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 Na Radosne Świętowanie

Niech te szczególne Święta,
Dzień Wielkiej Nocy,

Święto Wielkiej Walki
i Wielkiego Zwycięstwa,
wniosą do naszych rodzin
zadumę, radość i spokój.

Najserdeczniejsze życzenia,
radosnego Alleluja,

zasyłamy Czytelnik om Piasta,
ich Rodzinom, Przyjaciołom.

Zarząd T owarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Wincentego Witosa

 Na Radosne Świętowanie
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Na to pytanie odpowiada w swo-
jej pracy Stanisław Dziedzic:
Karol Wojtyła pochodził z ro-
dziny włościańskiej, w której 
pamięć związana z rodowodem 
i zawiłe powiązania genealo-
giczne nie sięgały na ogół w da-
leką przeszłość.
 Sam Karol Wojtyła zawsze 
podkreślał, że jest zrośnięty 
z ziemią dziadów i ojców, be-
skidzką krainą, z której to ziemi 
nie został wykorzeniony. I gdy 
tylko nadarzała się okazja, mó-
wił o swojej przynależności do 
Czańca: Jestem związany z pa-
rafią czaniecką przez moich 
przodków.
 Jako młody ksiądz z dumą 
wspomniał na kazaniu o swo-
im pradziadku, wodzącym piel-
grzymki na Kalwarię. Radował 
się, że wielu czanieckich Woj-
tyłów, prostych chłopów, jego 
krewnych było śpiewakami ko-
ścielnymi.

 Kim byli Wojtyłowie? Infor-
macje biografów są skąpe i nie 
doczekały się dotąd należyte-
go opracowania. Powszechnie 
wiadomo, że papież Jan Paweł 
II urodził się w Wadowicach. 
Mniej znany jest fakt, że jego 
ojciec przyszedł na świat w Lip-
niku. A już mało kto wie, że 
dziadek papieża - Maciej Woj-
tyła - był kmieciem ze wsi Cza-
niec. I on to właśnie agricola ex 
Czaniec, czyli rolnik z Czańca, 
przeniósł się z wioski Czaniec do 
wsi Lipnik, bliżej Bielska. Tutaj 
dał się też poznać jako sartor ex 
Czaniec, krawiec z Czańca.
W Lipniku, jak już wiemy, uro-
dził się jego syn - Karol Wojtyła, 
ojciec Jana Pawła II. Reszta ro-
dziny została w Czańcu. 
Chłopskość Jana Pawła II nie 
jest podkreślana przez biogra-
fów. Niewielu o tym wspomina 
tak wyraźnie, jak czyni to ame-
rykański biograf Tad Szulc:
Przodkowie Karola Wojtyły wy-
wodzili się z dumnych, niezależ-
nych rolników i górali południowo
-wschodniej Galicji, mówiących 
melodyjnym, archaicznym dialek-
tem i pieczołowicie pielęgnują-
cych stare obyczaje.
I dalej:
Wywodzący się z chłopów Wojty-
ła doskonale zna ludzi uprawia-
jących rolę i żyjących w nędzy 
w kurnych chatach. Jeszcze w po-
przednim pokoleniu jego rodzina 
prowadziła gospodarstwo, toteż 
i on sam mocno tkwi korzeniami 
w chłopstwie.
Czym więc wytłumaczyć brak da-
nych o przodkach Karola Wojtyły? 

O swoich krewnych, pobożnych 
śpiewakach kalwaryjskich, przy-
pomniał także w Sanktuarium 
Maryjnym w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej:
 Podobno mój pradziadek 
i dziadek, rodem z Czańca, byli 
przewodnikami kalwaryjskimi - 
mówił.
 Także jako Ojciec Świę-
ty - Jan Paweł II nie zapomniał 
o swoim rodowodzie. W dniu 16 
października 1980 roku w Rzy-
mie, zwracając się do pielgrzy-
mów z Żywca, powiedział:
(…) Przybywając tutaj, przyno-
sicie ze sobą żywą pamięć tej 
krainy, w którą jesteście wro-
śnięci, w pobliżu Soły i wzdłuż 
jej górnego biegu, pomiędzy pa-
smami Beskidów, z tylu różnych 
miejscowości, poczynając od 
sławnego i historycznego miasta 
Żywca - ku południowi, a także 
i ku północy. To wszystko są stro-
ny, z którymi jestem i ja również 
zrośnięty, i z których nie zostałem 
wykorzeniony. I dlatego też wa-
sza obecność w dniu dzisiejszym 
odsłania jak gdyby we mnie te 
korzenie, z których wspólnie wy-
rastamy. Są to korzenie tej zie-
mi, a także tego Kościoła, który 
jest dla nas Chrystusem żyjącym 
w ludziach tej ziemi.
 W poemacie Biesiada, wcho-
dzącym w skład młodzieńczego 
tomiku poetyckiego Psałterz - 
Księga Słowiańska, Karol Woj-
tyła pisał bodaj najpełniej o swo-
im społecznym rodowodzie, 
fascynacjach kulturowych, ale 
i pojmowanym konsekwentnie 
systemie wartości, przedkładają-

Chłopskie korzenie bł. Jana Pawła II

Wojtyłowie - ród włościański z Czańca

Elżbieta, córka Pawła Wojtyły.
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cym arystokratyzm ducha i inte-
lektu nad sferę statusu urodzenia 
- uważa Stanisław Dziedzic.

 W tejże Biesiadzie stwierdza, 
że nie jest „z panów” i nie szczy-
ci się „pieczęcią antenatów”, nie 
walor urodzenia jest dla „pie-
śnianego władyki”, „królewskie-
go karmazyna” najważniejszy.
- To nie był „miastowy” czło-
wiek - mówili o księdzu Karolu 
Wojtyle z przekonaniem miesz-
kańcy Niegowici, gdzie był wi-
kariuszem. 
 Sam Jan Paweł II o swojej 
rodzinie wiedział niewiele, ale 
kraina beskidzka, kraina przod-
ków była mu szczególnie bliska. 
Znał imię pradziadka Bartłomieja 
i wiedział, że to od niego należa-
łoby zrekonstruować genealogię 
Wojtyłów. I choć nie zgłębiał 
swojego rodowodu, to na pewno 
znał krewnych z Czańca. Mała 
wioska u podnóża Palenicy była 
mu szczególnie bliska. Lubił tam 
zaglądać, nawet całkiem nieocze-
kiwanie, bez uprzedzenia wpadał 
choć na parę godzin. Wypił kwa-
śne mleko, zjadł kawałek chleba 
z serem. Te krótkie, nieoczekiwa-
ne wizyty młodego księdza jego 
krewni zapamiętali na zawsze. 

 Los rolników gospodaru-
jących na małych kawałkach 
niezbyt urodzonej ziemi krew-

nych, nie był mu obojętny. Dla-
tego namawiał Karola Wojtyłę, 
by kształcił syna Alojzego na 
nauczyciela. Zapewne poka-
zywali mu krewni, czanieccy 
górale, gdzie leży ziemia Woj-
tyłów i kto ją uprawia. O spra-
wy gospodarskie wypytywał ze 
szczególną uwagą. Pamiętają 
w Czańcu do dzisiaj, że pytał, 
ile kto ma krów i ile mleka dają 
te krowy. - Wszystko chciał wie-
dzieć - mówią.

