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du wsi polskiej. Pamięć o wielkich 
wydarzeniach i ważnych rocznicach 
z historii polskiego ruchu ludowe-
go przez wiele lat wytrwale pielę-
gnujemy w  Towarzystwie Przyja-
ciół Muzeum Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach. Pielęgnując 
i kultywując tradycję polskiego ru-
chu ludowego staramy się przeka-

zywać kolejnym pokoleniom jego 
ponad 120-letni dorobek. W warun-
kach braku samodzielnej partii ludo-
wej przywoływanie pamięci Witosa 
i innych działaczy ludowych poka-
zujemy polskim chłopom jak głębo-

Upłynęło już 95 lat od wielkich, 
pamiętnych dożynek w Wierzcho-
sławicach, zorganizowanych ku czci 
laureata literackiej Nagrody Nobla, 
polskiego Homera - Władysława Sta-
nisława Reymonta. 

Obaj bohaterowie sierpniowych 
dni sprzed 95-ciu laty - Witos i Rey-
mont - zapisali się złotymi zgłoskami 
na kartach naszej narodowej histo-
rii. Pierwszy całym swoim życiem 
udowodnił, że można - jako polityk 

- służyć nie tylko swojej warstwie 
społecznej, ale nade wszystko - Pol-
sce. Drugi, silnie związany ze wsią, 
nie inaczej pojmował swój obowią-
zek wobec kraju i swoich rodaków. 
Potwierdził to m.in. w czasie owych 
dożynek wierzchosławickich mó-
wiąc: Jeśli praca moja przyniosła 
Polsce pożytek, to spełniłem tylko 
swój obowiązek wobec ojczyzny… 

W tym roku z inicjatywy naszego 
stowarzyszenia gmina Wierzchosła-
wice nada honorowe obywatelstwa 
osobom, bez których trudno byłoby 
dziś szczycić się jej wyjątkowością 
i ciągłością historycznego dziedzic-
twa, jakie otrzymała. Bez Reymonta 
nie byłoby Dożynek Reymontow-
skich; bez zasług dla Ojczyzny i do-
konań Stanisława Mierzwy jesienne 
tradycyjne już Zaduszki nie byłyby 
Witosowe, a Bitwa Warszawska bez 
roli w niej Witosa i udziału chłopów 
byłaby dla wielu tylko kolejną czer-
woną kartką z  kalendarza. 

Dziś niewielu już pamięta, że 15 
sierpnia 1925 roku był czasem hoł-

To nie ja, to Polska święci tryumf. Nie ja, lecz polska ziemia i jej lud…

(W. Reymont)

ko w historii Polski tkwią korzenie 
ich ruchu politycznego, ile ten ruch 
wniósł do walki o godność człowie-
ka, o równość i niepodległość pań-
stwa. 

Twórca Towarzystwa Stanisław 
Mierzwa w tych spotkaniach upa-
trywał wielki sens. Stworzyłem ośro-
dek w Wierzchosławicach - mówił 

- w którym mogłaby zachować się ta 
myśl chłopska, Witosowa. Zaczyna-
łem sam, a potem zachęcałem przy-
jaciół, działaczy starego pokolenia, 
ażeby zaprzestając walki nie zatra-
cili wiary w słuszność tego, co robili, 

SPEŁNIŁ TYLKO SWÓJ OBOWIĄZEK WOBEC OJCZYZNY

Pamiętne rocznice. 95.rocznica Dożynek Reymontowskich

Dożynki, 29.09.1985 r.

Ogólnopolskie Dożynki Reymontowskie, 2000 r.
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że droga chłopów do Polski okazała 
się właściwa, że wreszcie warto ją 
kontynuować służąc Polsce, właśnie 
tu w Wierzchosławicach, nie prze-
szkadzając zarazem nowemu poko-
leniu w tworzeniu Polski nowej, jaka 
jest koniecznością […]

Taki też wymiar miały organi-
zowane przez Towarzystwo kolejne 
rocznice Dożynek Reymontow-
skich. Po raz pierwszy obchodzono 
55. rocznicę przyjazdu Reymonta do 
Wierzchosławic 14 września 1980 
r. Skromne wówczas obchody zor-
ganizowano w zagrodzie Wincen-
tego Witosa. Uczestniczyli w nich 
jeszcze żyjący, naoczni świadkowie 
historycznych dożynek z 1925 r. Po 
raz drugi przypomniano o wielkich 
wierzchosławickich dożynkach 
w 1985 r. - w 60. rocznicę ich zor-
ganizowania. Towarzystwo mogło 
wówczas szerzej i w większym za-
kresie przygotować tę uroczystość. 
Poprzedziła ją sesja popularnonau-
kowa, której głównym tematem był 
nurt chłopski w literaturze. Wśród 
wielu osobistości ówczesnej litera-
tury i poezji byli obecni m.in. Tade-
usz Nowak, Józef Baran, Tadeusz 
Mocarski, Roch Sulima, Franciszek 
Ziejka, Edward Chudziński. Nato-
miast w dniu następnym, 29 wrze-
śnia 1985 r. Stanisław Mierzwa i Jo-
anna Steindel - wnuczka W. Witosa, 

odsłonili na budynku Domu Ludo-
wego w Wierzchosławicach pamiąt-
kową tablicę ku czci Władysława 
Reymonta i Wincentego Witosa. 
Uroczystość dożynkowa odbywała 
się również przed budynkiem Uni-
wersytetu Ludowego.

W roku 2000, który przez Sejm 
RP został uznany Rokiem Reymon-
towskim - po raz trzeci urządzono 
obchody rocznicy Ogólnopolskich 
Dożynek Reymontowskich. Już nie 

podwórko gospodarstwa Witosa, 
czy skromny plac przed Domem 
Ludowym i Uniwersytetem, ale spe-
cjalnie przygotowany, kilkuhektaro-
wy teren był miejscem tego wyda-
rzenia. I choć pamiętana przez wielu 

„deszczowa aura” okryła w tym dniu 
Wierzchosławice, to nie zdołała ob-
niżyć rangi uroczystości. 

Kolejne z dożynek, te w 2005, 
2010 i 2015 roku, nie były już tak 
hucznie obchodzone. Zawsze sta-
raliśmy się jednak wprowadzić do-
datkowy element, który uświetniał 
całą uroczystość. W 2005 r. nadano 
imię W. Reymonta Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Wierzchosławi-
cach; w 2015 r. z kolei ogłosiliśmy 
Ogólnopolski Konkurs Historyczny 
nt. Życia i działalności politycznej 
W. Witosa.

Dlatego po 95 latach raz jesz-
cze, w dniu 16 sierpnia 2020 roku 
podczas Dożynek Reymontowskich 
w Wierzchosławicach ponownie 
wspominać będziemy Wincentego 
Witosa i jego rolę w dziejach Pol-
ski; Władysława Reymonta, który 
odważył się w swoim dziele „od-
malować” kolory polskiej wsi z jej 
zaletami i wadami, z jej kulturą, na-
kreślając swoistą drogę tożsamości 
narodowej, którą Polska winna się 
kierować. Wspominać wreszcie 
będziemy tego, bez roli którego 
te cenne wartości, imponderabilia 
kultywowane od lat w naszym To-
warzystwie, byłyby co najwyżej ko-
lejną czerwoną kartką w kalendarzu.

Janusz Skicki

Pamiętne rocznice. 95.rocznica Dożynek Reymontowskich

Uczestnicy dożynek 2005.

