¹ rolê pe³ni³
wa, autorka wydanej w 1994 r. ku XX wieku (uwaga J.M. - dru- Stanis³aw Mierzwa.
publikacji p.t. Stanis³aw Mierzwa gi cudzys³ów zawiera cytat z rozAktualnie, po uzyskaniu dostêS³omka na tle swoich czasów, dzia³u Przedmowa dr J. Gmi- pu do ród³owych materia³ów zgroMierzwa inwigilowany by³ przez truka - dyrektora Muzeum Histo- madzonych w IPN na w/w temat,
PRL-owsk¹ S³u¿bê Bezpiemogê wyrobiæ sobie jeszcze
czeñstwa ju¿ od sierpnia
dok³adniejszy pogl¹d na
1945 r., tj. od powrotu do
rozmiar tych dzia³añ oraz
kraju, po odbyciu wiêziensposób ich przeprowadzanego wyroku wymierzonenia i w zwi¹zku z tym chcia³go mu przez sowiecki Wojbym siê podzieliæ pozyskowy S¹d w Moskwie w
skan¹ wiedz¹ z zainteresos³ynnym procesie 16-tu polwanymi tematem Czytelniskich przywódców Polskiekami...
go Pañstwa Podziemnego.
W przegl¹danej przeze
Inwigilowany, a w³aciwie
mnie zszywce dokumenprzeladowany przez SB by³
tów o objêtoci 434 str. marównie¿ w latach osiemdzieszynopisu (a zszywek zasi¹tych, a wiêc praktycznie
wieraj¹cych kolejne dokudo koñca swojego ¿ycia, na
menty inwigilacji Stanis³aco wskazuj¹ dokumenty zawa Mierzwy jest kilkanacie)
chowane w Instytucie Paznajduj¹ siê: zbiór poleceñ
miêci Narodowej. Stanis³aw
funkcjonariuszy SB, zbiór
Mierzwa zmar³ 10 padzierprotoko³owanych donienika 1985 r.
sieñ ich tajnych wspó³praPocz¹tkowo informacowników i informatorów
cje o inwigilacji mego ojca
oraz wyci¹gi z tych donieprzez s³u¿by UB/SB czersieñ, sporz¹dzonych w
pa³em z przytoczonej puokresie od 24.III.1957 r. do
blikacji prof. Aliny Fitowej,
1.VII.1960 r. W dokumenpóniej, szerzej - z ksi¹¿ki Stanis³aw Mierzwa przed Kaplic¹ Wincentego
tach, które przegl¹dam,
Boles³awa Derenia, zatytu- Witosa. Wierzchos³awice 1971 r.
doliczy³em siê (wystêpuj¹³owanej Krakowscy Koncych pod ró¿nymi pseudofederaci - Ludowa opozycja w rii Polskiego Ruchu Ludowego w nimami w podanym okresie) co
Krakowskiem w latach 1945 w/w publikacji) jak i obszerny re- najmniej 46-ciu wspó³pracowni1974, wydanej w 2003 r. Inte- jestr przeciwdzia³añ UB/SB, nisz- ków i informatorów - nieustannie
resuj¹ca publikacja Derenia jest cz¹cych te obywatelskie  patrio- szpicluj¹cych dzia³alnoæ spozarówno du¿ym zbiorem udoku- tyczne inicjatywy. Dereñ w znacz- ³eczn¹, zawodow¹ oraz ¿ycie osomentowanych efektów spo³ecz- nym stopniu opiera siê na doku- biste Stanis³awa Mierzwy, a przede
no-politycznej dzia³alnoci Kra- mentach wypracowanych wszystkim jego kontakty z przyjakowskich Konfederatów  Lu- przez PRL-owskie s³u¿by UB/SB, ció³mi, kolegami i wspó³pracowdzi, którzy osobiste ¿ycie podpo- z których wynika jak nieustannie nikami...
rz¹dkowali przeniesieniu patrio- inwigilowa³y i brutalnie zwalcza³y
Jak wynika z wertowanych
tycznej i piêknej tradycji ludo- tê patriotyczn¹ opozycjê ludow¹, przeze mnie doniesieñ, czêæ
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Mecenas Stanis³aw Mierzwa
informatorów i tajnych wspó³pracowników UB dostarcza³a swoim
mocodawcom informacje sporadycznie, ale du¿a czêæ szpiegowa³a Mierzwê systematycznie w
przeró¿nych sytuacjach: w mieszkaniu, w pracy, w kawiarni, na
kole¿eñskich spotkaniach, w podró¿y, podczas sanatoryjnego leczenia chorób nabytych podczas prawie siedmioletniego pobytu w najciê¿szych PRL-owskich wiêzieniach - a swoje donosy oficerom
prowadz¹cym sk³ada³a systematycznie, przez ca³e lata tajnej z nimi
wspó³pracy, z wielk¹ gorliwoci¹.
Poród szpieguj¹cych, w analizowanym przeze mnie okresie, rekordzist¹ by³ TW Wojciech, który z³o¿y³ co najmniej 32 raporty-donosy
obci¹¿aj¹ce Stanis³awa Mierzwê.
Z licznych sprawozdañ tajnych wspó³pracowników, przedk³adanych odbieraj¹cym je oficerom SB, wynika, ¿e w pewnych
momentach Stanis³aw Mierzwa
zdawa³ sobie sprawê, i¿ jest inwigilowany, ¿e otaczany jest siatk¹
tajnych wspó³pracowników UB/
SB. Domyla³ siê, ¿e jego rozmowy telefoniczne s¹ kontrolowane
i to zarówno w prywatnym mieszkaniu, jak i w miejscu pracy  kancelarii adwokackiej; ¿e w jego
mieszkaniu, a tak¿e w kancelarii
adwokackiej, zainstalowane s¹
pods³uchy; ¿e jego korespondencja jest przegl¹dana i czytana przez
pracowników SB, a on sam - w
sposób dla niego uci¹¿liwy  obserwowany. Jednak, na podstawie
w³asnych obserwacji, wiedzy najbli¿szych przyjació³, a tak¿e przekazywanych mu ostrze¿eñ (przez
osoby ¿yczliwe, a zwi¹zane z funkcjonuj¹c¹ w³adz¹), nie w pe³ni zdawa³ sobie sprawê z rozmiarów
swego osaczenia przez agentów