  I tak już zostało. Do końca 
swoich dni Jan Paweł II intere-
suje się swoją rodziną, skrom-
nymi góralami z Czańca. Pi-
sze kartki świąteczne, pamięta 
o urodzinach. Ostatnia karta wy-
słana z Watykanu do Bronisława 
Wojtyły dociera już po śmierci 
Ojca świętego.
„Wojtyłowie ród włościański 
z Czańca” to książka o zwyczaj-
nych ludziach, ich godnym, pra-
cowitym i pełnym skromności 
życiu. 
 Z okruchów kilkuzdanio-
wych informacji utrwalonych 
w ludzkiej pamięci odtwarzałam 
dzieje rodziny, z której wywodzi 
się ród największego z Polaków.
Poznałam krewnych Jana Paw-
ła II i czanieckiego kronikarza 
- Kazimierza Gąsiorka. To jego 
historycznej pasji, miłości do 
rodzinnych stron, książka za-
wdzięcza wiele cennych frag-
mentów i starych fotografii.

Barbara Olak

Chłopskie korzenie bł. Jana Pawła II

Ślub Bronisławy, córki Franciszka.

Płótniany ja kmieć jestem, Piast jestem serdeczny

miłościwy władyka miodopszennej roli

O kraju ty pszeniczny. Wy, serdeczne szczepy!

Na każdej latorośli, każdym krzewie winnym

płyną mi - oraczowi - słowiańskie sonety -

W bruzdy czarne, w zagaje, w ten zaścianek gminny -

bo wasz jestem, wasz jestem, sercem jestem całym.

(...) Taki jestem - Piast lniany, wyszedłem spod strzechy.
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Wybitny naukowiec UJ, zasłużony działacz ruchu ludowego

Prof. Adam Vetulani

 Vetulani - to nazwisko wło-
skie. Przodkowie tej rodziny 
przybyli z Włoch do Bochni oko-
ło 250 lat temu. Tutaj się osiedli-
li i podjęli pracę w bocheńskiej 
kopalni soli, znanej już wówczas 
w całej Europie. Jeden z przod-
ków tej rodziny - Jakub Vetulani 
(ur. 1752 r. zm. 1816 w Bochni) 
był sztygarem, a jedna komo-
ra solna nosi jego imię. Żonaty 
z Marianną Węgierkiewicz miał 
kilkoro dzieci. Dwóch jego sy-
nów - Michał i Jakub - także 
pracowało w kopalni soli. Jed-
na z córek - Magdalena Vetula-
ni wstąpiła w 1838 r. do zakonu 
Sióstr Benedyktynek (klasztor 
w Staniątkach). 
 Patrząc na drzewo genealo-
giczne rodziny Vetulanich można 
zauważyć, że najdłuższą gałęzią 
rodu jest gałąź wywodząca się 
od wspomnianego wyżej Mi-
chała Vetulaniego - syna Jakuba, 
urodzonego w Bochni w 1806 r. 
(zmarł w 1879 r.). Żonaty z Fran-
ciszką ze Śliwińskich miał pię-
cioro dzieci: Anielę, Jana, Ro-
mana, Franciszka i Józefę. Jego 
syn - Roman Vetulani, ur. 1849 r. 
w Bochni, był profesorem gimna-
zjalnym w Sanoku. W 1887 ożenił 
się z Matyldą Pisz - córką znane-
go bocheńskiego drukarza i księ-
garza Wawrzyńca Pisza. W 1891 
z tego małżeństwa urodził się 
syn Kazimierz - późniejszy pro-
fesor Uniwersytetu Lwowskiego 
(rozstrzelany przez hitlerowców 

w 1941 r. we Lwowie). Żona 
prof. Romana Vetulaniego zmar-
ła mając zaledwie 30 lat. Jako 
wdowiec ożenił się później z Elż-
bietą z Kunachowiczów. Z tego 
małżeństwa urodziło się pięcioro 
dzieci: Adam - profesor UJ, Ta-
deusz - profesor Uniwersytetu 
w Poznaniu i w Wilnie, Zygmunt 
- ekonomista, konsul RP w Kali-
ningradzie, Bagdadzie i Wiedniu, 
w Stambule, Bukareszcie i Rio 
de Janeiro, wreszcie córki Maria 
i Elżbieta.
Adam Vetulani urodził się 20 
marca 1901 r. w Sanoku. Tam 
uczęszczał do szkoły powszech-
nej i do gimnazjum. Maturę zaś 
zdawał w Wiedniu w 1917 r. 
Jako ochotnik w 1917 r. wstąpił 
do c. k armii austriackiej i wal-
czył na ciężkim froncie włoskim. 
Po odrodzeniu się Rzeczypospo-
litej studiował prawo na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim (lata 1919-
1923). W 1920 r. wziął czynny 
udział w wojnie z bolszewikami. 
Został dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych. W latach 
1924-1925 odbył aplikację sę-
dziowską i w 1925 obronił dok-
torat z dziedziny prawa. Uzu-
pełniał studia na Uniwersytecie 
w Strasburgu. Od 1925 r. był 
długoletnim pracownikiem UJ. 
W 1928 r. habilitował się i został 
docentem w Katedrze Prawa. 
Nominację na prof. nadzwyczaj-
nego uzyskał w 1934 r. i objął 
Katedrę Prawa Kościelnego.

 W 1927 r. poślubił Irenę Lati-
nik - córkę gen. Franciszka Lati-
nika z Tarnowa. Mieli dwóch sy-
nów: Jerzego (ur. 1936 r.) i Jana 
(ur. 1938 r. zm. 1965 r.). 
Prof. Adam Vetulani już w okre-
sie międzywojennym działał 
w ruchu ludowym. Był to czas 
trudny z uwagi na przejęcie wła-
dzy w RP przez obóz sanacyjny, 
w wyniku zamachu majowego 
1926 r. Jako wykładowca i na-
ukowiec na UJ był narażony na 
szykany ze strony zwolenników 
sanacji, ale poglądów nie zmie-
nił i dalej działał wraz z kilkoma 
profesorami pochodzenia chłop-
skiego w PSL. Pomagał też mło-
dzieży wiejskiej studiującej na 
UJ, która była niechętnie widzia-
na na wyższych uczelniach przez 
sanacyjne władze. Ci najbardziej 
aktywni studenci, działający 
w PALM, utracili mieszkanie 
w Domu Akademickim i prawo 
do korzystania ze stołówki. Prof. 
Adam Vetulani był kuratorem tej 
studenckiej organizacji w Kra-
kowie w latach 1935 - 1936. Jej 
działalność wspierali także prof. 
Stanisław Kot, prof. Stanisław 
Pigoń, prof. Leon Marchlewski 
i inni. Położenie materialne stu-
diującej młodzieży chłopskiej 
w okresie międzywojennym było 
bardzo trudne z powodu nędzy 
wsi i kryzysu gospodarczego, 
dlatego każda pomoc i wsparcie 
było ważne. Działalność ludzi 
nauki w ruchu ludowym była 