Dożynki Reymontowskie, Muzeum W.Witosa, 1980 r.
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Kijowa. Towarzyszyła temu 
wielka euforia i bicie w dzwo-
ny, ale kontrofensywa Michaiła 
Tuchaczewskiego i Aleksandra 
Jegorowa spowodowała, że bol-
szewicka Armia Czerwona zna-
lazła się na przedpolach War-
szawy. Idący z Tuchaczewskim 
komuniści utworzyli w Białym-
stoku Tymczasowy Komitet Re-
wolucyjny Polski (Feliks Dzier-
żyński, Julian Marchlewski, 
Feliks Kon, Edward Próchniak 
i Józef Unszlicht).

Dalszy bieg wydarzeń wyka-
zał jednak, że nie zrównali, nie 
przebudowali i nie wznieśli.

Wspomniane wyżej fakty są 
wpisane w szersze historycznie 
wydarzenie, jakim była wojna 
polsko-bolszewicka z lat 1919-
1920. Jej kulminację, która za-
raz weszła do naszej państwo-
wo-narodowej legendy, stanowi 
rozegrana na przełomie pierw-
szej i drugiej połowy sierpnia 
1920r. Bitwa Warszawska. To 
tak ważne militarnie i politycz-
nie wydarzenie długo jednak nie 
mogło się doczekać obiektyw-
nego naukowo opisu. Do wrze-
śnia 1939r. stanowiło bowiem 
przedmiot politycznego sporu 
endeków z obozem piłsudczy-
kowskim, natomiast w latach 
PRL był to problem z kategorii 

Każdy Czytelnik niniejszego 
tekstu, po przeczytaniu anon-
sującego go tytułu, zaraz so-
bie przypomni, że największy 
z naszych narodowych wiesz-
czów tymi słowami zaczął jed-
ną z ksiąg swojego arcydzie-
ła. W pięknej poetycko formie 
opisał nadzieje, jakie Polacy 
pokładali w roku 1812, czyli 
roku wyprawy cesarza Napo-
leona Bonapartego na Rosję. 
Wyprawa ta, nawet mimo po-
bytu cesarza w Moskwie, jak to 
każdy z lat swojej szkolnej edu-
kacji pamięta, zakończyła się 
spektakularną katastrofą. Wraz 
z nią i to na długie lata zniknęły 
również nadzieje podzielonego 
między trzech zaborców narodu 
polskiego.

Natomiast sto osiem lat póź-
niej, w pamiętnym lipcu i sierp-
niu 1920 r., nasz naród przeżył 
dni wielkiego strachu, bo Polska 
niemająca jeszcze ustalonych 
granic i budująca zręby dru-
giej niepodległości znalazła się 
w śmiertelnym niebezpieczeń-
stwie. Zaczęta w połowie ostat-
niej dekady kwietnia kijowska 
wyprawa Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego przyniosła 
wprawdzie iluzoryczny sukces, 
bo nasi żołnierze tramwajem 
i bez walki wjechali do centrum 

prohibitów. Dopiero w ostatnich 
latach spora grupa rzetelnych 
naukowo historyków na tyle so-
lidnie rozpracowała ten problem, 
że każdy poszukujący prawdy 
o tych wydarzeniach może się-
gnąć po zalegające biblioteczne 
półki opracowania. Nie jest jed-
nak moim celem zapoznawanie 
Czytelników naszego biuletynu 
z treścią owych opracowań, po-
nieważ technicznie jest to nie-
wykonalne, a niezależnie od tego 
nie te sprawy stanowią przyczy-
nę sprawczą prezentowanego 
tekstu.

W tym konkretnym przypad-
ku nie chodzi mi bowiem o przy-
bliżenie tych wydarzeń w płasz-
czyźnie historii wojskowości, ale 
o wyeksponowanie wkładu wsi 
i chłopów w ten militarno-poli-
tyczny sukces. Ten bowiem wą-
tek, i to nawet w bardzo rzeczo-
wych naukowo opracowaniach, 
nie jest wystarczająco wyeks-
ponowany i dowartościowany, 
zaś sama wieś, niewiele o tym 
wiedząc, zupełnie bezrefleksyj-
nie przyjmuje głoszony przez 
różnych politykierów obraz, 
w tym i tych noszących nader 
charakterystyczny strój służbo-
wy. W przeddzień polskiej kon-
trofensywy znad Wieprza czoło-
wy wówczas endecki publicysta, 

O ROKU ÓW …!

Pamiętne rocznice. 100-lecie bitwy warszawskiej
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Stanisław Stroński, przerażony 
biegiem wydarzeń na frontach 
napisał dramatyczny w wymo-
wie i treści artykuł pt. „O cud 
Wisły”. Natomiast po przełomie 
spowodowanym przywołaną 
wyżej kontrofensywą zwalcza-
jąca Naczelnika endecja, chcąc 
pozbawić swego politycznego 
przeciwnika laurów zwycięskie-
go wodza, rozpropagowała ideę, 
że nasza wygrana była dziełem 
Opatrzności a zwłaszcza Matki 
Chrystusa, czemu sprzyjało to, 
że 15 sierpnia przypada ważne 
dla katolików święto Matki Bo-
skiej. Ba, byli nawet tacy, którzy 
głosili, że widzieli jak osobiście 
rzucała granaty na bolszewików.

W tych politycznie wygod-
nych dla narodowców okolicz-
nościach zrodził się mit „cudu 
nad Wisłą”, zaś u jego podłoża 
leżało dążenie endeków do po-
zbawienia Piłsudskiego laurów 
zwycięzcy. Dodano do tego 
śmierć warszawskiego katechety, 
ks. Ignacego Skorupki, który po-
legł w Ossowie koło Radzymina. 
Prezentowano go jako jednego 
z ojców zwycięstwa, co było 
grubą przesadą, ponieważ jego 
śmierć widzieli tylko żołnierze 
jego kompanii. Bitwa toczyła 
się bowiem na obszarze kilku 
tysięcy km.2 i walczący w tyra-
lierach żołnierze nie mieli poję-
cia o biegu wydarzeń na innych 

odcinkach frontu. Kapelanowi 
Skorupce należy się natomiast 
szacunek, bo spełniając swoją 
żołnierską misję poległ na polu 
walki. Rozumiejący zaś kulisy 
toczącej się gry Piłsudski wnet 
po zwycięstwie, odnosząc się do 
endeckiej propagandy w typo-
wym niekiedy dla siebie kosza-
rowym języku powiedział:Jak 
raz udało się nam dać komuś 
w d…, to zaraz cud z tego zrobili.

Niewojskową, ale bardzo ści-
śle z potrzebami wojska związa-
ną rolę odegrał powołany w tych 
tragicznych dniach i zaprzysię-
żony 24 lipca, kierowany przez 
premiera Wincentego Witosa 
Rząd Obrony Narodowej. Nie 
było przypadku w tym, że na 
wyraźne żądanie Piłsudskiego 
Witos został powołany na szefa 
tego gabinetu. Premier rozumiał 

potrzebę chwili, nie stawiał wa-
runków, lecz natychmiast zabrał 
się do pracy. Odezwą do naro-
du, a zwłaszcza do wsi rozbu-
dził determinację, zaś licząca 
wówczas około 900 tysięcy żoł-
nierzy nasza armia co najmniej 
w 70 procentach była chłopska. 
W drodze przymusowej mobi-
lizacji na front poszły tysiące 
młodych ludzi, w tym i z powia-
tu tarnowskiego, a niezależnie 

od poboru kolejnych roczników 
ochotniczo do wojska zgłosiło 
się ponad 600 młodych ludzi 
z powiatu. Byli wśród nich sy-
nowie tarnowskiej inteligencji 
i rzemieślników, ale generalnie 
statystycznie dominowała mło-
dzież wiejska. Dziadkowie tych 
żołnierzy byli ostatnimi pod-
danymi galicyjskimi chłopami, 
natomiast ich wnukowie należe-

W. Witos na przeglądzie wojska, 1920 r.

Pamiętne rocznice. 100-lecie bitwy warszawskiej
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Ten to właśnie chłop pre-
mier stworzył logistyczne pod-
stawy pod zwycięstwo. Cywi-
le stwarzają bowiem warunki, 
natomiast wojskowi albo je 
wykorzystują, albo marnują. 
W pamiętnych dniach sierpnia 
1920r. jedni i drudzy stanęli na 
wysokości zadania i dzięki temu 
po Bitwie Warszawskiej nasza 
kawaleria wygrała bitwę z Ko-
narmią Siemiona Budionnego 
pod Komarowem, a pod koniec 
września piechota pokonała Ro-
sjan w bitwie nad Niemnem. Je-
sienią 1920r. działania wojenne 
zaczęły wygasać, a inicjatywę 
z rąk generałów przejęli cywilni 
politycy. Działania na frontach 
zakończył zawarty 18 marca 
1921r. pokój w Rydze.