UB/SB. Dopiero obecnie, przegl¹daj¹c zachowane teczki tajnych
dokumentów UB/SB, mo¿na wyrobiæ sobie szerszy pogl¹d o skali
podejmowanych dzia³añ wobec
cz³owieka, który broni³ niezale¿noci swoich pogl¹dów, kieruj¹c
siê wiciowymi zasadami ¿ycia
i spo³eczno-politycznymi ideami
Wincentego Witosa.
Istnieje ogromna iloæ dowodów ci¹g³ego osaczania Mierzwy,
zak³adania coraz to nowych siatek wywiadowczych przez tajne
s³u¿by UB/SB. Dla przyk³adu
przytaczam charakterystyczny
fragment jednego z cyklicznych
doniesieñ tajnego informatora
Jadzi, jak i wybran¹ przeze mnie
czêæ uwag napisanych na tym
wówczas cile tajnym dokumencie przez oficera SB, przyjmuj¹cego relacje swego podopiecznego - tajnego informatora. Jak s¹dzê (po przeczytaniu kilkunastu raportów Jadzi), informator ten
nie by³ cz³owiekiem z najbli¿szego krêgu wspó³pracowników Stanis³awa Mierzwy, ani nawet z szerszego grona osób wczeniej mu
bliskich. Mylê, ¿e Jadzia kontakt z Mierzw¹ nawi¹za³ jedn¹
z metod zalecanych przez SB, tj.
zlecenia adwokackiej us³ugi. Porady prawnicze umo¿liwia³y czêste kontakty (sterowanych przez
s³u¿by UB/SB ich tajnych wspó³pracowników z Figurantem)
i zdobywanie w ten sposób wiêkszego zaufania ledzonego adwokata-obroñcy, do klienta-donosiciela. By³y tak¿e okazj¹ do poszerzania tematyki rozmów o poza
prawnicze zagadnienia. Takie
zbli¿enie umo¿liwia³o agentom
nieomal codzienne ledzenie Stanis³awa Mierzwy oraz pozyskiwanie jego opinii i komentarzy do

aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej w kraju, oceny funkcjonowania wierchuszki rz¹dz¹cej partii PPR/PZPR, a tak¿e i ZSL, oceny re¿imowego - pañstwowego
aparatu w³adzy, gdy¿ na uzyskaniu takich osobistych wypowiedzi
Stanis³awa Mierzwy funkcjonariuszom UB/SB najbardziej zale¿a³o.
Drug¹ metod¹, za pomoc¹
której UB/SB lokowa³o w bliskim
otoczeniu Stanis³awa Mierzwy
swoich agentów, by³y rekomendacje bliskich przyjació³ - z dawnej,
politycznej dzia³alnoci w Ruchu
Ludowym; kolegów, którzy byæ
mo¿e niezbyt starannie sprawdzali intencje kandydatów na donosicieli i nies³usznie im wystawiali korzystne wiadectwo, umo¿liwiaj¹ce (pomimo wielkiej ostro¿noci
Mierzwy w tej sprawie) zbli¿enie
siê do niego i pozorne w³¹czenie
do opozycyjnej dzia³alnoci
w celu jej kontroli.
Jak wynika z zachowanych
meldunków, tajny informator Jadzia z du¿¹ czêstotliwoci¹ spotyka³ siê z rozpracowywanym Stanis³awem Mierzw¹ i z jego najbli¿szym otoczeniem. Prowadz¹cemu
go oficerowi SB gorliwie sk³ada³
obci¹¿aj¹ce Stanis³awa Mierzwê
meldunki (z autoprezentacji w jego
donosach wynika, i¿ uwa¿a siê on
za starego dzia³acza ludowego,
do którego Mierzwa ma spore zaufanie i czasami zwierza siê ze
swoich planów, przekazuje osobiste oceny bie¿¹cej sytuacji politycznej oraz relacjonuje niektóre swoje polityczne dzia³ania).
Doniesienie informatora Jadzi, znajduj¹ce siê tajnych aktach
SB w formie wyci¹gu z dnia
26.VI.57., z niedu¿ym skrótem
jego maszynopisu poni¿ej przytaczam:
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Mecenas Stanis³aw Mierzwa
Za³atwiaj¹c sprawy umowy
handlowej miêdzy Pocyn¹, a
Przybyszewsk¹ Zofi¹ musia³em
skorzystaæ z pomocy adwokata. Wybra³em siê z tym do adw.
Mierzwy. Chêtnie mi pomóg³ i
nic nie pobra³ za poradê. W rekompensatê poprosi³em go do
Wierzynka na kolacjê. Po kolacji na powrót poszlimy do
jego kancelarii i tam Mierzwa
trochê puci³ farby, mówi³ te¿
i o mnie. W zwi¹zku z jego aktywizacj¹ na odcinku Ruchu
Ludowego narazi³ siê N.K.W.
ZSL. Dzia³alnoæ ta doprowadzi³a do zainteresowania siê
jego osob¹ przez b. U.B.P.
Chwali³ siê nawet, ¿e wie kto
prowadzi na niego sprawê w
Krakowie. Zaznaczy³ tylko, ¿e
g³ównym jest mjr Koperek. Ale
mu nic nie udowodni, poniewa¿ on roboty szpiegowskiej
czy dywersyjnej nie prowadzi.
Mog¹ go tylko skazaæ za Ruch
Ludowy, jak skazano go ju¿.
Spodziewa siê, ¿e bêdzie trochê
maltretowany, ¿e odbior¹ mu
kancelariê
Zaznaczy³, ¿e dosta³ polecenie z Warszawy od przyjació³,
aby trochê siê odsun¹³ od polityki, poniewa¿ jest w krêgu podejrzeñ, a jego likwidacja mog³aby zaszkodziæ Ruchowi Ludowemu.
Ostrze¿enie da³ mu Stawiñski, wzglêdnie Sza³wiñski. Powiedziano mu, ¿e w sprawach
porady co robiæ, bêd¹ przychodziæ do niego zaufani ludzie, a
on bêdzie doradza³, a nie bior¹c udzia³u w polityce, bêdzie
sta³ poza ko³em podejrzeñ i zarzutów. Sta³ siê przez to bardzo podejrzliwy, grono przyja-
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ció³ sam sobie dobiera. Nadmieni³ mi, ¿e o mnie szereg
ludzi mówi³o ró¿ne rzeczy, ale
on ma (uwaga J.M. - brak
kolejnych s³ów i w tym miejscu
wykropkowana ca³a linijka
sprawozdania oficera SB) swoj¹
i darzy mnie zaufaniem, poniewa¿ i ja mia³em nieprzyjemnoci od strony U.B.P
Jadzia
(uwaga J.M.  poni¿szy tekst
to odpis treci dopisku w ww.
fragmencie protokó³u oficera SB)
UZUPE£NIENIE
ZE S£ÓW:
Odnonie ostrze¿enia swojej osoby  Mierzwa zaznaczy³,
¿e jest mu wiadomo, ¿e sprawê w Krakowie prowadzi Trójka Wydzia³ Polityczny. Ca³oci¹ rozpracowania i g³ównym
kierownikiem jest mjr Koperek.
Zaznaczy³, ¿e choæby mjr Koperek nazywa³ siê Koper  to i
tak nic mu nie udowodni.
ZADANIE:
Co do Mierzwy postêpowaæ
bardzo ostro¿nie. Obecnoci¹
swoj¹ bardzo siê nie narzucaæ,
skorzystaæ z jego us³ug co do
nowo powstaj¹cej prywatnej firmy, czy te¿ z zaproszenia do brid¿a. W wypadku narzucania
dyskusji politycznej przez Mierzwê, dyskusjê podj¹æ i bez podejrzeñ prowadziæ, celem ustalenia
kto z terenu dalej bêdzie prowadzi³ robotê Mierzwy
PRZEDSIÊWZIÊCIE:
Materia³ o Mierzwie przekazaæ Kier. Wydz. Ostro¿noæ