	 Profesor	Adam	Vetulani	(1901-1976),	mimo	dużego	zaangażowania	w	sprawy	ruchu	ludowego	
i	pozycji	wybitnego	naukowca,	nigdy	nie	dążył	do	objęcia	stanowisk	we	władzach	Polskiego	Stron-
nictwa	Ludowego.	Był	ludowcem	z	przekonania.	Mimo	trudnych	czasów	dla	ruchu	ludowego	ja-
kimi	były	lata	rządów	sanacji,	a	po	II	wojnie	światowej	terror	stosowany	przez	komunistyczne	
władze	PRL,	do	końca	życia	pozostał	wierny	swoim	ideom.	Współpracował	z	innymi	profesorami	
wyższych	uczelni	-	członkami	PSL	i	wraz	z	nimi	jako	historyk	prawa	i	kanonista	miał	duży	wpływ	
na	działalność	tej	organizacji.	Warto	przypomnieć	Jego	osobę	współczesnemu	pokoleniu.
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Prof. Adam Vetulani

bardzo cenna, zwłaszcza w la-
tach politycznej emigracji W. 
Witosa i innych przywódców 
Centrolewu.
 Prof. Adam Vetulani brał 
udział w kampanii wrześniowej 
1939 r. jako ochotnik. Po kapitu-
lacji polskich dywizji przeszedł 
z częścią wojska do Rumunii, 
później przedostał się do Francji. 
Walczył wraz z 2 Dywizją Strzel-
ców Pieszych wzdłuż linii bojo-
wej Maginota, odznaczony za to 
francuskim Krzyżem Wojennym. 
Wraz z tą dywizją był później in-
ternowany do Szwajcarii. 
 Po zakończeniu II wojny 
światowej zdecydował się po-
wrócić do Krakowa, mimo pro-
pozycji objęcia Katedry Prawa 
na Uniwersytecie we Fryburgu.
Jako działacz ruchu ludowe-
go bardzo przeżył śmierć Win-
centego Witosa, który zmarł 31 
października 1945 r. W kilka 
dni po Jego śmierci włączył się 
w tworzenie Komitetu Uczcze-
nia Pamięci Wincentego Wito-
sa. W jego skład weszli: prof. 
Franciszek Bujak, prof. Adam 
Vetulani, prof. Stanisław Pi-
goń, prof. Eugeniusz Bielenin, 

prof. Jan Dębski, Antoni Solak 
- chłop z Wierzchosławic i inni. 
W/w komitet przygotował na-
stępujące projekty w tym wzglę-
dzie: usypanie kopca ku czci 
W. Witosa, przeniesienie zwłok 
W. Witosa na Wawel, utworze-
nie Fundacji Stypendialnej dla 
młodzieży wiejskiej, utworzenie 
Muzeum Pamiątek po W. Wito-
sie, budowę nowego Uniwersy-
tetu Ludowego.
 Prof. Adam Vetulani powoła-
ny został także w skład Komite-
tu Budowy Uniwersytetu Ludo-
wego Ziemi Krakowskiej, wraz 
z gronem wybitnych profesorów 
i działaczy ruchu ludowego. 
Świadczy to o jego aktywności 
w ruchu ludowym. 
 W roku 1946 został profe-
sorem zwyczajnym UJ. Był 
przeciwnikiem stalinizacji UJ 
i wprowadzania metod i szykan 
z tym związanych. W latach 
1947-1970 kierował Katedrą Hi-
storii Państwa i Prawa Polskie-
go. Był także dziekanem wy-
działu prawa UJ (1946-1948), 
członkiem wielu Towarzystw 
i Akademii naukowych polskich 
i zagranicznych, m. in. w Detro-

it, Paryżu, Rzymie; członkiem 
Polskiej Akademii Umiejętności, 
doktorem honoris causa Uniwer-
sytetów w Strasburgu, w Nancy 
i w Pecs. Za swoją ofiarną pracę 
naukową otrzymał wiele nagród 
państwowych. W 1971 r. prze-
szedł na emeryturę. 
 Prof. Adam Vetulani jako 
działacz ruchu ludowego współ-
pracował przez wiele lat z mec. 
Stanisławem Mierzwą, zwłasz-
cza w trudnych powojennych 
latach komunistycznych rządów 
w PRL. Spotykali się wielokrot-
nie, rozmawiali o wielu spra-
wach. Syn śp. mec. S. Mierzwy - 
Jacek Mierzwa wspominał: Prof. 
A. Vetulani bywał w naszym 
domu, prowadził rozmowy z Oj-
cem, był też na uroczystości 70-
tych urodzin Ojca, wraz z gro-
nem licznych działaczy ruchu 
ludowego. Ojciec bardzo go ce-
nił jako prawego człowieka i od-
danego sprawie ludowej dzia-
łacza. Prof. Vetulani był także 
gościem na weselu S. Mierzwy 
i Heleny Ściborowskiej, które 
miało miejsce w Kościelnikach 
dnia 22 lutego 1936 r. 
 Również Wincenty Witos 
znał prof. Adama Vetulaniego, 
być może będąc czasem w Kra-
kowie w latach 1926-1933 spo-
tkał go w gronie znanych kra-
kowskich działaczy, profesorów, 
prawników, zwłaszcza przed 
procesem brzeskim przywódców 
Centrolewu. O zaufaniu jakim 
darzył W. Witos prof. A. Vetu-
laniego świadczy fakt, że po raz 
pierwszy zwrócił się do niego 
z prywatną prośbą, aby profesor 
zechciał przyjrzeć się temu, jak 
w trakcie studiów sprawował się 
będzie jego wnuk - Wincenty 
Stawarz, chłopak z Wierzchosła-
wic (list ten znajdował się w ar-
chiwach rodziny W. Witosa). W. 
Witos jeszcze w latach I wojny 
światowej, po przesunięciu się 

50. lecie PAML w Krakowie. 20.01.1974 r.
Siedzą od lewej: Józef Marcinkowski, Helena Mierzwina, prof. Adam Vetulani, 

Józef Mężyk, Władysław Lichorowicz, Stanisław Zdąbłasz.
Stoją od lewej: Tadeusz Nawrocki, Józef Dyduch, Władysła Strycharz, Stani-

sław Mierzwa, Jan Mazurek, Stanisław Dziaduś, Stanisław Prokop, Józef Betlej, 
Stanisław Latała.
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Prof. Adam Vetulani

linii frontu na wschód od Tarno-
wa, kontaktował się wielokrot-
nie jako poseł ze stryjem prof. A. 
Vetulaniego - inżynierem Fran-
ciszkiem Vetulanim, który kie-
rował odbudową zniszczonych 
wojną wsi i miast w tarnowskim 
i dąbrowskim regionie.
 Prof. Adam Vetulani zmarł 
w 1976 r. i został pochowany na 
Cmentarzu Rakowickim w Kra-
kowie. Uroczystościom pogrze-
bowym przewodniczył kardy-
nał Karol Wojtyła, były student 
prof. A. Vetulaniego, który pod 
jego kierunkiem pisał pracę dok-
torską. Mec. Stanisław Mierzwa 
w swoich „Zapiskach” tak wspo-
mina pogrzeb prof. Adama Vetu-
laniego: „1.X.1976 r. jadę rano 
do kościoła św. Anny na Mszę 
św. za duszę śp. Prof. Adama Ve-
tulaniego. Kościół pełen ludzi, 
dużo znanych osobistości. Mszy 
św. za zmarłego przewodniczył 
kardynał Karol Wojtyła w asy-
ście 8 księży. W czasie homilii 
kardynał wspominał profesora, 
Jego zasługi dla Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, zawsze ofiar-
ny, wierny powołaniu, zabiegał 

o przywrócenie na uczelni wy-
działu teologicznego. Walczył 
o tożsamość Polaka. Kazanie 
było krótkie, ale mocne w treści. 
(…) Trumna w kościele spoczy-
wała na katafalku blisko ołtarza 
i okryta była zielonym sztan-
darem ludowym. Około godz. 
13-tej trumnę przewieziono na 
Cmentarz Rakowicki. Tam masa 
ludzi i biskupi, dziesiątki księży, 
zakonnic, kleryków, wielu dzia-
łaczy ludowych ze sztandarami, 
dużo osobistości. (…) Ceremo-
nię pogrzebową prowadził kar-
dynał Karol Wojtyła, obok niego 
3 biskupów. Masa młodzieży, 
starszych, liczne grono praw-
ników, których prof. A. Vetulani 
wychował. Jest dziekan wydzia-
łu prawa UJ - prof. Buchała, 
prokurator Skalski, dużo mło-
dych sędziów. Po modlitwach 
przemawiał prof. Grodziski - 
wychowanek prof. Vetulaniego, 
Józef Marcinkowski - adwokat 
ludowiec i inni. Grób pokryło 
mnóstwo wieńców i kwiatów. 
Kardynał Wojtyła, biskupi, pro-
fesorowie składali kondolencje 
synowi i synowej profesora. (…)