Na zakończenie tego sygna-
lizującego zaledwie ważne woj-
skowo-polityczne kwestie tekstu 
podam jeszcze, że w tydzień po 
kontrofensywie znad Wieprza 
premier Witos przyjechał do Tar-
nowa. Na dworcu witał go cały 
powiat, a w imieniu tarnowskiej 
wsi mowę powitalną wygłosił 
wybitny ludowiec, wójt Łęka-
wicy, Filip Włodek. Natomiast 
mała córka wójta Lisiej Góry, 
Stanisława Zauchy, Kazimiera, 
deklamowała sławiący premiera 
wiersz. Po powitaniu na tarnow-
skim Burku (dzisiaj plac gen. 
Józefa Bema) odbył się potęż-
ny wiec, zaś premier z balkonu 

li już do kategorii świadomych 
chłopów obywateli.

Szkoda tylko, że współcze-
sna wieś, w tym i ta rodzinna 
Witosa tak mało o tym wie, zaś 
pytana o Witosa - czego sam 
doświadczyłem w czasie zbie-
rania relacji - odpowiada, że 
Witos dla wsi zrobił niewiele, 
albo też i nic.Trudno się dzisiaj 
przebić przez te pokłady niewie-
dzy i w ślad za tym lekceważe-
nia przez wieś tego, co winno 
stanowić podręcznikowy wręcz 
przedmiot jej dumy. A wielu ży-
jących w tym czasie chłopów 
doskonale to rozumiało. Jedynie 
tytułem przykładu przywołam 
tu mieszkającego w podtuchow-
skim Burzynie Józefa Jantonia. 
Jeszcze przed I wojną światową 
odbył on służbę wojskową w ar-
mii austrowęgierskiej, a w mo-
mencie powrotu do życia cywil-
nego, w uznaniu za wzorowo 
odbytą służbę, otrzymał nagrodę 
w postaci fajki z pięknym porce-
lanowym cybuchem, na którym 
był wygrawerowany portret ce-
sarza Franciszka Józefa I. Otóż 
na wieść o powołaniu Witosa na 
premiera Rządu Obrony Narodo-
wej i zaszokowany tym faktem 
Jantoń, chodził po wsi, stukał się 
tym cybuchem w głowę i kręcąc 
nią z niedowierzaniem, ale też 
i z olbrzymią dumą powtarzał: 
Chłop premierem, nie do wiary - 
chłop premierem!

„Plonu” (dzisiaj jest tu Powiato-
wy Urząd Pracy) wygłosił jedno 
ze swoich najlepszych przemó-
wień.

Zaraz po owym zgromadze-
niu premier odwiedził budynek 
starostwa i pracujących w nim 
urzędników, natomiast przybyli 
z powiatu chłopi fatalnie odebra-
li to, że ordynariusz diecezji, bp 
Leon Wałęga, w pilnych rzeko-
mo sprawach wyjechał z kurii. 
Dla zorientowanych w sprawie 
chłopów było jednak oczywiste, 
że u bpa górą były jego antywi-
tosowe i antyludowcowe fobie. 
Poza jego wyobraźnią było chy-
ba bowiem to, że dzięki wkłado-
wi Witosa w zwycięstwo bolsze-
wicy nie dotarli do Tarnowa. Ich 
wygrana oznaczałaby bowiem, 
że zajmując m.in. Tarnów zrobi-
liby to, co wyśpiewywali idący 
z Tuchaczewskim komuniści. 
Tego typu obiekcji nie miał nato-
miast bp krakowski, późniejszy 
arcybiskup kardynał Adam Ste-
fan Sapieha. Po pobycie w Tar-
nowie Witos pojechał bowiem 
do Krakowa, gdzie doszło do 
jego sympatycznego spotkania 
z krakowskim ordynariuszem. 
Unik tarnowskiego bpa Witosa 
jednak specjalnie nie raził, bo 
wiedział, że w Krakowie bpem 
jest książę Sapieha, a w Tarno-
wie tylko Wałęga.

dr Jan Hebda

Pamiętne rocznice. 100-lecie bitwy warszawskiej
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Z kart historii

patyków Towarzystwa - stały się 
faktem.Uhorowanie Mecenasa 
Mierzwy to symbliczne zadość-
uczynienie dla czwórki dzieci 
i samotnie wychowywującej ich 
matki i żony. Którym polityka 
zabrała i walka o woielkie ideały 
zabrały ojca i meża. ojca i  meża. 

O przyznanie Orderu Orła 
Białego apelowało również Pol-
skie Stronnictwo Ludowe oraz 
inne środowiska.

Więź Mierzwy z Witosem, jak 
można to wysnuć z jego wspo-
mnień, zaczęła się już w okresie 
gimnazjalnym w 1925 r. w cza-
sie obchodu Dożynek Reymon-
towskich w Wierzchosławicach. 
Witos był gospodarzem tych 
uroczystości, przemawiał wśród 
wielu wybitnych osób ze świa-
ta nauki i polityki. Witos swym 
pełnym godności zachowa-
niem wzbudzał w obecnym tam 
Mierzwie podziw, także poczu-
cie dumy, że jeden spośród chło-
pów wzbił się na takie wyżyny. 
Drugi raz więź zawiązała się 
w zdecydowanie innych okolicz-
nościach i wypływała z czegoś 
zupełnie odwrotnego. Nie z po-
dziwu i dumy, lecz ze wspólne-
go upokorzenia. Było to po za-
machu Piłsudskiego z 12 maja 
1926 r., gdy tarnowscy socjaliści 
manifestowali na cześć Piłsud-
skiego, lżąc przy tym chłopów 
i paląc kukłę Witosa. Oto odczu-

Historia Polski to nie tyl-
ko zdarzenia wielkich bitew 
i  przelanej  krwi.  To  również 
codzienny  wysiłek  zwykłych 
ludzi,  którzy  nie  zginęli  na 
wojnie z karabinem w ręce, nie 
walczyli czynem zbrojnym, ale 
niezłomną  postawą,  słowem, 
oddaniem  swym  ideałom,  czy 
codziennym dążeniem do celu.

Do wspomnianego grona 
zalicza się Stanisław Mierzwa. 
Najbardziej oddany, jeden z naj-
bliższych współpracowników 
Wincentego Witosa. Człowiek, 
który wiele uczynił, by ocalić 
od zapomnienia postać trzykrot-
nego premiera -,,Wójta z Wierz-
chosławic”.