Mierzwy braæ pod uwagê przy
dawaniu zadañ dla inf. PS.
Wies³aw, D¹b i Kruczek
z terenu, którzy mog¹ byæ nakierowani na rozpracowanie
Mierzwy, jak i zastosowania PP
(uwaga J.M.  w przytaczanym
fragmencie raportu oficera SB:
i zastosowania PP, to decyzja
za³o¿enia Stanis³awowi Mierzwie
pods³uchu). Zastosowaæ obserwacjê za M. na terenie Warszawy w czasie jego wyjazdu na
dyskusjê w klubie przy N.K.W.
ZSL, celem zebrania jego kontaktów w Warszawie.
Powiadomiæ Wydz. II-gi
Dep. III-ci, by M rozpracowano w Warszawie w czasie jego
pobytu w Warszawie. Przyst¹piæ do wnikliwej analizy kontaktów Mierzwy w Krakowie i
w terenie, celem ustalenia
przez kogo M. bêdzie prowadzi³
zakonspirowan¹ dalsz¹ dzia³alnoæ w Ruchu Ludowym.
INFORMACJA:
Odnonie ostro¿noci
Mierzwy z Nowej Huty dostan¹
informacjê, ¿e Mierzwa zwróci³ uwagê adw. Salusiñskiemu
/b. cz³. aktywista/, aby ten nie
wypytywa³ go, a je¿eli go to ciekawi, to mo¿e mu wiêcej powiedzieæ.
Zaznaczy³ mu te¿, ¿e jest
mu te¿ wiadomo kto donosi i
jedzi z materia³ami do Warszawy Od inf. PS. ¯bik uzyskano dane, ¿e Sekr. K.W. ZSL
Korona po powrocie z Plenum
N.K.W. ZSL wypowiada³ siê, ¿e
przez dwa dni bili tylko w
Kraków za prawicowoæ i wykonawstwo polityki Mierzwy.
Góra N.K.W. ZSL chce wróciæ

Mecenas Stanis³aw Mierzwa
do starych form pracy, a kier.
¿¹da nowych.
Za zgodnoæ
/ - / Rzechu³a Czes³aw

Na zebraniu by³o 3/4 obywateli gromady, na które zostali zaproszeni przez Komitet
Mierzwa Stanis³aw  adwokat,
Marcinkowski Józef  profesor,
brat Antoniego, Golba Jan 
magister i wizytator szkó³ zawodowych. S¹ to obywatele
tut. Gromady.