 Przyszły papież Jan Paweł II 
cenił ogromny wkład pracy na-
ukowej prof. Adama Vetulaniego 
w badanie historii Kościoła. Jego 
prawy charakter i skromność.
Prof. Adam Vetulani działał 
w ruchu ludowym nie dla roz-
głosu i zaszczytów, o funkcje 
w PSL nie zabiegał. Działał 
i pracował sumiennie, służył 
Polsce najpierw jako żołnierz 3 
wojen, potem naukowiec i dzia-
łacz ruchu ludowego. Z obranej 
drogi życiowej nigdy nie zbo-
czył, zasad, którymi się kierował 
w życiu, nie złamał. Od wielu 
lat naukowe tradycje kontynuuje 
jego syn - prof. Jerzy Vetulani 
(ur. 1936 r.). Jako profesor nauk 
przyrodniczych na UJ prowa-
dzi m. in. badania nad tajnikami 
ludzkiego mózgu. Jest cenionym 
naukowcem i wykładowcą. Bę-
dąc na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie zapalmy znicz na 
grobie prof. Adama Vetulaniego 
(kwatera Ta) bo zasłużył na na-
szą pamięć.

Roman	Kucharski	

Spotkanie działaczy ludowych w zagrodzie W. Witosa w Wierzchosławicach, z okazji
kolejnej rocznicy śmierci. Lata 70-te XX w. (drugi od prawej prof. Adam Vetulani)
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Po wyborze Papieża - Polaka kilka refleksji

Z Archiwum Mecenasa Stanisława Mierzwy

 „Zapiski z chwil bieżą-
cych…”
c. d. 27.X.75.
… widzę, że wnuczka Witosa, 
Joanna Steindel, czeka już pod 
Kurią na Franciszkańskiej… 
na ławce omawiamy pilne 
sprawy, wziąłem jako podaru-
nek dla ks. kardynała, album 
wydany przez Józefa Migałę 
w USA o tamtejszych obcho-
dach setnej rocznicy urodzin 
Wincentego Witosa i komplet 
znaczków, wydanych z okazji 
tejże rocznicy. Ustalamy jak 
rozmawiać z kardynałem, że 
ja jakoś zagaję… i idziemy 
zająć kolejkę. Steindlowa nie 
była jeszcze na górze, podzi-
wia olbrzymie sale, wysokie 
ściany udekorowane obrazami 
biskupów, kardynałów… czy-
stość wielka… cisza… Woźny 
nas wita, jak delegację wiel-
ką… pokazuje się sekretarz, 
uśmiechnięty, pamięta mnie 
pewnie - mówię - z czym idzie-
my do ks. kardynała… tak, 
wie i zapowiedziani jesteśmy, 
prosi o poczekanie, bo kolejka 
czeka… grupka księży mło-
dych… wchodzą po kolei… 
Pokazał się w sali-poczekalni 
ks. kardynał… z daleka się 
uśmiecha… czekamy jesz-

cze… jeszcze dwie zakonni-
ce i jeden ksiądz przed nami, 
sekretarz wyprowadza gościa 
ks. kardynała i kiwa na nas 
i prosi do dużej tak samo sali, 
długi stół… ściany tak samo 
udekorowane obrazami… 
Przedstawiam, że to wnuczka 
Witosa… ks. kardynał podaje 
jej rękę, potem mnie, i „witam 
pana mecenasa” i prosi siadać 
przy stole, sam po bocznej 
stronie siada… zagaja sam, 
że pewnie w związku z jakąś 
rocznicą przychodzimy… 
Tak, Eminencjo… to 30-ta 
rocznica śmierci Wincentego 
Witosa odpowiadam, chcemy 
urządzić z tej okazji nabożeń-
stwo żałobne w Kościele Pan-
ny Marii w Krakowie i w tym 
roku w Katedrze w Tarnowie, 
a szykuje się też duża uroczy-
stość w Warszawie… Pyta, 
kiedy chcemy w Krakowie… 
Ja, że ustaliłem na 5.XI., bo 
na 6.XI. chcę Tarnów… On 
zaraz z miejsca, że sam by 
wziął udział, gdyby to było 
6.XI., bo 5.XI. ma odczyt 
w Warszawie i musi tam po-
jechać… Ojej, to ja właśnie 
projektowałem na 6.XI. i tyl-
ko ustąpiłem ten dzień dla Tar-
nowa, ale że jeszcze i tam nie 

zamówione nabożeństwo, bo 
dzisiaj w tej sprawie pojechał 
tam kolega Wojciech Jekiełek, 
zaraz zmienię, jeśli Eminencja 
byłby tak uprzejmy i zechciał 
osobiście wziąć udział… Tak! 
Ja chętnie to zrobię, powiada, 
ale zaraz zbadam w kalenda-
rzu, czy nie ma pomyłki z wy-
jazdem, czy to 5.XI… Poszedł 
do drugiej tak wielkiej sali, bo 
takie tam są wszystkie pokoje, 
chyba po 40 m. kw., a ściany 
chyba na 4,5 m wysokie… i… 
dobrze, 5.XI. ma odczyt, 6.XI. 
może być tu i odprawić nabo-
żeństwo… ja, że nie liczyłem 
na tak wielką życzliwość, naj-
wyżej na biskupa sufragana, 
ale jeśli tak, to jesteśmy bar-
dzo wdzięczni… On, że na 
25-lecie brał udział… Tak… 
i w ubiegłym roku… przypo-
mniał sobie, że… powiadam, 
było to 100-lecie urodzin Wi-
tosa… dobrze… Pytam o pro-
boszcza Bazyliki, że podobno 
ksiądz infułat Kurowski od-
szedł, jest ktoś inny… Nie od-
szedł jeszcze, ale jak pan wie, 
uległ sparaliżowaniu, choroba 
nie cofnęła się… Ubiegłego 
roku jakby trochę było już le-
piej… On, że jest tam wika-
riusz, który prowadzi za niego 

 Stanisław Mierzwa z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, jeszcze jako metropolitą krakowskim, 
spotykał się kilkakrotnie. Okazją szczególną do tych osobistych spotkań były audiencje, podczas 
których Stanisław Mierzwa prosił ks. kardynała Karola Wojtyłę o odprawienie w Bazylice Ma-
riackiej rocznicowych Mszy świętych w intencji ś.p. Wincentego Witosa. Jedna z nich, odpra-
wiona 6.XI.1975 r., została szczególnie dobrze udokumentowana. Zachowała się homilia, którą 
wygłosił ks. kardynał, a przytoczyła ją w całości Barbara Olak w swojej książce „Testament 
Wincentego Witosa”. W zapiskach Stanisława Mierzwy pod datą 27.X.1975 r. znajduje się opis 
przebiegu wizyty u ks. kardynała w tymże dniu. Jak przebiegała ta audiencja obrazuje przytoczo-
ny poniżej fragment dziennika.
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parafię… O, to jeszcze muszę 
z nim uzgodnić formalności, 
ale bieda będzie z kaznodzie-
ją, bo ten dotąd wygłaszał już 
coś 3 razy kazanie okoliczno-
ściowe i skarżył mi się na to 
w ubiegłym roku… On, czy 
to ksiądz Józef Majgier?... 
Tak, że miał jakieś kłopoty… 
Podaje pani Janka rulon z na-
szym podarunkiem… Ks. kar-
dynał przekartkował album, ja 
objaśniam co to jest i kto tam 
urządzał taką akademię, z któ-
rej zdjęcia są w albumie… 
No, jeszcze jedną mam proś-
bę, wtrącam… byłem ostatnio 
w Warszawie, rozmawiałem 
z kolegami, którzy są w kon-
takcie z prymasem… tam się 
przygotowuje wielka uroczy-
stość odsłonięcia w Katedrze 
tablicy z portretem Wincen-
tego Witosa… że może w li-
stopadzie wypadnie ta uro-
czystość - radziliśmy nad tym 
- bo taką sugestię poddał se-
kretarz episkopatu, czy sam 
prymas zaprosi na tę uroczy-
stość eminencję krakowskie-
go, czy też od nas delegacja 
się w tym celu wybierze, pro-
sić o udział… On, że jeśli to 
w Warszawie, to byłyby trud-
ności, podróż do stolicy jest 
męcząca - na to ja szybko, że 
sam prymas ma urządzać całą 
uroczystość, a ja tak podda-
łem myśl kolegom swoim, 
że gdyby prosić naszego ks. 
kardynała, żeby symbolicznie 
brał udział z ramienia Mało-
polski, to przy poświęceniu 
tablicy tylko… może i ksiądz 
biskup tarnowski będzie pro-
szony z tego też tytułu, że to 
teren Witosa… dawniej wal-