Inspiracją do napisania te-
goż artykułu była decyzja Ka-
pituły Orderu Orła Białego 
o przyznaniu tego odznaczenia 
S. Mierzwie. Jest to najstarsze 
i najwyższe odznaczenie pań-
stwowe Rzeczypospolitej Pol-
skiej, nadawane za znamieni-
te zasługi cywilne i wojskowe 
dla pożytku kraju. Ponadto, na 
wniosek Przyjaciół Muzeum 
W. Witosa, uchwałą Rady Gmi-
ny Wierzchosławice przyznano 
Stanisławowi Mierzwie tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy 
Wierzchosławice. Długoletnie 
starania naszych poprzedników 
- prezesa Franciszka Kiecia, kol. 
Janiny Kupiec, członków i sym-

cia Mierzwy w czasie pochodu 
tarnowskich socjalistów, opisane 
w jego wspomnieniach.,,Poczu-
łem potrzebę solidarności z tą 
pogardzaną warstwą, zabola-
ły mnie wzgardliwe okrzyki na 
ulicach Tarnowa, zrodziło się 
współczucie dla Witosa. To było 
moje pierwsze, jakby ducho-
we, ideowe zbliżenie do Witosa, 
do chłopskiej polityki”. A. Fi-
towa w książce pt. Stanisław 
Mierzwa,,Słomka”, na tle swo-
ich czasów pisze:,,Mierzwa, 
towarzysząc temu pochodowi, 
czuł się tam upokorzony na 
równi z Witosem, czuł się upo-
korzony jako chłop z pochodze-
nia. To upokorzenie Witosa, nie 
jako polityka lecz jako chłopa, 
zbliżyło Mierzwę do niego naj-
bardziej. Dzielił z nim ten los, 
przeplatany nielicznymi mo-
mentami tryumfalnego pocho-
du Witosa wśród chłopów po 
powrocie z emigracji w 1939 r. 
i tuż po zakończeniu II woj-
ny światowej. Jest w tym coś 
z przedziwnej symboliki w fak-
cie, iż Mierzwa politycznie doj-
rzał na Dożynkach Reymontow-
skich w 1925 r. i że 60-ta rocz-
nica tych dożynek w 1985 była 
już ostatnią zorganizowaną 
i obsłużoną przez niego uroczy-
stością ludową. To jakby klam-
ra spinająca początek i koniec 
jego politycznego życia”.

STANISŁAW MIERZWA KUSTOSZ PAMIECI W. WITOSA
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W 1936 r. z polecenia Win-
centego Witosa współorgani-
zował największą przed wojną 
chłopską manifestację w No-
wosielcach, w powiecie prze-
worskim. W samej manifesta-
cji nie uczestniczył z powodu 
tyfusu, którego nabawił się 
w trakcie jednego z wyjaz-
dów terenowych. Rok później 
w 1937 r., obok S. Mikołajczyka 
i B. Gruszki, był organizatorem 
największego strajku rolnego 
w II Rzeczypospolitej. Sam tez 
dźwigał ciężar prac małopol-
skiego SL w okresie postrajko-
wym. Pracy w terenie też nie 
brakowało.

W jego zapiskach pod datą 
10 XI 1937 r. pisze:,,Odwie-
dziłem Wójta / Witosa/, pracy 
co niemiara, obowiązków jesz-
cze więcej i odpowiedzialności. 
Gruszka i członkowie Zarządu 
aresztowani, trzeba pracować 
w dwójnasób”.

W czasie strajku rolnego 
w sierpniu 1937 r. Mierzwa nie 
był aresztowany, miał jednak 
rewizje w domu. Był przesłuchi-
wany przez prokuratora i sędzie-
go śledczego. Przez długi czas 
był inwigilowany.

Gdy wybuchła II Wojna 
Światowa Stanisław Mierzwa 
przyjął pseudonim „Słomka” 
i włączył się w główny nurt ży-
cia konspiracyjnego, jak to czy-
nił zawsze - całym sobą. Przez 
cały okres konspiracji utrzy-

mywał kontakty z Wincentym 
Witosem, a w dniach przełomu 
ukrył go przed wywiezieniem 
przez okupanta. 

28 marca 1945 roku został 
aresztowany razem z piętna-
stoma przywódcami Polskiego 
Państwa Podziemnego przez 
NKWD w Pruszkowie, pod 
Warszawą. W słynnym proce-
sie szesnastu przywódców Pol-
skiego Państwa Podziemnego 
(razem z generałem Leopoldem 
Okulickim) Mierzwę skazano 
na cztery miesiące więzienia, po 
czym trafił na Łubiankę.

Co działo się na Łubiance? 
Mierzwa nigdy nie chciał o tym 
mówić, nietrudno się domyślić...

Na temat pójścia do Pruszko-
wa na rozmowy rzekomo z wła-
dzami radzieckimi Mierzwa 
powiedział A. Fitowej:,,Pójście 
na rozmowy nie było naiwno-
ścią. Było aktem politycznym. 
To było wtedy jedyne logiczne 
wyjście, to był obowiązek i na-
leżało go wypełnić. Niepójście 
na te rozmowy oznaczałoby, że 
rząd sowiecki chce się z Po-
lakami dogadać, tylko Polacy 
nie chcą, że odrzucamy szanse 
ułożenia stosunków z Sowieta-
mi, to że nas porwali? Proszę 
Pani! Nawet Tatarzy posłów nie 
porywali. Myśmy byli kimś wię-
cej niż posłami. Byliśmy częścią 
rządu polskiego uznawanego 
przez większość państw świata 
i byliśmy.

Od powrotu z więzienia 
w Moskwie wraz z żoną Heleną 
opiekował się podupadającym 
na zdrowiu prezesem Stronnic-
twa Ludowego Wincentym Wi-
tosem. Jemu Wincenty Witos 
dyktował swoją ostatnią odezwę 
do chłopów w 1945 roku, gdy 
był już bardzo chory. Był przy 
jego śmierci w szpitalu o.o. Bo-
nifratrów w Krakowie w dniu 
31.10.1945 r. Był również orga-
nizatorem królewskiego pogrze-
bu przywódcy chłopskiego.

17 IX 1946 r. to koszmarnie 
tragiczny dzień w życiu S. Mier-
zwy i jego rodziny. Powracają-
cy z organizacyjnego wyjazdu 
Mierzwa zostaje aresztowany, 
bez mała na oczach żony. Wy-
jaśnienie zajścia znajdujemy 
w wspomnieniach Mierzwy. 
„W tym czasie, gdy żona poszła 
po klucz, a ja oczekiwałem na 
jej ukazanie się na balkonie, 
zostałem otoczony przez grupę 
mężczyzn, którzy porwali mnie 
pod ramiona, wykręcili je do 
tyłu, ciągnąc z ciemnego po-
dwórza na siłę na ulicę. Było 
ich trzech. Mają pepesze i re-
wolwer. Całkowicie zaskoczony 
napadem broniłem się instynk-
townie. Na ulicy obok stało 
auto z wygaszonymi światłami, 
do którego mnie wsadzono. Ob-
serwując w jaką stronę skręci? 
Co za radość, skręcił w prawo 
w kierunku miasta, a więc są to 
ludzie z bezpieki, wiozą mnie 

Z kart historii
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oskarżonych Mierzwa znów 
z całą stanowczością stwier-
dził, że w swoim dotychcza-
sowym życiu służył tylko de-
mokracji i Polsce. „Od czasów 
gimnazjalnych zajmowałem 
się pracą społeczną i działal-
nością polityczną. Po ukoń-
czeniu Uniwersytetu dla mnie, 
jako syna chłopskiego, była 
tylko praca na wsi. Uważa-
łem, że jeśli nie możemy rzą-
dzić państwem to przynajmniej 
możemy stworzyć nową wieś. 
Jedno chcę zapewnić, że pra-
cując na odcinku politycznym 
i oświatowym miałem jedno 
przekonanie, że robię to dla 
Polski. Byłoby dla mnie wielce 
krzywdzące, gdyby Wysoki Sąd 
chciał osądzić, że działałem 
dla czego innego jak demokra-
cji”.