cji odpadków wiejskich - to ewidentne niezrozumienie przez oficera UB sposobu pozyskania
rodków finansowych na budowê nowej szko³y. Tajny informaZ ogromnego pliku wertotor z pewnoci¹ donosi³ mu o
wanych dokumentów wybra³em
planie sprzeda¿y gromadzkich
jeszcze jedno doniesienie, które
³¹k-nieu¿ytków na ten cel, a on
przytaczam w ca³oci. Doniesiezapisa³ w protokóle likwidacji
nie to, jak i wiele innych,
odpadków wiejskich)
w tajnych dokumentach
i przyst¹piæ do budowy
UB/SB, dotycz¹cych dziaszko³y.
³alnoci spo³ecznej Stanis³aZ kolei g³os zabra³
wa Mierzwy i jego przyjaMierzwa Stanis³aw, adwoció³, mia³o z pewnoci¹ dokat, który mówi³ o rozwistarczyæ jego zleceniodawniêciu pracy cegielni, aby
com dowody szkodliwej
kupiæ maszynê do prokonspiracyjno-dywersyjnej
dukcji ceg³y i przyst¹piæ
dzia³alnoci Krakowskich
do produkcji i budowy
Konfederatów wobec Luszko³y. Wspomnia³, aby
dowego Pañstwa. W istooprócz ceg³y przerzuciæ
cie swej doniesienie to stasiê na produkcjê pustanowi laurkê im powiêków i betoniarni, w celu
con¹, za ich patriotyczne
uzyskania dochodów na
inicjatywy, za spo³eczn¹
budowê szko³y. Wspodzia³alnoæ - dla dobra ogólmnia³ o £ysej Górze w
nego!
powiecie brzeskim, jak
tam siê gospodaruj¹ przy
produkcji ceramiki i uzyród³o Góral
skuj¹ du¿y dochód. Apeprzyj¹³: Gawin St.
lowa³ do m³odzie¿y doradnia 23.IV.1958 r.
staj¹cej, aby przyczyni³a
CILE TAJNE
siê prac¹ w budowie szko³y. Golba Jan mówi³ o
DONIESIENIE:
Zjedzie i po³o¿eniu kaSpotkanie ludowców w rocznicê mierci
Wincentego
Witosa.
Wierzchos³awice
1972
r.
Zebranie wiejskie w
mienia wêgielnego pod
Biskupicach Rad³owskich
now¹ szko³ê w dniu 15
zosta³o zwo³ane przez KomiW dyskusji zabra³ pierwszy sierpnia br., ¿e ta uroczystoæ
tet Budowy Szko³y z prze- g³os Marcinkowski Józef, któ- bêdzie mia³a nie tylko charakwodn. Komitetu Kusior Toma- ry mówi³ o osi¹gniêciach wsi, ter uroczysty, ale te¿ przynieszem, który by³ za to odpowie- ¿e du¿o ludzi ze wsi kszta³ci siê, sie pewien zysk na budowê
dzialny. Zebranie zwo³ano na oraz o jej przesz³oci i perspek- szko³y. Apelowa³, aby na rêce
dzieñ 20.IV. godz. 14, lecz od- tywie. Odnonie braków, kierownika szko³y zbierali adby³o siê póniej tj. o godz. 15. mówi³ o braku jednoci w bu- resy osób, inteligencji ze wsi,
Zebraniu przewodniczy³ prze- dowie szko³y, aby wzi¹æ siê którzy zamieszkuj¹ na innych
wodnicz¹cy GRN ob. Kurtyka wspólnie przy likwidacji odpad- terenach kraju, celem zaproszeKarol.
ków wiejskich (J.M.  likwida- nia ich na t¹ uroczystoæ. Mowa
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Mecenas Stanis³aw Mierzwa
o Zjedzie mia³a charakter ci¹gniêcia ludzi z terenu kraju,
którzy pochodz¹ z Biskupic.
Mówi³ o tablicy pami¹tkowej z
wbijaniem gwodzi, co te¿ przynios³oby dochód.
Mierzwa S., Marcinkowski
J. i Golba zostali zaproszeni
na zebranie specjalnie z Krakowa przez Kusior Tomasza listownie. Przyjechali oni w sobotê wieczorem poci¹giem.
Mierzwa przebywa³ u swego
brata Franciszka, Marcinkowski u matki i brata, a Golba u
ojca i brata.
Z Mierzw¹ rozmawia³em,
ale na tematy polityczne nie
by³o okazji do rozmowy, gdy¿
rozmowy toczy³y siê przy Marcinkowskim, Golbie i czêci Komitetu, tym bardziej, ¿e sami
jej nie poruszali i do takiej nie
by³o okazji. Nie stwierdzi³em
równie¿, aby Mierzwa S. by³ w
odwiedzinach n/p. u Remiana,
czy Marcinkowskiego, jak te¿
nie posiadam danych, aby kto
z obcych wsi czy terenów przyjecha³ do Mierzwy i pozosta³ych.
Da³o siê wyczuæ jakby zerwali oni z dzia³alnoci¹ polityczn¹, gdy¿ nic na ten temat
nie dyskutowali. Marcinkowski
pojecha³ do Krakowa w niedzielê wieczorem, a Mierzwa w
poniedzia³ek rano, a Golba w
poniedzia³ek po po³udniu.
Góral
ZADANIE:
W zwi¹zku z tym, ¿e Mierzwa Stanis³aw szed³ do domu z
Remian A., proszê wejæ w rozmowê z Remianem na temat
zebrania w sprawie budowy
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szko³y, prowadziæ j¹ w kierunku zebrania i uchwa³ oraz dyskusji i pomocy w tym zagadnieniu Mierzwy, Marcinkowskiego
i Golby. Rozmowê z Rumianem
skierowaæ na temat organizacyjno-polityczny w tym sensie,
aby wypowiada³ siê o rozmowach z Mierzw¹ i jego wnioskach z polityki.
Ponadto tak przez Remiana jak Marcinkowskiego ustaliæ
z kim Mierzwa w Biskupicach
by³ w rozmowach tj. czy kto odwiedza³ jego ewentualnie, czy
Mierzwa by³ gdzie w odwiedzinach i dawa³ wytyczne.
Przy tym trzeba widzieæ
dzia³alnoæ Remian A. i Marcinkowskiego A. pod wzglêdem
dzia³alnoci wrogiej.
Kolejne spotkanie 15.V w
Tarnowie o godz. 8.
PRZEDSIÊWZIÊCIA:
Materia³ sprawdziæ przez b.
inf. ps. Most i wykorzystaæ w
ca³oci do meldunku w zwi¹zku z telefonogramem, gdy¿
charakter spotkania dotyczy³
szczególnie Mierzwy S.
INFORMACJA ZE SPOTKANIA:
Inf. Góral na spotkaniu
w dniu 5.IV.1958 r. nadmieni³
o przyjedzie do Biskupic
Mierzwy Stanis³awa z Krakowa, w którego kierunku zosta³
nastawiony, lecz z powodu, ¿e
nie przyby³ na umówione spotkanie na 15 bm., a zachodzi³a
potrzeba informacji w sprawie
Mierzwy S., na spotkanie udano siê do niego do domu, gdzie
rozmowê przeprowadzono w
sali szkolnej. Poza treci¹ do-

niesienia poda³ dodatkowo, ¿e
po zebraniu w dniu 20.IV. br.
Mierzwa Stanis³aw, Marcinkowski Józef i Golba Jan wraz
z Kusior Tomaszem i Remian
Andrzejem byli u niego w
domu, lecz rozmowa prowadzona by³a tylko na temat zebrania i budowy szko³y. Poda³
ponadto, ¿e z Mierzw¹ nie mia³
mo¿liwoci do rozmowy i szczególnie rozmawia³ z Marcinkowskim, gdy¿ ten (J.M. - dalsza
czêæ zdania maszynopisu nieczytelna).
Ogólnie z rozmowy z inf.
PS. Góral, stwierdzam, ¿e nie
lubi i nie jest zdolny do prowadzenia rozmów na tematy polityczne, nie jest samodzielny,
aby staraæ siê co zdobyæ. Dwulicowoci jego równie¿ nie
stwierdzono, potwierdzaj¹c to
przez b. inf. ps. Most.
Za zgodnoæ:

G. St.

(Uwaga J.M. - poni¿ej odpis
z czytelnego, odrêcznego dopisku na ww. trzystronicowym dokumencie  maszynopisie oficera UB)
Z powy¿szego sporz¹dzono
odpisy do spr. Marcinkowskiego J. i Golby Jana
(Uwaga J.M. - pod dopiskiem podpis nieczytelny)
Wypis z dokumentów tajnych SB i powy¿szy komentarz
do nich napisa³em w dniu 23 lutego 2010 roku.
Jacek Mierzwa