ka, teraz wiele się zmieniło - 
wyczułem jakby ks. kardynał 
nie chciał wchodzić w kom-
petencje prymasa, bez jego 
wiedzy… czy angażować się 
samodzielnie dzisiejszą de-
klaracją… chyba stąd to, „że 
to zbyt męczące”. Wspomniał 
natomiast, że pamięta po-
grzeb Wincentego Witosa… 
O, gdzie był wtedy?... a był 
jeszcze klerykiem i był w asy-
ście kardynała Sapiechy… Ja 
wtrącam, że też pamiętam to 
dobrze - on, o Bierucie, że brał 
udział w uroczystości pogrze-
bowej i udawał jeszcze wtedy 
głowę państwa… Tak, ale nie 
znał zwyczajów kościelnych 
i kiedy mu metropolita podał 
metalowe kropidło, zamiast 
dotknąć go i się przeżegnać, 
miał go wziąć do ręki i ma-
chać nim, jak to robił metro-
polita… tak opowiadali ci, co 
to widzieli - widziałem go też 
na mszy za marszałka Rataja 
na Palmirach, że miał klęcz-
nik, obok stał Spychalski - tak 
rzeczywiście udawał głowę 

państwa… Ale czuję, że czas 
nagli, więc zabieramy się do 
pożegnania… dziękuję Jego 
Eminencji za przyobiecany 
udział, a ks. kardynał „to ka-
wał historii, tak, musimy dbać 
o to”… i sam na pożegnanie 
„Niech będzie pochwalony 
itd.”. Ja odpowiadam „Na 
wieki..” i odchodzimy.

 Z dużego zbioru dokumen-
tów w Archiwum Stanisława 
Mierzwy wybrałem trzy, które 
poniżej prezentuję. Pierwszy 
- to odpis listu Tadeusza Ma-
zowieckiego, który wówczas 
był redaktorem miesięcznika 
„Więź” i zaprosił Stanisława 
Mierzwę do wypowiedzi na te-
mat wyboru Papieża - Polaka. 
        
   
Miesięcznik WIĘŹ 
Warszawa, dnia 9.II.79
Warszawa, Kopernika 34

 Szanowny Panie
 Wysłaliśmy Panu numer 
„Więzi” z ankietą o wybo-
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rze Papieża. W tekście Pana 
były liczne ingerencje cen-
zury. Interweniowałem w tej 
sprawie w cenzurze, lecz tyl-
ko z częściowym rezultatem 
/pierwotnie ingerencje były 
większe/. Nie miałem moż-
ności telefonicznego poro-
zumienia się z Panem, aby 
Pana uprzedzić i musieliśmy 
decydować sami. Uważa-
łem, że mimo tych ingeren-
cji tekst nie traci swojej za-
sadniczej wartości, dlatego 
zdecydowałem ażeby mimo 
tych ingerencji tekst publi-
kować. Są to sytuacje dla re-
dakcji bardzo nieprzyjemne, 
ale mam nadzieję, że mimo 
przykrości, jakie te ingeren-
cje Panu sprawią, podzieli 
Pan mój punkt widzenia.
 Chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować Panu za tę 
wypowiedź i prosić o zrozu-
mienie naszych trudności.
 Łączę wyrazy głębokiego 
szacunku 

/ - / Tad. Mazowiecki

Pan
Stanisław Mierzwa
Kraków

Za zgodność z oryginałem
/ - / Stanisław Mierzwa

 „Po wyborze Papieża - Po-
laka, kilka refleksji”- tak za-
tytułował Stanisław Mierzwa 
swoją wypowiedź zamieszczo-
ną w miesięczniku „Więź” nr 
12 - XII. 1978 r. Wyrazy i zda-
nia podkreślone to ślad inge-
rencji cenzora. Te słowa i całe 
zdania musiały być usunięte 
przez redaktora Tadeusza Ma-
zowieckiego, aby tekst Stani-
sława Mierzwy mógł być wy-
drukowany. Pełna wypowiedź 
Stanisława Mierzwy zajmuje 
ponad trzy strony maszyno-
pisu; ja poniżej skróciłem ten 
tekst, pomijając pewne jego 
fragmenty.

 Dwa dni tegoroczne-
go października pozostaną 
w umysłach i sercach Pola-
ków niezatarte. Pierwszy, to 

16 października, dzień wybo-
ru krakowskiego metropolity, 
kardynała Karola Wojtyły na 
Papieża Kościoła Powszech-
nego.
 Wiadomość o tym wybo-
rze była tak niespodziewana 
w Polsce i na świecie, że cały 
chyba naród opanowała nie-
zmierna, powiedziałbym „sza-
leńcza” radość i duma, że oto 
kim jesteśmy, że cały świat się 
dowie do czego jesteśmy zdol-
ni, do jakich ofiar i poświęceń, 
do zadziwiania świata itd.
Tylko nieliczni chwalili się, 
że znali proroctwa, wyliczyli 
sobie, przeczuwali, iż nasz ro-
dak. Polak, zostanie Papieżem 
i ci nieliczni cieszyli się „roz-
sądnie”, poważnie. Zapewne 
byli i tacy, skonsternowani 
tym wyborem, skoro „z urzę-
du” nie wypadało im się cie-
szyć jawnie, zależni …
Drugi, 22 października, to 
dzień inauguracji pontyfikatu 
Polaka-Papieża, Jana Pawła 
II. To wielka uczta dla pol-
skiego ducha i polskich serc, 
popłynęły łzy radości, uczu-
cia wdzięczności, że ten cichy 
i skromny kardynał krakow-
ski, kardynał polski, potrafi za-
dziwić obyciem światowym, 
wielkością umysłu, pokorą 
wobec innych autorytetów 
narodowych i kościelnych, 
prawdziwie ludzką serdeczno-
ścią, poczuciem humoru.
 Tak, naród polski miał 
słuszne powody do radości 
i do łez wzruszenia w tych 
dniach, wspomnieniom 
i opowiadaniom długo nie 
będzie końca. Ale przyj-
dą następne dni, zwykłe Uroczystość odsłonięcia tablicy Wincentego Witosa w Katedrze