Kolejne długie lata to tu-
łaczka po aresztach śledczych 
i  więzieniach. Począwszy od 
aresztu Wojewódzkiego Urzę-
du Bezpieczeństwa na Placu 
Inwalidów, więzienia na Mon-
telupich, następnie na ul. Se-
nackiej do więzienia tzw. św. 
Michała. Po ogłoszeniu wy-
roku w procesie krakowskim 
- z powrotem na Montelupich, 
skąd został wywieziony trans-
portem do więzienia we Wron-
kach, następnie do więzienia 
w Warszawie na Mokotowie. 
Zainteresowanych szerszym 
spojrzeniem na te tragiczne 

na plac Inwalidów! O, to do-
brze, to dowód że nie zginę dziś 
tak marnie (S. Mierzwa nawią-
zuje w myślach do zabójstwa 
Wł. Kojdra, pochwyconego w  
podobnych okolicznościach, 
następnie zamordowanego). To 
iskra wiary, że wrócę kiedyś do 
domu, do rodziny. Jakże szybko 
odżywa nadzieja w takich mo-
mentach!”. 

Mierzwa w momencie aresz-
towania, był członkiem Rady 
Naczelnej i NKW PSL, w cha-
rakterze II sekretarza gene-
ralnego, wiceprezesa Zarządu 
Wojewódzkiego PSL. Przed są-
dem stanął razem z działacza-
mi Wolność i Niezawisłość i in-
nymi członkami kierownictwa 
krakowskiego PSL. W procesie 
sądzono 17 osób, dla dziesięciu 
prokurator zażądał kary śmier-
ci. Prokurator domagał się dla 
Mierzwy kary 15 lat więzienia, 
groził,,zapłaceniem głową”. 
Wydany wyrok w dniu 10 IX 
1947 r. opiewał na 10 lat wię-
zienia z pozbawieniem praw 
publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na okres 5 lat 
oraz przepadek całego mienia 
na rzecz Skarbu Państwa. We-
dług przekazów, a także relacji 
obrońców, Mierzwa w procesie 
tym zachowywał ogromną god-
ność, budząc szacunek nawet 
u przeciwników politycznych. 
Będąc adwokatem bronił się 
znakomicie. W ostatnim słowie 

chwile S. Mierzwy odsyłam 
do,,Listów z więzienia”, listów 
żony Heleny oraz do wspo-
mnień małoletnich wówczas 
synów Mierzwy.

Po wyjściu ze stalinowskie-
go więzienia Mierzwa zaczął 
ożywiać pamięć o Wincentym 
Witosie. Cel ten osiągnął głów-
nie poprzez gromadzenie wo-
kół Grobu Witosa - żyjących 
jeszcze współpracowników, 
działaczy ludowych młodego 
i starszego pokolenia. Po la-
tach tradycją stały się coroczne 
spotkania w kolejną rocznicę 
śmierci Witosa, z czasem zwa-
ne „Zaduszkami Witosowymi”. 
Głównym zamierzeniem grupy 
Mierzwy, którą zwano także 
„konfederatami krakowskimi”, 
było przywrócenie Witoso-
wi i polskiemu ruchowi ludo-
wemu należnego mu miejsca 
w historii Polski i w życiu poli-
tycznym. Do tej grupy należeli 
tacy działacze jak Edward Ka-
leta, Jan Mazurek, Józef Mar-
cinkowski, Wojciech Jekiełek, 
Mieczysław Kabat, Jan Wita-
szek, Karol Buczek, a także 
młodsze pokolenie - Franciszek 
Kieć czy Antoni Wszołek.

Od 1955 roku czynnie uczest-
niczył w pracach komitetów 
budowy nowej szkoły, domu 
ludowego, wodociągu, gazo-
ciągu oraz pomnika upamięt-
niającego trzystu poległych 
żołnierzy Września w rodzin-

Z kart historii
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nej wsi Biskupice Radłowskie. 
Był inicjatorem i współorgani-
zatorem powstałego w grudniu 
1971 r. Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławicach 
i w styczniu 1973 r. Towa-
rzystwa Przyjaciół Muzeum 
Wincentego Witosa. Był ho-
norowym przewodniczącym 
Komitetu Budowy Pomnika 
Wincentego Witosa w Tarno-
wie; od marca 1982 roku do 
końca swego życia - wice-
przewodniczącym Społecz-
nego Komitetu Budowy Po-
mnika Witosa. W listopadzie 
1972 r., w 27 rocznicę śmierci 
Witosa, uczestnicy „Zaduszek 
Witosowych” założyli stowa-
rzyszenie p.n. Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum Wincen-
tego Witosa i wybrali tymcza-
sowy Zarząd. Pierwszy, a za-
razem wieloletni prezes To-
warzystwa - Franciszek Kieć, 
wspominając powołanie To-
warzystwa twierdził: „Mece-
nas Stanisław Mierzwa i inni 
krakowscy prawnicy opraco-
wali projekt Statutu. Stanisław 
Mierzwa był inicjatorem całej 
sprawy, jednak jego nazwi-
sko nie mogło znaleźć się na 
liście założycieli”. Również 
nazwiska pozostałych „kon-
federatów krakowskich” nie 
widnieją w gronie założycieli, 
z tej samej przyczyny co oso-
ba Mierzwy. Uzyskano zgodę 
ówczesnych władz na zareje-

strowanie Towarzystwa, któ-
remu jednak nie pozwolono na 
działalność wykraczającą poza 
powiat tarnowski. S Mierzwa 
zdołał skupić wokół Towarzy-
stwa wiele osób młodego po-
kolenia bez których Towarzy-
stwo nie mogłoby funkcjono-
wać. Należy tu wspomnieć Ja-
ninę Kupiec, o której Mierzwa 
mówił, że na jej wątłych bar-
kach dźwiga ogromny gmach 
jakim jest Towarzystwo.

Stanisław Mierzwa zmarł 
rano 10 października 1985 r. 
Po uroczystościach pogrzebo-
wych w Kościele Mariackim 
w Krakowie i kościele parafial-
nym w Wierzchosławicach zo-
stał pochowany 19.10.1985 r., 
w asyście 105 sztandarów, 
w rodzinnej kaplicy Wincente-
go Witosa. Jego trumnę okry-
wał płat sztandaru ludowców 
z Woli Radziszowskiej, ten 
sam, którym okrywano trum-
nę Wincentego Witosa. U bram 
wierzchosławickiej świątyni na 
trumnę ze zwłokami Mecenasa 
Stanisława Mierzwy czekała 
grupa pięciu księży, z bisku-
pem Piotrem Bednarczykiem, 
który wygłosił główną homi-
lię.,,Ten pogrzeb to odchodze-
nie w przeszłość pokolenia, 
z którego życiem związany jest 
duży fragment najnowszej hi-
storii Polski, historii nazna-
czonej walką o wielkie ideały 
i ta uporczywa walka stanowi 

trwały element narodowej tra-
dycji”. 