Zostan¹ w naszej pamiêci

Marian Pochroñ (1933-2010)
24 lutego br. na cmentarzu
parafialnym w Wierzchos³awicach rodzina, przyjaciele, ludowcy ¿egnali zmar³ego trzy dni
wczeniej p. Mariana Pochronia - wieloletniego cz³onka zarz¹du Towarzystwa Przyjació³
Muzeum Wincentego Witosa,
cz³owieka oddanego sprawom
wsi i jej mieszkañców.
Marian Pochroñ urodzi³ siê
14 grudnia 1933 r. w Wierzchos³awicach, w rodzinie ch³opskiej.
Po ukoñczeniu tutejszej szko³y
podstawowej uczêszcza³ do 3-letniego gimnazjum mechanicznego w Tarnowie, które ukoñczy³
w 1950 r., by zaraz potem - maj¹c niespe³na 17 lat - rozpocz¹æ
pracê jako mechanik urz¹dzeñ
pomiarowych w Zak³adach Azotowych.
W czasie swojej 40-letniej
pracy w Zak³adach Azotowych,
z przerw¹ na odbycie latach
1953-1956 s³u¿by wojskowej,
p. Marian podnosi³ nieustannie
swoje kwalifikacje zawodowe.
By³ wzorowym pracownikiem,
lubianym wród za³ogi i kierownictwa. W wolnym czasie podejmowa³ dodatkow¹ pracê w Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych jako
mechanik sprzêtu rolniczego. W
rodzinnych Wierzchos³awicach
prowadzi³ wraz z rodzin¹ ma³e
gospodarstwo rolne.
Kolega Marian by³ cz³owiekiem g³êboko wierz¹cym, ¿yczliwym oraz skorym do pomocy.
By³ wzorowym mê¿em, ojcem i
wychowawc¹ czwórki swoich
dzieci. Troszcz¹c siê o sprawy ko-

Od lewej p.kol. Marian Pochroñ wród cz³onków Towarzystwa.
Biegonice 2009 r.

cio³a, czynnie pomaga³ we
wszelkich pracach w parafii
Wierzchos³awice.
Od m³odych lat zwi¹za³ siê z
ruchem ludowym. 30 lat aktywnie dzia³a³ jako cz³onek zarz¹du
Towarzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach, gdzie m.in. bra³ udzia³
w przygotowywaniu Zaduszek
Witosowych, a tak¿e wielu innych uroczystoci organizowanych przez Towarzystwo. Za
swoj¹ pracê i zaanga¿owanie zosta³ wyró¿niony listem gratulacyjnym, wrêczonym przez Jaros³awa Kalinowskiego podczas obchodów 30-lecia Towarzystwa w
2002 r.
Rok 2009 dla p. Mariana
by³ czasem ci¹g³ego zmagania siê
z chorob¹. Mimo tego jeszcze w

styczniu 2009, wraz z cz³onkami Towarzystwa, uczestniczy³ we
mszy wiêtej w Biegonicach (parafia Nowy S¹cz), za duszê p.
Micha³a Sopaty - wieloletniego
wikariusza parafii Wierzchos³awickiej.
Towarzystwo Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa i rodowisko spo³eczne Wierzchos³awic traci w osobie Zmar³ego oddanego kolegê, przyjaciela, cz³owieka silnie zwi¹zanego z ideami
Wincentego Witosa i ruchem ludowym.
Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia dla ca³ej rodziny zmar³ego sk³ada Zarz¹d Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchos³awicach.
Jan Ogar
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Z rodzinnych wspomnieñ

Polska potrzebuje wielkiego zespolenia narodu
Wincenty Witos, opuszczaj¹c
areszt tymczasowy w Siedlcach po
swoim powrocie z emigracji politycznej w 1939 roku, podj¹³ szereg wyjazdów okolicznociowych,
a jego aktywnoæ polityczna nigdy przedtem w tak krótkim czasie nie by³a a¿ tak du¿a.
Pierwsze spotkanie z ludowcami, tu¿ po powrocie z Czechos³owacji, odbywa 30 kwietnia w Sali
Domu Ludowego Wis³a w Krakowie. Nied³ugo po tym wydarzeniu, 17 maja w Warszawie, obejmuj¹c ponownie prezesurê Stronnictwa Ludowego zapewnia³, ¿e:
Przed ka¿dym najedc¹ naród
polski bêdzie broniæ nie tylko
swojej niepodleg³oci, ale ka¿dej
grudki ziemi. Nastêpnie Witos
przemawia³ w sali teatru na zjedzie wojewódzkim Stronnictwa
Ludowego w Kielcach, gdzie za
przyk³ad bohaterstwa i oporu przeciw hitlerowskim Niemcom wskazuje na naród czechos³owacki:
Patrzy³em osobicie na ma³y
naród s³owiañski, który pracowa³ ¿mudnie, oszczêdza³ i ¿y³,
lecz przyszed³ smok niemiecki i
po³kn¹³ wszystko.
Ju¿ z koñcem maja Wincenty
Witos udaje siê w podró¿ po
wschodnich terenach Polski. 28
maja uczestniczy w obchodach
wiêta Ludowego w Tarnowie, a
zaraz po tym - w towarzystwie Stanis³awa Mierzwy udaje siê poci¹giem do Przeworska. Dzieñ póniej sk³ada w Muninie, w powiecie jaros³awskim, ho³d na grobach
poleg³ych w czasie strajku ch³opskiego w 1937 r. Po drodze odwiedza wsie Tuczempy, Ostrów
i Or³y, gdzie auto, w którym podró¿uje, zostaje obrzucone tak
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wielk¹ iloci¹ kwiatów, ¿e z trudem mo¿e siê poruszaæ. Nastêpnie witany jest hucznie przez
mieszkañców wsi Mociska, gdzie
w przemówieniu do ludnoci wiejskiej padaj¹ z jego ust niezapomniane s³owa: Macie s³u¿yæ Pañstwu, bez wzglêdu na to, jaki jest
rz¹d!
Swoj¹ ostatni¹ podró¿ po ziemiach wschodnich Witos odbywa
7 czerwca, uczestnicz¹c w konferencji prezesów SL we Lwowie.
Poni¿ej - krótka relacja, widziana oczyma wiadka, uczestnika spotkania z Wincentym Witosem w czerwcu 1939 r., na trasie
Jego przejazdu, w sposób niezwykle barwny opisuje kilkunastominutowy pobyt Prezesa we wsi
Or³y, pow. Przemyl. Zapisa³ j¹
jeden z cz³onków Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum Wincentego
Witosa i przekaza³ do zbiorów
muzeum.
Janusz Skicki
W pierwszy dzieñ Zielonych
wi¹t 1939 r. by³em na uroczystociach wiêta Ludowego w
Dubiecku, pow. Przemyl. W godzinach wieczornych zosta³em zawiadomiony przez jednego z
cz³onków Zarz¹du Powiatowego
Stronnictwa Ludowego, ¿e nastêpnego dnia, tj. w drugi dzieñ
Zielonych wi¹t bêdzie przeje¿d¿a³
Wincenty Witos przez Przemyl na uroczystoci powiatowe Stronnictwa Ludowego w Mociskach i nale¿a³o by z tej okazji zrobiæ co
niezwyk³ego, aby powitaæ Prezesa. Po otrzymaniu dok³adnych informacji co do przyjazdu Witosa i
po naradzie z miejscowymi ch³o-