św. Jana w Warszawie. 28.12.1975 r.
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dni trudu i kłopotów naro-
du i Papieża - Polaka. Zda-
wał on sobie z tego sprawę 
już w tych dniach wiwatów 
i oklasków na jego cześć, 
prosząc cały naród polski 
o pamięć i pomoc modłami, 
by tam, w Rzymie na wy-
sokim i tak odpowiedzial-
nym stanowisku mógł do-
brze wypełniać obowiązki 
biskupa polskiego, biskupa 
rzymskiego, prymasa Włoch 
i Papieża całego Kościoła 
Powszechnego.
 Cieszyłem się i wzrusza-
łem razem z innymi tym 
wyborem, ale nie kryję, że 
towarzyszyła tym uczuciom 
równocześnie nuta pewnego 
smutku, spokojnego obli-
czenia zysków i strat naro-
dowych.
 Nuta smutku czy raczej 
pewnego żalu, że odszedł 
od nas człowiek tak w Kra-
kowie lubiany, podziwiany, 
dorastający swoim aposto-
łowaniem do coraz większej 
roli w Kościele i Narodzie. 
Odszedł z Metropolii Kra-
kowskiej kardynał, który 
jako pierwszy na tej stolicy 
posiadł sztukę bycia Wiel-
kim Pasterzem i bycia, jak 
cała owczarnia. Człowiek 
pracy i szanujący ludzi pra-
cy. Odczuwali to wszyscy 
społecznie pokrzywdzeni.
Świat chce - mówi się - po-
koju. Popłynęły więc ży-
czenia dla nowego Papieża 
- Polaka, że zna on skutki 
cierpień jakie niesie wojna, 
więc powinien włączyć się 
i autorytet Kościoła do za-

biegów o pokój, o rozbro-
jenie, o utrzymanie stanu 
posiadania zadowolonych. 
Skoro Papieżem został Po-
lak, wymagania wobec nie-
go będą wzrastały, naciski 
i krytyka większa, ostrzej-
sza, bo wiadomo, Polacy 
zawsze powinni najpierw 
walczyć: „za waszą…” Nie-
chże i teraz pokaże ten pol-
ski Papież, jak ongiś król 
Sobieski, gdy Turcy zagro-
zili cesarskiej i katolickiej 
stolicy, Wiedniowi. Niech 
się poświęci, niech spełni 
obowiązek ratowania Ko-
ścioła, świata przed nowy-
mi „turkami”, którzy swoją 
ideologią, hasłami, meto-
dami gwałtu i zastraszenia 
grożą ludzkości niepokojem. 
Im więcej konferencji dla 
pokoju, tym więcej zbrojeń 
i krwawiących już poligo-
nów.
 W takiej sytuacji rola Pa-
pieża, filozofa, moralisty, 
duszpasterza i do tego Po-
laka, będzie bardzo trudna. 
Będzie podziwiany przez 
jednych, krytykowany 
przez drugich, będzie miał 
wprawdzie za sobą poparcie 
moralne narodu polskiego, 
ale zabraknie materialnego 
poparcia państwa polskie-
go, socjalistycznego, a tak 
bardzo reprezentantowi 
Polski tam potrzebnego.
 Taki wielki polski Mi-
sjonarz prosi naród polski 
o pomoc w tych wielkich 
zamiarach i o tym powin-
niśmy pamiętać po dniach 

radosnych. To już sprawa 
ambicji i honoru całego na-
rodu polskiego, by ta misja 
polskiego Papieża udała się. 
Bo sukcesy Papieża Polaka 
opromienią cały Kościół Po-
wszechny, niepowodzenia 
obciążą przede wszystkim 
cały naród polski. Po dniach 
radości, pamiętajmy o obo-
wiązkach, jakie przyjęliśmy 
na siebie, razem z polskim 
kardynałem, dziś Papieżem 
Janem Pawłem II. W chwi-
lach trudnych potrafimy być 
solidarni i ofiarni. Wielkość 
Sprawy wymaga tego od 
nas, polskiego narodu.

[ - ] Stanisław Mierzwa
Szczawa, 12.XI.1978 r.

 
 Wyboru dokumentów dokonał 

i komentarz do nich napisał 

Jacek Mierzwa 
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Ciekawa książka o nieciekawych czasach

Zaproszenie do lektury

 Pod koniec ubiegłego roku 
krakowski oddział Instytutu 
Pamięci Narodowej wydał 
drukiem pracę swojego 
pracownika, Mateusza 
Szpytmy, stanowiącą 
zmodyfikowaną wer-
sję jego rozprawy dok-
torskiej. Praca ta nosi 
tytuł „ZSL w woje-
wództwie krakowskim 
(1949 - 1956). Geneza 
- ludzie - działalność”. 
To solidne naukowo 
i obszerne objętościo-
wo (471 stron zwar-
tego druku formatu 
B - 5) dzieło dotyczy 
smutnego politycznie 
okresu w dziejach ru-
chu ludowego w kra-
kowskiej części Mało-
polski. Zaś w dniu 19 
lutego br. w gmachu 
Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej mia-
ła miejsce promocja 
owej pracy, połączona 
z ciekawą dyskusją 
nad wywodami i ustaleniami 
autora.
 Sprawozdawczo-anonsu-
jący charakter niniejszego 
tekstu nie pozwala na szcze-
gółowe ustosunkowanie się 
do całości bogatych rzeczo-
wo ustaleń autora. Na zdecy-
dowanie pozytywne podkre-
ślenie zasługuje natomiast 
to, że autor skupił się na ana-
lizie i ocenie dziejów ruchu 
ludowego w okresie, o któ-

rym niewiele dobrego da się 
powiedzieć. Główną zasługą 
tego okresu jest chyba to, że 

zorganizowany ruch ludowy, 
chociaż w dość rachitycznej 
formie, zachował ciągłość 
istnienia i działania. Nie ule-
ga chyba jednak wątpliwo-
ści, że w okresie stalinow-
skim ZSL mogło przetrwać 
w takiej tylko formie, albo 
też w ogóle zejść ze sceny.
 Na pełne uznanie zasłu-
guje wkład autora w dotar-
cie do źródłowych podstaw 
pracy. Mam tu zwłaszcza na 

myśli kwerendę archiwal-
ną, bo wykorzystanie źródeł 
drukowanych (wydawnictwa 

źródłowe, prasa, wspo-
mnienia, opracowania 
i artykuły) jest zrozu-
miałe samo przez się. 
W formie życzliwego 
wytknięcia, sformuło-
wałbym tylko sugestię, 
że należało dotrzeć do 
liczniejszej grupy ży-
jących działaczy ZSL. 
Dzisiaj jest ich już nie-
wielu, ale autor ma-
teriały zbierał przez 
wiele lat, a na począt-
ku tego okresu żyła 
jeszcze spora grupa 
różnych rodowodowo 
ludowców. Należąc 
do ZSL zachowywali 
się różnie, ale jednak 
przetrwali i zachowali 
ciągłość istnienia, zaś 
ich rodowód (piastow-
cy, eselowcy, wicia-
rze, peeselowcy) po-
wodował, że ideowo 

nie utożsamiali się z tym, co 
w tej dziedzinie oficjalnie 
głosiły władze ZSL.
 Sformułowana wyżej su-
gestia dotyczy zwłaszcza 
rozdziałów 2 - 4, gdyż to 
w nich autor nader gruntow-
nie omawia wszystkie płasz-
czyzny działania krakow-
skiej organizacji ZSL. Inna 
sprawa, że te możliwości 
wręcz z góry określał istnie-
jący w naszym kraju system 
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Zaproszenie do lektury