Złożenie trumny do kaplicy 
poprzedziło wystąpienie syna 
Zmarłego - Wincentego Mierzwy. 
W kilku zdaniach w imieniu ro-
dziny podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do or-
ganizacji pogrzebu W konklu-
zji wystąpienia stwierdził, że 
z głębokim szacunkiem chyli 
głowę przed wszystkimi obec-
nymi, gdyż ten udział dowo-
dzi, iż sprawa której tak długo 
i wiernie służył Ojciec, będzie 
kontynuowana. To już jest dla 
Niego najlepszą zapłatą.

Wyrokiem Sądu Najwyż-
szego z dnia 28.08.1989 r. ska-
zani w „procesie krakowskim” 
Stanisław Mierzwa i pozostali 
działacze PSL zostali pośmiert-
nie uniewinnieni i zrehabili-
towani. Droga życiowa Sta-
nisława Mierzwy to droga do 
wytyczonego celu. to nie droga 
w otoczeniu kamer, w świetle 
fleszy aparatów fotograficz-
nych, w tłumie dziennikarzy. To 
nie droga na pokaz. To nieustan-
ne, codzienne wydreptywanie 
ścieżek do prawdy z ludźmi... 
ku ludziom... do Polski.

Henryk Wojciechowski

Z kart historii
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100. rocznica urodzin śp. Henryka Lorkiewicza

przed wrogiem i niepokojem 
o  los bliskich osób, wojują-
cych z bolszewikami. 

Po wygranej wojnie i za-
wartym w Rydze pokoju dla 
ludności w Polsce nastały 
ciężkie czasy. Henryk przeżył 
trudne lata otoczony opieką 
rodziców i krewnych, wyra-
stając na przystojnego mło-
dzieńca. W ludowych Wierz-
chosławicach z inicjatywy W. 
Witosa wybudowano Dom 
Ludowy, w którym znalazło 
się miejsce dla organizacji 
działających we wsi, w tym 
dla Związku Młodzieży 

Rok 1920 kojarzy się 
wszystkim z Bitwą Warszaw-
ską lub „Cudem nad Wisłą”, 
albo też z datą narodzin nasze-
go Wielkiego Polaka, papieża 
Jana Pawła II. Otóż w cieniu, 
tych niewątpliwie ważnych dat 
kryją się daty związane z inny-
mi wydarzeniami i osobami, 
w tym data urodzin Henry-
ka Lorkiewicza. Przyszedł na 
świat w dniu 15 lipca 1920 r. 
we wsi Wierzchosławice. Cza-
sy były niespokojne, toczyły 
się walki, trwającej od lute-
go1919 r. wojny z bolszewicką 
Rosją. W lipcu 1920 r. wojska 
polskie, dowodzone przez Jó-
zefa Piłsudskiego, wycofywa-
ły się na całym froncie. W ręce 
bolszewików wpadały kolejne 
miasta i wsie.

W celu ratowania Polski od 
zagłady przywieziony zostaje 
20 lipca z Wierzchosławic do 
Warszawy, oderwany od prac 
polowych, Wincenty Witos. 
Cztery dni później staje na 
czele Rządu Obrony Narodo-
wej. Życie we wsi Wierzcho-
sławice toczyło się w normal-
nym tempie, choć w strachu 

Wiejskiej. Gdy młody Hen-
ryk wstąpił do koła ZMW, 
W. Witos znajdował się już 

na emigracji w Czechosło-
wacji. Wcześniej i później 
do Wierzchosławic na wiel-
kie wiece przyjeżdżały waż-
ne osobistości i przybywały 
masy chłopskie. Tak było np. 
w 1925 r. (dożynki z udzia-
łem W. Reymonta), w 1933 r. 
(25-lecie pracy parlamentar-
nej W. Witosa) oraz w 1936 r. 
(manifestacja z udziałem 
M. Rataja).

W sierpniu 1937 r. Hen-
ryk z kolegami wziął udział 

W BOGUMIŁOWICACH PAMIĘĆ O HENRYKU LORKIEWICZU
WCIĄŻ ŻYWA

Debiut literacki H.Lorkiewicza podczas akademii ku czci Wincentego Witosa,  
Kraków 1946 r.



12

100. rocznica urodzin śp. Henryka Lorkiewicza

w „Wielkim Strajku Chłop-
skim”, a rok później został 
bibliotekarzem, zarządza-
jącym księgozbiorem koła 
„wiciowego”. Okres okupacji 
niemieckiej przeżył, pracując 
i ucząc się zawodu. W stycz-
niu 1945 r. zaangażował się 
w działalność ZMW „Wici” 
w rodzinnych Wierzchosła-
wicach. W 1946 roku został 
prezesem koła „wiciowego”, 
a jego nazwisko znalazło 
się w akcie erekcyjnym bu-
dowanego przez Społeczny 
Komitet Upamiętnienia oso-
by W. Witosa budynku Uni-
wersytetu Ludowego. Śmierć 
w/w przywódcy chłopów 
polskich i premiera polskiego 
rządu, w dniu 30 październi-
ka 1945 r. Henryk Lorkiewicz 
przeżył jako „wiciarz” i słu-
chacz uniwersytetu Ludo-
wego w Wierzchosławicach. 
Napisany przez siebie wiersz, 
poświęcony osobie zmarłego, 
chciał odczytać na jego po-
grzebie, lecz nie dopuszczo-
no go z braku czasu. Miesiąc 
później, w dniu 8 grudnia 
1945 r. odbyła się w Teatrze 
im. Słowackiego w Krakowie 
akademia ku czci W. Wito-
sa, podczas której wystąpiła 

grupa artystyczna złożona 
z młodzieży z Bogumiłowic 
i Wierzchosławic, kierowana 
przez Mieczysława Stacha. 
Swój wiersz o W. Witosie 
wyrecytował też Henryk Lor-
kiewicz. Wkrótce został on 
pierwszym prezesem zarządu 
zespołu ludowego, prowadzo-
nego przez M. Stacha. Zespół 
się zmieniał, podobnie jak 
jego nazwy, stając się w pew-
nym czasie ZPiT „Swojacy”. 

Po zakończeniu kursu 
w UL w Wierzchosławicach 
Henryk pobierał również na-
uki w podobnych placówkach 
w Szycach, Rabie Wyżnej i Ja-
nowie Mazowieckim. Wspo-
mnienia z kursów przelewa 
na papier w wierszach „Po-
zdrowienia”, „Kronika kursu 
w Szycach”, „Wspomnienia”, 
„Powinszowanie”. Kursy 
spółdzielczo-oświatowe i in-
struktorów rolnych upraw-
niają go do pracy w Gminnej 
Spółdzielczości i w doradz-
twie rolniczym. 

Po przeprowadzeniu tak 
zwanej „demokratyzacji 
ZMW Wici”, wycofuje się 
z działalności politycznej, 
żeni się w Bogumiłowicach, 
buduje dom i obejście gospo-

darcze, wychowuje synów. 
Zmienia tez pracę, stając się 
kolejarzem. Z czasem pomoc 
dorastających synów i wpro-
wadzona w gospodarstwie 
mechanizacja pozwala mu na 
powrót do życia społeczno
-politycznego.

W listopadzie 1972 r. zna-
lazł się w gronie założycieli 
Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Wincentego Witosa, 
udzielając się w nim do ostat-
nich chwil życia. W 1975 r. za 
namową starych ludowców 
i „wiciarzy” - Michała Chmu-
ry, Kazimierza Rzeźnika, 
Władysława Sudy, przy ak-
ceptacji Stanisława Mierzwy 
- wstąpił do nowo powstałego 
koła ZSL w Bogumiłowicach. 
W 1975 r., też po ukończeniu 
kursu w UL, w Umianowi-
cach zatrudnia się jako go-
spodarz klubu kultury „Ruch” 
w w/w wsi. 