pami uzna³em, ¿e nale¿y przygotowaæ na trasie przejazdu Prezesa
uroczyst¹ bramê powitaln¹ we wsi
Or³y, gdy¿ w tej w³anie wsi jest
bardzo mocne ko³o ludowe. Cz³onkowie okolicznych zarz¹dów zaalarmowali wszystkich mieszkañców
wsi Or³y, w celu zrobienia napisów i udekorowania bramy powitalnej. Ch³opcy i starsi ludowcy
zakopywali s³upy oraz ¿erdzie w
poprzek szosy, na których mia³ byæ
umieszczony wielki napis. Niektórzy przy tym pracowali ca³¹ noc, a
kobiety z okolicznych domów czêstowa³y ich pajdami chleba.
O godz. pi¹tej rano w drugi
dzieñ Zielonych wi¹t napis by³ ju¿
gotowy: Witamy Wielkiego Wodza Narodu polskiego - Prezesa
S.L. Wincentego Witosa, 3 krotnego Prezesa Rady Ministrów,
Wiênia Brzeskiego. Niech ¿yje
Prezes Wincenty Witos!
O godzinie ósmej rano ze
wszystkich stron zaczêli gromadziæ
siê ludzie, jedni przyje¿d¿ali furmankami, a inni szli pieszo, co
parê minut przybywali nowi
uczestnicy, tak ¿e do godziny dziewi¹tej obok domu Ludowego w
Or³ach by³o zgromadzonych oko³o trzy tysi¹ce ludzi. Ku memu zdziwieniu na uroczystoci powitalne
przybyli równie¿ z okolicznych
wiosek Rusini. Kilka minut po
dziewi¹tej nadjecha³o auto ciê¿arowe z wojskiem, zatrzymuj¹c siê
przed bram¹. Wojskowi przeczytali napis i zapytali kto zezwoli³ na
umieszczenie go oraz wywieszenie
w miejscu publicznym. Podszed³em do samochodu i owiadczy³em oficerowi, ¿e to ja, wraz z zarz¹dem, zrobilimy to, co widz¹
przed sob¹, a jest to zgodne z

Z rodzinnych wspomnieñ
Konstytucj¹ oraz statutem Stronnictwa. Po krótkiej rozmowie samochód z wojskiem odjecha³.
Wszyscy zgromadzeni oczekiwali z minuty na minutê patrz¹c
w kierunku Jaros³awia, sk¹d mia³
nadjechaæ samochód wraz z Prezesem Wincentym Witosem.
Sztandary S.L. z okolicznych wiosek zajê³y swoje miejsca wzd³u¿
szosy, a sztandar ko³a w Or³ach
znalaz³ siê porodku. Nied³ugo
potem kto zauwa¿y³ czarny samochód nadje¿d¿aj¹cy z kierunku
Jaros³awia i krzykn¹³: jad¹! Nast¹pi³o wtedy wielkie poruszenie
wród t³umu. Kiedy samochód
zbli¿y³ siê do zgromadzonej publicznoci, nasta³a cisza. Po ukazaniu siê Witosa nast¹pi³y oklaski
i okrzyki, ch³opi wiwatowali: Niech
¿yje Wincenty Witos, niech ¿yje
Prezes, niech ¿yje wódz Narodu,
niech ¿yje Wieczny Tu³acz!
Po chwili mia³em okazjê, jako
wspó³organizator, wyg³osiæ oficjalne przemówienie, w którym powiedzia³em: Witam w imieniu
zgromadzonych tu ludowców i
sympatyków, w imieniu Zarz¹du
Pow. SL i Wici oraz w imieniu
w³asnym - naszego Wodza Ruchu
Ludowego Wincentego Witosa,
który przeszed³e zielon¹ granicê, aby dzieliæ losy w³asne i nasze oraz ca³ego narodu polskiego. Ty, Prezesie, który by³e wiêziony przez rz¹d sanacyjny, bity
i przeladowany, Ty, który musia³e ratowaæ siê ucieczk¹ do
Czech przed straszn¹ niesprawiedliwoci¹, nie s¹d, Kochany
Prezesie, ¿e my Ciebie opucili,
¿emy zapomnieli. My, ludowcy,
ani na chwilê nie zapomnielimy
o Tobie, my dusz¹ i sercem bylimy z Tob¹, z Tob¹ chcemy ¿yæ i
umieraæ, Kochany Prezesie!

Oczekiwanie na przyjazd W. Witosa. Tuczempy pow. Jaros³aw 1939 r.
Fot. Ze zbiorów Zak³adu Historii Ruchu Ludowego

Mimo Twoich przejæ, katowania
i bezprawnego aresztowania, my
 ludowcy, tak w Przemylu jak
i na terenie ca³ej Polski, jestemy z Tob¹, bo tylko Ty, Prezesie, mo¿esz uratowaæ Polskê od
nêdzy, g³odu, od przemocy i bezprawia. Ch³op czeka z wielkim
niepokojem na zmiany w Polsce,
ch³op czeka na ziemiê. My, tu
zgromadzeni, ¿¹damy amnestii
dla wiêniów politycznych, przeprowadzenia reformy rolnej, zniesienia karteli, dopuszczenia m³odzie¿y ch³opskiej do szkó³, przeprowadzenia wolnych wyborów!
Po zakoñczonym przemówieniu Wincenty Witos zbli¿y³ siê do
sztandaru i uca³owa³ go. Kiedy
ca³owa³ sztandar rozp³aka³ siê,
potem podszed³ do starego ludowca, ucisn¹³ go i powiedzia³: Jeszcze i wy, ojcze, doczekacie siê
lepszych czasów, ale to bêdzie
kosztowa³o trochê wysi³ku i krwi.
Nastêpnie, zwracaj¹c siê do t³umu,
powiedzia³ s³owa które skrzêtnie