ustrojowy. Większych szans 
nie dawał on nikomu, a skut-
ki tej polityki odczuwało nie 
tylko ZSL. Z konieczności 
zatem powiaty skupiały się 
na sprawach małych, czasem 
wręcz trywialnych. Alterna-
tywą dla tego zachowania 
było albo zupełne wycofanie 
się, albo swoisty gest Ordo-
na, czyli samo wysadzający 
się bunt i w jego efekcie wię-
zienie.
 Stawiane sobie problemy 
badawcze autor wypunkto-
wał we wstępie, natomiast 
w otwierającym rozprawę 
rozdziale omówił proces li-
kwidacji PSL i powstawa-
nia ZSL. Zaś w zamykają-
cym prace rozdziale piątym 
omawia różne aspekty po-
październikowych przemian 
w krakowskiej organizacji 
ZSL. Zaczął się wtedy, cho-
ciaż długo i różnie przebie-
gał ten proces, powrót po-
litycznego ruchu ludowego 
do jego ideowej tożsamości. 
W Krakowskiem zaś zasłu-
gi w tej mierze mają zarów-
no działacze i członkowie 
ZSL, jak i liczna grupa tzw. 
bezpartyjnych ludowców.
 Rekomendowana praca 
przedstawia bardzo smut-
ny okres w dziejach ruchu 
ludowego w Krakowskiem. 
Wykreślić się go jednak nie 
da i trzeba o nim mówić, 
mimo że większy splendor 
przynosi prezentacja okre-
sów chwały, walki i sukce-
sów. Zasługą autora jest to, 
że jego praca wypełnia lukę 

w dziejach ruchu ludowego 
w Krakowskiem. Teraz trze-
ba tylko czekać na pojawie-
nie się kogoś, kto przedstawi 
dzieje krakowskiej organi-
zacji ZSL do końca istnienia 
tej formacji.
 Rekomendując wszystkim 
zainteresowanym tę nader 
ciekawą pracę o niecieka-
wych czasach chciałbym 
jeszcze na koniec sprosto-
wać kilka zauważonych po-
myłek. Maria Sowina nie 
mogła być w 1928 r. se-
kretarzem ZP ZMW - Wici 
w Bochni, bo organizacja ta 
powstała w grudniu 1929 r. 
w Krakowie (działała jako 
Znicz), a w pow. Bochnia 
ZP powstał w 1930 r. (s. 111, 
504). 
Krytyk demokratyzacji Wici, 
Stanisław Mirek z Tarnowa 
(s. 442), to Franciszek Mirek 
z Kośnej Dln., pow. Tarnów, 
a nie Stanisław. 
 Wysunięty przez 81 miesz-
kańców Zalasowej (pow. 
Tarnów) kandydat na posła 
w wyborach ze stycznia 1957 
r. to Józef Kawa, a nie Kna-
wa (s.452), zaś Święto Ludo-
we w Łapanowie 1 czerwca 
1952 r. odbyło się w 20-lecie 
uroczystości z 1932 r., a nie 
w 30-lecie (s. 406). 
Józef Leś w 1923 r. ożenił 
się w Lichwinie, a nie przy-
był w tym roku do tej wsi. 
Urodził się w 1900 r. w Ja-
downikach k. Brzeska i jesz-
cze jako niemowlę znalazł 
się w Lichwinie, bo do tej 
wsi przeniósł się jego ojciec. 

Z racji wieku i stanu cywil-
nego nie działał w Wiciach, 
natomiast krótko udzielał się 
w MZM przy MTR (s. 495). 
Jan Wódka (s. 514) nie był 
sekretarzem PKW ZSL w Dą-
browie Tarnowskiej, nato-
miast pochodził z tego powia-
tu i w nim zaczął działalność. 
Funkcję sekretarza PKW ZSL, 
przed przeniesieniem do Kra-
kowa w 1952 r., pełnił w Tar-
nowie. Było to w latach 1951 
- 1952, a po nim przyszedł 
Władysław Zięba, pracujący 
do tego czasu na stanowisku 
sekretarza ZP ZSCh. 

dr	Jan	Hebda
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Z kart historii

 W dniu 25 lutego br. w Mu-
zeum Okręgowym w Tarnowie 
odbyła się, przy licznym udziale 
mediów lokalnych, konferencja 
prasowa dyrektora Muzeum An-
drzeja Szpunara. Podczas niej 
prawnuk Wincentego Witosa 
przekazał w depozyt Muzeum od-
znaki Orderu Orła Białego, które 
we wrześniu 2011 Prezydent RP 
Bronisław Komorowski wrę-
czył rodzinie Witosa po ponad 
70-ciu latach od ich zaginięcia. 
O historii tego orderu, okoliczno-
ściach przyznania go Wincente-
mu Witosowi w roku 1921 przez 
Naczelnika Państwa Józefa Pił-
sudskiego oraz o pozbawieniu 
Witosa orderu wyrokiem sądu 
w tzw. procesie „brzeskim” i póź-
niejszym zaginięciu tego orderu 
pisał w drugim numerze „Piasta 
z Zagrody Wincentego Witosa” 
z roku 2011 kierownik Oddziału 
Muzeum w Wierzchosławicach 
Janusz Skicki. 
 W trakcie konferencji medial-
nej dyrektor Andrzej Szpunar 
przypomniał tę historię i poinfor-
mował, że przekazane odznaki 
tego orderu, tj. krzyż na błękitnej 
wstędze i gwiazda, znajdować się 
będą na stałej wystawie poświę-
conej dziejom Tarnowa i wybit-
nym osobistościom z nim zwią-
zanym, która została niedawno 
otwarta w odnowionej staraniem 
Muzeum Okręgowego kamienicy 
przy Rynku Starego Miasta.
 Prawnuk W. Witosa Marek 
Steindel podkreślił, że to symbo-
liczne „przywrócenie” przez Pre-
zydenta Komorowskiego Orderu 
Orła Białego Wincentemu Wito-

sowi jego rodzina traktuje jako 
krok ku pełnej rehabilitacji Win-
centego Witosa i kasacji hanieb-
nego wyroku jaki przed blisko 
80-ciu laty wydał sąd w procesie 
„brzeskim”. Amnestia dla byłych 
więźniów brzeskich ogłoszona 
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej na Uchodźstwie Władysława 
Raczkiewicza w październiku 
1939 roku - aczkolwiek przywra-
cała im prawa obywatelskie, ho-
norowe, godności, odznaczenia 
i ordery - była, w świetle prawa, 
darowaniem kary, a nie uznaniem 
wyroku za niebyły. Aby osoba 
skazana w procesie sądowym 
mogła podawać się za osobę 
niekaraną musi zostać zrehabi-
litowana, a wyrok ulec kasacji, 
co następuje również w wyniku 
przewodu sądowego. Jak na razie 
sytuacja taka w odniesieniu do 
byłych więźniów „brzeskich” nie 
nastąpiła.
 Informacja o przekazaniu 
w depozyt Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie Orderu Orła Białego 
wzbudziła spore zainteresowanie. 
Z Oddziałem Muzeum w Wierz-
chosławicach skontaktował się 
miedzy innymi pan Krzysztof 

Oprzędkiewicz - profesor Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie oraz Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 
Zajmuje się on między innymi 
kolekcjonerstwem antyków i pa-
miątek historycznych i z tego 
powodu ma kontakty wśród osób 
o podobnych zainteresowaniach. 
Twierdzi on, iż u jednego, nie-
stety dziś już nieżyjącego kra-
kowskiego kolekcjonera, parę lat 
temu widział Krzyż Orderu Orła 
Białego, który według relacji 
jego posiadacza miał należeć do 
Wincentego Witosa. Kolekcjo-
ner ten kupił wspomniany krzyż 
na giełdzie staroci w Krakowie 
z informacją, że został on znale-
ziony w szafce szpitalnej podczas 
porządkowania pomieszczenia 
w krakowskim szpitalu o. o. Bo-
nifratrów, po zgonie Wincente-
go Witosa. Po kilkudziesięciu 
latach nieznana dzisiaj osoba 
zaoferowała ten krzyż do sprze-
daży na giełdzie i drogą zakupu 
wspomniany kolekcjoner wszedł 
w jego posiadanie. 
 Jest to dziwna i tajemnicza hi-
storia, pytanie: czy prawdziwa? 
Kierownik muzeum w Wierzcho-
sławicach zamierza podjąć próbę 
uwiarygodnienia tej historii, ale 
z uwagi na znaczny upływ czasu 
i śmierć przed kilku laty posiada-
cza domniemanego orderu Witosa 
pozytywny wynik planowanych 
poszukiwań jest mało prawdopo-
dobny, a teza, iż order znajdował 
się w szpitalnym pokoju Witosa - 
co najmniej dziwna.