Do systematycznej twór-
czości poetyckiej powrócił po 
1980 roku. Odtąd jego poezja 
poświęcona będzie w znacz-
nej części wydarzeniom zwią-
zanym z rodziną i społecz-
nością wsi Bogumiłowice. 
W jego wierszach widać też 
prezentowaną przez niego 
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100. rocznica urodzin śp. Henryka Lorkiewicza

postawę patriotyczną i jego 
przywiązanie do wiary kato-
lickiej. Potwierdzał to także 
swoim życiem i codziennym 
zachowaniem. 

Zmarł w wieku 87 lat 
w czerwcu 2007 r. Po jego 
śmierci przystąpiono do gro-
madzenia i porządkowania 
jego dorobku twórczego. Ze-
brano ponad 200 jego wier-
szy. Zostały one przekazana 
Stowarzyszeniu Oświatowo
-Kulturalnemu „Horyzont”, 
działającemu w Domu Ludo-
wym im. Mieczysława Stacha 
w Bogumiłowicach. W dniu 
4 grudnia 2018 r. Młodzieżowa 
Grupa Teatralna, prowadzona 
przez aktora tarnowskiego te-
atru Mariusza Szaforza, czy-
tała wybrane wiersze H. Lor-

kiewicza, w ramach t.zw. „Sa-
lonu Poezji”. Program został 
zrealizowany w w/w Domu 
Ludowym i cieszył się sporym 
zainteresowaniem. 

W dniu jego urodzin - 
15 lipca 2020 r. doszło do 
uczczenia pamięci śp. Hen-
ryka Lorkiewicza. W godzi-
nach popołudniowych tego 
dnia, w kościele parafialnym 
w Bogumiłowicach odbyła 
się msza święta w jego inten-
cji, na którą przybyła rodzina 
Lorkiewiczów z synem Janem 
na czele, oraz przedstawicie-
le ZPiT „Swojacy” (z pre-
zesem Zespołu - Pawłem 
Dąbrowskim na czele) w lu-
dowych strojach, członko-
wie PSL i sztandary ludowe 
z Bogumiłowic, Mikołajowic 

i Wierzchosławic, członko-
wie TPMWW ze sztanda-
rem Towarzystwa (reprezen-
towani przez wiceprezesów 
zarządu Eugeniusza Onaka 
i Henryka Wojciechowskie-
go) oraz mieszkańcy wsi. Po 
mszy udano się na miejscowy 
cmentarz, gdzie przy grobie 
zmarłych - Czesławy i Hen-
ryka Lorkiewiczów, pre-
zes miejscowego Koła PSL 
- Janusz Solak, przedstawił 
przybyłym zwięzły życio-
rys i dokonania śp. Henryka. 
Z cmentarza udano się do za-
grody w/w prezesa, gdzie od-
była się dalsza część obcho-
dów 100. rocznicy urodzin 
H. Lorkiewicza. W licznym 
gronie, przy posiłku i na-
pojach, snuto wspomnienia 
o minionych czasach, a szwa-
gier śp. Henryka, 91-letni Wła-
dysław Dzierwa, wyrecytował 
na pamięć, z niesłychanym 
przejęciem, jeden z jego dłuż-
szych wierszy. 

Janusz Solak

Debiut literacki H.Lorkiewicza podczas akademii ku czci Wincentego Witosa,  
Kraków 1946 r.
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Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 26 lipca 2020 r. w wieku 83 lat zmarł w Krakowie nasz 
serdeczny kolega, wieloletni wiceprezes, a następnie prezes honorowy Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Jacek Mierzwa. 

Śp. Jacek był najstarszym synem mec. Stanisława Mierzwy. Od swego ojca przejął wraz z bratem 
Wincentym bezpośrednio troskę o zachowanie spuścizny po Wincentym Witosie.

Od początku czynnie angażował się 
w działalność towarzystwa inspirując sze-
reg jego aktywności, współorganizując 
ważne wydarzenia. takie jak chociażby pa-
miętna „Chłopska Pielgrzymka od grobu 
W. Witosa na spotkanie z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II w Tarnowie w 1987 r. 
Wielokrotnie reprezentował rodzinę pod-
czas corocznych Zaduszek Witosowych. 
Działając w ramach towarzystwa 10 wrze-
śnia 2007 r. przyczynił się do odsłonięcia 
w Krakowie, na budynku dawnego sądu 
przy ul. Senackiej tablicy upamiętniającej 
skazanych w słynnym „ procesie „kra-
kowskim” z 1947 r., a w dwa lata później 
do organizacji uroczystej sesji naukowej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim poświęco-
nej życiu i działalności mec. Mierzwy

Dzięki swojej determinacji na niwie odkłamywania historii ruchu ludowego zajął się wraz z brać-
mi katalogowaniem archiwum - dokumentów po swoim zmarłym ojcu, dzięki czemu spuścizna po 
mec. Mierzwie jest dzisiaj dostępnym świadectwem trudnej i niezwykle brutalnej walki o miejsce ruchu 
ludowego na arenie dziejów Polski.

Pamięć o Tobie Jacku pozostanie w naszych sercach,żegnamy Cię w poczuciu ogromnej straty i za-
pewniamy, że zachowamy we wdzięcznej pamięci wszystko to czym nas wzbogaciłeś.

Członkowie i Zarząd 
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa

Zostaną w naszej pamięci

JACEK MIERZWA 1937-2020

Jacek Mierzwa (pierwszy od lewej) wśród uczestników pielgrzymki 
na spotkanie z Ojcem św. Wierzchosławice, 09.06.1987 r.
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Polski historyk literatury, były 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
jeden z najznamienitszych Członków 
i działaczy Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Wincentego Witosa. 

Na swojej blisko 80 - letniej 
drodze życia pozostawił tylko po-
zytywne ślady. Miejsce urodzenia 
i pochodzenia (Radłów), bliskość 
Wierzchosławic i kultu Wincente-
go Witosa odłożyły się pozytywnie 
na Jego życiu, karierze naukowej, 
dorobku literackim i społecznym. 
Żył bowiem, działał i tworzył dzieła 
związane z kultem i kulturą chłop-
ską. O „Weselu” Wyspiańskiego 
powiadał, że było „dziełem wyjątko-
wym. Zawdzięczam mu swoją karierę 
naukową. Moja obrona pracy dok-
torskiej z „Wesela”, która odbywała 
się w 1971 r., otworzyła mi drogę do 
kariery naukowej. Dlatego tak wy-
soko cenię sobie ten utwór”. Ale też 
powtarzał: „Wyspiański uważał, że 
katastrofą narodu nie są przegrane 
powstania, tylko - niewola”. 

W pracy habilitacyjnej pt. „Złota 
legenda chłopów polskich” przybli-
żył chlubne, legendarne chłopskie 
postacie (m. in. Bartosza Głowac-
kiego), jak i czarne karty chłopskiej 
historii (Jabub Szela), stosunek 
niektórych chłopów do powstania 
styczniowego.

Lista znamienitych osiągnięć, 
funkcji śp. prof. Franciszka Ziejki 
jest długa. Wymienię tylko niektóre. 
Prorektor (1993-1999) i rektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (1999-
2005). Wykładowca na Uniwersy-
tetach we Francji i Portugalii. Prze-
wodniczący Społecznego Komitetu 
Odnowy Zabytków Krakowa oraz 
Rady Fundacji Panteon Narodowy 
w Krakowie. Godność doktora Ho-
noris Causa, nadana przez 5 pol-
skich uniwersytetów. Honorowe 
obywatelstwo rodzinnego Radłowa, 
Tarnowa i Krosna, to tylko niektóre 
z licznych tu niewymienionych. 