notowa³em: Polska jest nad przepaci¹. Polska potrzebuje wielkiego zespolenia narodu, Polska
potrzebuje nowego kierownictwa
w pañstwie, sk³adaj¹cego siê z
ludzi zdrowych moralnie. Naród
Polski potrzebuje nowego ustawodawstwa i praworz¹dnoci,
wolnych i sprawiedliwych wyborów, a nie przemocy i bezprawia.
Ka¿dy obywatel musi byæ szanowany jak wolny z wolnym, równy z równym Walka zbli¿a siê
ku koñcowi, zwyciêstwo musi
nast¹piæ po stronie tych, co szanuj¹ prawo i godnoæ ludzk¹
Mo¿e to kosztowaæ ofiary, ale i
na to jestemy gotowi.
Po przemówieniu Witosa nast¹pi³y d³ugie okrzyki i oklaski,
odpiewano hymn ludowy Gdy
naród do boju Nastêpnie prezes Witos jeszcze raz podziêkowa³
za serdeczne przywitanie i odjecha³ do Mocisk.
RK

13

Nasz Patron

Presti¿owe wyró¿nienia dla dolnol¹skich szkó³
Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu w Bolkowie, Powiatowy Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych w rodzie l¹skiej oraz Centrum
Kszta³cenia Rolniczego w Mokrzeszowie  szko³y im. Wincentego Witosa wyró¿nione Z³otymi Medalami Opiekuna Miejsc
Pamiêci Narodowej!
Wed³ug zachowanych dokumentów, ju¿ w 1962 roku w Bolkowie, w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza, powsta³a Zasadnicza Szko³a Rachunkowoci
Rolnej. Organizatorem i
pierwszym dyrektorem zosta³
Zbigniew Kumierczyk.
W kolejnych latach szko³a wzbogaci³a siê o nowe budynki, mieszcz¹ce siê przy
ulicy Niepodleg³oci 17, w
których utworzono internat.
W wyniku zwiêkszaj¹cej siê
liczby mieszkañców Bolkowa
i okolic, którzy pragnêli pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê, otwarto w 1976 roku now¹ placówkê owiatow¹ - rednie
Studium Zawodowe. Nauka
odbywa³a siê w systemie wieczorowym.
W roku szkolnym
1977/78 wszystkie typy
szkó³ po³¹czy³y siê w Zespó³
Szkó³ Rolniczych w Bolkowie. W 1983 r. ZSR wybra³
za swojego patrona Wincentego Witosa - organizatora
ruchu ludowego, wybitnego
parlamentarzystê, trzykrotnego
premier RP. Wielka uroczystoæ
nadania ZSR imienia Wincentego
Witosa po³¹czona zosta³a z ods³oniêciem pami¹tkowej tablicy na
frontowej cianie budynku szko³y
oraz z otwarciem Izby Pamiêci Patrona. Od tej chwili nazwa szko³y
brzmia³a: Zespó³ Szkó³ Rolniczych
im. Wincentego Witosa w Bolko14

wie. W jego sk³ad wesz³y: 4-letnie
Liceum Ekonomiczne, 3- i 5-letnie Technikum Rolnicze oraz Zasadnicza Szko³a Zawodowa.

Od 1 stycznia 1988 roku dyrektorem zosta³ Marek Janas. W
1999 r. szko³a ponownie zmieni³a
profil nauczania. Uchwa³¹ Rady
Pedagogicznej zmieni³a nazwê na
Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie.
Od 2000 r., z pomoc¹ Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku ¯o³nierzy
BCh we Wroc³awiu, szko³a w Bol-

kowie cyklicznie organizuje konkurs szkolny pt. Patron w ¿yciu
naszej szko³y. Szczególnym powiêceniem na tym polu wykaza³
siê Jan Paluchniak - by³y pedagog
i zarazem prezes zarz¹du Zwi¹zku
¯o³nierzy Batalionów Ch³opskich
we Wroc³awiu. Dziêki jego inicjatywie z okazji 60. rocznicy powstania Batalionów Ch³opskich w
2000 roku Zarz¹d G³ówny
Z¯ BCh w Warszawie ustanowi³ Medal Pami¹tkowy z
wizerunkiem gen. dyw.
Franciszka Kamiñskiego by³ego komendanta Batalionów Ch³opskich, kawalera
Orderu Or³a Bia³ego. Medal
zosta³ nadany 8. czerwca
2001 roku dyrektorowi
Markowi Janasowi  za wybitne zas³ugi w rozbudzaniu
wród m³odzie¿y zainteresowañ najnowsz¹ histori¹ naszego narodu.
W 135. rocznicê urodzin Wincentego Witosa i
69. rocznicê utworzenia
Batalionów Ch³opskich Jan
Paluchniak we wniosku do
Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa w Warszawie uzasadni³ potrzebê
nadania szkole w Bolkowie
Z³otego Medalu Opiekuna
Miejsc Pamiêci Narodowej
- za opiekê nad miejscami walk i
mêczeñstwa oraz propagowanie
pamiêci o Wincentym Witosie,
który ju¿ 25 lat patronuje szkole
w Bolkowie.
Wielka uroczystoæ nadania
w³adzom szko³y medalu odby³a siê
w listopadzie 2009 r. Z tej okazji
og³oszono równie¿ ogólnopolski
konkurs historyczny w 70. rocz-

Nasz Patron
nicê wybuchu II wojny wiatowej,
pod has³em Wojenne losy. Pojawi³o siê wielu znamienitych goci, w osobach m.in. wojewody
dolnol¹skiego Zdzis³awa redniawskiego, burmistrza Bolkowa
Jaros³awa Wroñskiego. Dyplom
wraz z medalem pami¹tkowym z
r¹k wicewojewody odebra³a obecna dyrektor szko³y Joanna Ma³odziñska.
M³odzie¿ szko³y na tê okazjê
przygotowa³a prezentacjê multimedialn¹, powiêcon¹ patronowi,
historii szko³y, a tak¿e program
artystyczny wzbogacony utworami poetyckimi Adama Mickiewicza oraz tekstami Karola Wojty³y. Zespó³ Szkó³ Agrobiznesu im.
Wincentego Witosa w Bolkowie
od lat przybli¿a m³odzie¿y idee patriotyzmu którymi kierowa³ siê w
¿yciu Wincenty Witos , i jak zapewnia dyrektor Joanna Ma³odziñska pamiêæ ta kultywowana
bêdzie nadal.
Podobny przebieg mia³a
uroczystoæ wrêczenia Z³otego
Medalu Opiekuna Miejsc Pamiêci
Narodowej dla Zespo³u Szkó³ Rolniczych im. Wincentego Witosa w
rodzie l¹skiej. Szko³a ta ju¿ od
padziernika 1985 roku nosi imiê
Wincentego Witosa. Dziêki zaanga¿owaniu i staraniom Jana Paluchniaka, który pe³ni te¿ funkcjê
sekretarza Dolnol¹skiej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych, by³o mo¿liwe ju¿ w 1999
roku nawi¹zanie kontaktów z
kadr¹ pedagogiczn¹ tamtejszej
szko³y, której przewodniczy³a od
1991 r. dyrektor Wanda Pabian.
W 2000 roku szko³a uczestniczy³a
aktywnie w konkursie szkolnym
pt.Patron w ¿yciu naszej szko³y
- szeroko propaguj¹cym postaæ
Wincentego Witosa. Szko³a otrzyma³a równie¿ medal pami¹tkowy