M.	S.Marek Steindel - prawnuk W. Witosa 
przekazuje do Muzeum Okręgowego

w Tarnowie Order Orła Białego.
Tarnów, 25.02.2014 r.

Historii Orderu Orła Białego ciąg dalszy
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Leszek Deptuła patronem Publicznego Gimnazjum

Uroczystość w Wadowicach Górnych

 W dniu 25 lutego 2014 r. 
delegacja Towarzystwa Przy-
jaciół Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławicach 
w osobach: Roman Kucharski, 
Janusz Skicki, Marek Steindel, 
wraz ze sztandarem Towarzy-
stwa, wzięła udział w uroczy-
stości nadania imienia Leszka 
Deptuły Publicznemu Gimna-
zjum w Wadowicach Górnych, 
powiat Mielec.
 Leszek Deptuła - lekarz we-
terynarii, członek PSL, Mar-
szałek Województwa Podkar-
packiego w latach 2002-2006, 
poseł na Sejm, wieloletni ak-
tywny członek Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum W. Witosa, 
zginął w katastrofie prezydenc-
kiego samolotu w Smoleńsku 
10 kwietnia 2010 r. Śp. Leszek 
Deptuła jako samorządowiec 
i polityk kierował się w swych 
działaniach, co wielokrotnie 
sam podkreślał, wskazaniem 
Wincentego Witosa: Idźcie 
z czasem i postępem naprzód, 
ale szanujcie prawdy i dogmaty 
wiekami i tradycją uświęcone.
 Uroczystość związana z na-
daniem szkole imienia rozpo-
częła się o godzinie 12-tej mszą 
świętą w kościele pod wezwa-
niem św. Anny w Wadowicach 
Górnych, którą w intencji śp. 
Leszka Deptuły odprawił bi-
skup senior diecezji rzeszow-
skiej ks. bp. Kazimierz Gór-
ny, przy współudziale księży 
miejscowych. W wygłoszonym 
kazaniu ksiądz biskup przypo-
mniał pracę i dokonania patrona 

szkoły, dając go jako wzór do 
naśladowania uczestniczącej 
w mszy św. młodzieży gimna-
zjalnej. Rozwijając temat wzo-
rów do naśladowania ksiądz 
biskup wymienił i pokrótce 
scharakteryzował postacie po-
chodzące z powiatu mielec-
kiego: Naczelnego Wodza Pol-
skich Sił Zbrojnych i premiera 
Rządu na Uchodźstwie gen. 
Władysława Sikorskiego i lot-
nika gen. Bolesława Stachonia 
- bohaterów II wojny świato-
wej, a także osoby wywodzą-
ce się z nieco dalszych okolic: 
Wincentego Witosa z Wierz-
chosławic i błogosławioną Ka-
rolinę Kózkównę z Wał-Rudy 
koło Zabawy. Na zakończenie 
mszy św. biskup Górny po-
święcił sztandar szkoły.
 Po mszy św. uczestnicy uro-
czystości poprzedzani poczta-
mi sztandarowymi w liczbie 
28 przeszli do nowoczesnego, 
wybudowanego w latach 2001-
2006 budynku gimnazjum.
 Uroczystość na terenie 
szkoły rozpoczęło wprowadze-
nie pocztów sztandarowych, 
wśród których oprócz wspo-
mnianego sztandaru Towarzy-

stwa był sztandar Publicznego 
Gimnazjum im. Wincentego 
Witosa w Pławie, gmina Bo-
rowa, sztandary Zarządów Po-
wiatowych i Kół PSL z terenu 
województwa Podkarpackiego 
oraz sztandary Ochotniczych 
Straży Pożarnych.
 Przybyłych gości i młodzież 
powitał wójt gminy Wadowice 
Górne Stefan Rysak. Sylwet-
kę Leszka Deptuły przybli-
żył zgromadzonym dyrektor 
gimnazjum Jan Święch, pod-
kreślając jego wkład w roz-
wój gminy i budowę szkoły. 
Następnie odczytano uchwałę 
Rady Gminy w Wadowicach 
Górnych z 12 marca 2013 roku 
o nadaniu Publicznemu Gimna-
zjum imienia Leszka Deptuły, 
po czym odbyło się ślubowa-
nie młodzieży i uroczyste prze-
kazanie jej sztandaru szkoły. 
Nastąpiło również odsłonięcie 
i poświęcenie pamiątkowej ta-
blicy z wizerunkiem Leszka 
Deptuły umieszczonej w holu 
głównym szkoły.
 Po części oficjalnej ucznio-
wie gimnazjum zaprezentowali 
specjalnie przygotowany pro-
gram słowno-muzyczny. 
 Uroczystość zakończyły wy-
stąpienia gości. Jako pierwsza 
zabrała głos małżonka śp. Lesz-
ka Deptuły Joanna Krasowska
-Deptuła.
 Wspomniała ona wdzięczność 
rodziny i dumę oraz podzięko-
wała wszystkim tym, którzy 
osobę jej męża wybrali na pa-
trona szkoły.Zaduszki Witosowe 2007 r.
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Uroczystość w Wadowicach Górnych

 

Z kolei Tomasz Jędrzejczak, 
minister w Kancelarii Premie-
ra odczytał list Janusza Pie-
chocińskiego - prezesa PSL 
i ministra gospodarki.
 Leszka Deptułę wspomniał 
też poseł PSL Jan Bury i am-
basador Gruzji, a posłanka 
Krystyna Skowrońska odczy-
tała list od Marszałek Sejmu 
Ewy Kopacz. Uroczystość za-
kończył polonez w wykona-
niu uczniów gimnazjum.

Marek	Steindel
Delegacja Towarzystwa na uroczystości nadania imienia Leszka Dep-

tuły Publicznemu Gimnazjum
w Wadowicach Górnych. 25.02.2014 r.

Delegacja Towarzystwa na Cmentarzu Parafialnym w Delastowicach.
23.03.2014 r.

 23 marca 2014 r. obcho-
dziliśmy 5. rocznicę śmierci 
Janiny Kupiec - wieloletniego 

kustosza Muzeum Wincente-
go Witosa w Wierzchosławi-
cach oraz wiceprezesa Towa-

rzystwa Przyjaciół Muzeum 
W. Witosa. W niedzielę 23 
marca w kościele parafial-
nym w Wierzchosławicach 
o godz. 8.00, odbyła się msza 
św. w 5. rocznicę śmier-
ci z intencji Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum W. Wi-
tosa. W uroczystej mszy św. 
uczestniczyły ludowe poczty 
sztandarowe, mszy św. prze-
wodniczył proboszcz ks. Je-
rzy Czuj.
 Po mszy św. delegacja 
pracowników Muzeum oraz 
członków Zarządu Towarzy-
stwa udała się na cmentarz 
parafialny w Delastowicach 
by przy grobie Janiny Kupiec 
zapalić symboliczne światło.

PAMIĘTAMY
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W HOŁDZIE WINCENTEMU WITOSOWI - MAKÓW PODHALAŃSKI
90. rocznica nadania Honorowego Obywatelstwa W. Witosowi

Wincenty Witos w Makowie przed budynkiem „Sokoła”, 1924 r.

Obywatelstwo Honorowe