z okazji 60. rocznicy powstania
Batalionów Ch³opskich. Od 1
wrzenia 2006 r. dyrektorem zosta³a Jolanta Biliñska, która od
pocz¹tku d¹¿y³a do zainteresowania m³odego pokolenia histori¹
najnowsz¹ Polski, ruchu ludowego i Batalionów Ch³opskich - poprzez szereg akcji spo³ecznych na
terenie rody l¹skiej oraz organizowanie wiêta patrona szko³y,
konkursów wiedzy o nim, podtrzymywanie kontaktów z Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach i uczestniczenie w uroczystociach Zaduszek Witosowych z okazji kolejnych rocznic
mierci Wincentego Witosa. Za to
zaanga¿owanie szko³a w rodzie
l¹skiej - na wniosek Zarz¹du Wojewódzkiego Z¯ Batalionów
Ch³opskich we Wroc³awiu - decyzj¹
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa zosta³a uhonorowa³a 27
listopada 2009 r. Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej.
Medal na rêce dyrektor Jolanty Biliñskiej przekaza³ Jan Paluchniak,
a w uroczystym udekorowaniu
sztandaru wzi¹³ udzia³ starosta
redzki Sebastian Burdzy.
Od dnia 1 wrzenia 2009 r.
szko³a w rodzie l¹skiej zmieni³a
swoj¹ nazwê i obecnie funkcjonuje jako Powiatowy Zespó³ Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa W swojej ofercie
dydaktycznej oferuje:
4-letni¹ naukê w Technikum Informatycznym, w Technikum ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego
oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalnociach: kucharz,
mechanik, operator pojazdów i
maszyn rolniczych. W ramach szko³y
funkcjonuje te¿ Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych.
Zbli¿one obchody wrêczenia
Z³otego Medalu Opiekuna Miejsc

Pamiêci Narodowej odby³y siê 30.
listopada 2009r. w Zespole Szkó³
Rolnicze Centrum im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie. M³odzie¿ tamtejszej szko³y, pod kierunkiem nauczyciela historii
Agnieszki Stelmach, przygotowa³a na tê uroczystoæ szereg wystaw
zwi¹zanych z upamiêtnieniem II
wojny wiatowej; m.in. prezentacjê multimedialn¹ oraz aran¿acjê
s³owno-muzyczn¹ o treci patriotycznej. W uroczystoci nadania
medalu szkole aktywnie brali
udzia³ przedstawiciele w³adz miast
widnica, na czele ze starost¹
widnickim Zygmuntem Wors¹ i
wójtem gminy Teres¹ Mazurek.
Ponadto zas³u¿eni pracownicy
szko³y zostali uhonorowani odznak¹ Zas³u¿ony dla Rolnictwa,
nadan¹ przez wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajko. Zespó³ Szkó³ Rolnicze
Centrum w Mokrzeszowie od lat
prowadzi aktywn¹ dzia³alnoæ kulturow¹ i dydaktyczn¹ w lokalnym
rodowisku, a nawet poza nim.
Dowodem tego jest systematyczne upamiêtnianie rocznic patrona szko³y  Wincentego Witosa,
aran¿owanie konferencji metodycznych i seminariów naukowych. Szerzej o dzia³alnoci szko³y
(zob. Piast nr 1/2008; nr 2/
2009).
Wszystkie szko³y uhonorowane Z³otym Medalem Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej w
pe³ni zas³u¿y³y na to presti¿owe
wyró¿nienie, za swoj¹ wieloletni¹ dzia³alnoæ patriotyczn¹, za
krzewienie postaw obywatelskich i zaanga¿owanie w rozwój
wiadomoci historycznej wród
m³odzie¿y.
Oprac. na podst. relacji
Jana Paluchniaka
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100. rocznica prawykonania Roty

ROTA
Nie rzucim ziemi sk¹d nasz ród,
Nie damy pogrzeæ mowy!
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zniemczy³ wróg,
- Tak nam dopomó¿ Bóg!
Do krwi ostatniej kropli z ¿y³,
Broniæ bêdziemy Ducha,
A¿ siê rozpadnie w proch i w py³
Krzy¿acka zawierucha.
Twierdz¹ nam bêdzie ka¿dy próg,
- Tak nam dopomó¿ Bóg!

Bitwa rac³awicka dla ch³opów polskich by³a przejawem si³y i patriotyzmu.
Reprodukcja obrazu Jana Styki, Bitwa pod Rac³awicami, ze zbiorów MHPRL.

Nie bêdzie Niemiec
plu³ nam w twarz,
I dzieci nam germani³,
Orê¿ny sercem hufiec nasz,
Duch bêdzie nam hetmani³.
Pójdziem, gdy zagrzmi z³oty róg,
- Tak nam dopomó¿ Bóg!
Maria Konopnicka
Masy ch³opskie symbolem tradycji. Reprodukcja obrazu W³odzimierza
Przerwy-Tetmajera, Procesja w Bronowicach, ze zbiorów MHPRL.

Piast z zagrody Wincentego Witosa
Biuletyn Towarzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach.
Wydawca:
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³
Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchos³awicach
33  122 Wierzchos³awice,
tel./fax 14-67-97-040.
Konto:
79 1540 1203 2001 4270 3956 0002
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Pierwsza wojna wiatowa wycisnê³a swoje piêtno, g³ównie na mieszkañcach
wsi. Reprodukcja obrazu W³odzimierza Przerwy-Tetmajera, Procesja na polu
bitwy, ze zbiorów MHPRL