Podczas udziału w jednej z uro-
czystości na terenie Muzeum W. Wi-
tosa w Wierzchosławicach w latach 
80-ych byłem zauroczony wystąpie-
niem młodego wówczas profesora. 

Jego pięknym, barwnym polskim 
językiem. Zaangażowaniem z jakim 
opowiadał o niełatwych drogach do 
budowania chłopskiej świadomości 
narodowej. Jeden z uczestników 
Witosowego spotkania powiedział 
mi na ucho z dumą w głosie ”to nasz 
rodak, z Radłowa, Franiu Ziejka”.

Pod koniec czerwca br. zadzwo-
niłem do Profesora z zapytaniem, 
czy nie zechciałby wziąć udziału 
w sierpniowych uroczystościach 
100, rocznicy Cudu n. Wisłą. Do-
wiedziałem się o chorobie, ogra-
niczonej zdolności poruszania się, 
ale też licznych planach w zakresie 
kontynuowania i tworzenia. Po-
dziękował Towarzystwu, Muzeum, 
samorządowi gminy za opiekę nad 
miejscami kultu i pamięci o Win-
centym Witosie. Wyraził nadzieję, 
że niejedno razem zrobimy… bo jak 
zaginie pamięć o Witosie, zaginie 
prawdziwy tradycyjny ludowy cha-
rakter wsi polskiej. 

Jesteśmy niezwykle wdzięcz-
ni Panu Profesorowi, Koledze, ak-
tywnemu Członkowi Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum W. Witosa za 
wyniesienie dorobku chłodów pol-
skich na akademickie salony. Za 
wsparcie nas licznymi wykładami, 
wystąpieniami w Zagrodzie W. Wi-
tosa i na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. 

Pan Bóg niech błogosławi Cię 
na dalszej drodze. A my pozosta-
niemy we wdzięcznej pamięci za 
Twoje zaangażowanie, ofiarność, 
wierność środowisku, z którego się 
wywiodłeś.

RO

Zostaną w naszej pamięci

ODSZEDŁ NA WIECZNY SPOCZYNEK
PROFESOR FRANCISZEK ZIEJKA

Prof. Franciszek Ziejka na Jubileuszu 
Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum W. Witosa. Wierzchosławice, 
17.06.2012 r.
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Jan Piróg (1894 - 1982)

Jest to opowieść o Janie 
Pirogu - pośle na Sejm R.P. 
II Rzeczypospolitej, bliskim 
współpracowniku trzykrotne-
go premiera polskiego rządu 
Wincentego Witosa. Niech 
ta krótka notka biograficzna 
choć trochę uzupełni wiedzę 
o tej barwnej postaci. 

Dzieciństwo i emigracja 
Urodził się 15.09.1894 r. 

w Borowej, powiat Pilz-
no (obecnie pow. Dębica), 
w wielodzietnej rodzinie 
chłopskiej; był drugim dziec-
kiem Franciszka i Marii Ple-
ban. Źródłem utrzymania ro-
dziny Pirogów było 10-hek-
tarowe gospodarstwo. Jak 
łatwo zauważyć, dzieciństwo 
Jana przypadło na czasy gdy 
ziemie, na których przeby-
wał, były pod zaborem au-
striackim. W Borowej w tym 
czasie była już szkoła, którą 
nasz bohater ukończył. Dzie-
ci chłopskie nie miały w tym 
czasie łatwo - pasały krowy, 
wspomagały swych rodziców 
w gospodarstwie, pracach po-
lowych. Większy ciężar obo-
wiązków spadł na Jana.

W 1913 roku coraz czę-
ściej mówiło się o tym, że 
będzie wojna; Jan jest już 
w wieku poborowym, dlate-
go rodzice postanawiają go 
uchronić, wysyłając na emi-
grację do USA, bo w Chicago 
jest już jego stryj Wawrzy-
niec. Po przybyciu do Ame-
ryki, jak zapewne większość 
emigrantów, podejmuje się 
pracy w różnych zawodach, 
aby osiągnąć stabilizację. Jest 
ambitny, pogłębia swą wiedzę 
na zajęciach i kończy szko-
łę handlową. Tam poznaje 
Martę Dobrowolską (telefo-
nistkę), urodzoną w 1900 r. 
już w USA, córkę polskich 
emigrantów. Znajomość ta 
zaowocowała głębokim uczu-
ciem - w 1921 roku biorą ślub. 
Tymczasem w Europie zakoń-
czyły się działania I wojny 
światowej, Polska wróciła na 
mapy, a w jej granicach ro-
dzinna Borowa. W gazetach 
można było przeczytać, że 
premierem polskiego rządu 
jest chłop z Wierzchosławic 
-Wincenty Witos. Marta, za-
pewne nie znając do końca re-
aliów istniejących na polskiej 

wsi, ulega namowom męża, 
porzuca dobrze płatną pracę 
i wracają do domu rodzinnego 
Jana, czyli do wiejskiej cha-
ty. Tu, w rodzinie zachodzą 
zmiany w stosunku do sytuacji 
sprzed emigracji; zmarł jego 
ojciec Franciszek (w 1916r.) 
i mieszkająca z nimi babcia 
Apolonia Piróg (w 1913 r.), 
urodziła się siostra Maria 
(w 1915 r.). Jan jest aktywny, 
oprócz pracy na 10-hektaro-
wym gospodarstwie, dorabia 
na tzw. podwodach (usługi 
transportowe furmanką). 

Działalność społeczna i po-
lityczna

Jan Piróg udziela się spo-
łecznie w Radzie Szkoły 
w Borowej. Włącza się w nurt 
życia politycznego w ruchu 
ludowym, zdobywając zaufa-
nie działaczy, którzy wybie-
rają i powierzają mu funkcje: 
w latach 1926-1931 przewod-
niczący Rady Szkolnej Gmi-
ny Borowa, 1924 r. - prezes 
zarządu powiatowego Mało-
polskiego Związku Młodzieży 
przy Małopolskim Towarzy-
stwie Rolniczym w Ropczy-

ROLNIK, ROBOTNIK, DZIAŁACZ SPOŁECZNY, POSEŁ,
BIZNESMEN
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Jan Piróg (1894 - 1982)

cach. W 1924 r. zostaje wy-
brany prezesem struktur par-
tyjnych powiatu pilznieńskie-
go PSL „Piast”. Od 1927 r. 
- członek zarządu okręgowe-
go PSL „Piast” w Krakowie, 
następnie w Stronnictwie Lu-
dowym w Pilźnie do 1935 r. 
Od 1933 r. - członek Rady 
Naczelnej Stronnictwa Ludo-
wego z okręgu tarnowskie-
go. Dwukrotnie ubiega się 
o mandat poselski: w 1928 r. 
- ze względu na słaby wynik 
partii PSL „Piast” nie zosta-
je parlamentarzystą. Dopiero 
podczas wyborów do Sejmu 
R.P. w 1930 r. zostaje wybra-
ny z listy Centrolewu okręg 
45. Pilzno, na lata 1930-1935.

Wydany władzom sądo-
wym na wniosek prokuratora 
przez Sejm, wraz z dwoma 
innymi posłami opozycji, 
z powodu organizowania wy-
stąpień chłopskich na terenie 
powiatu ropczyckiego latem 
1933 r.

W maju 1935 r. NKW SL 
wyklucza go z powodu nie-
obecności na posiedzeniu 
Sejmu podczas głosowania 
nad Konstytucją Kwietniową 
1935 r. Resztę kadencji posła 
jest w Stronnictwie Chłop-
skim.

Bliska  współpraca  z  W. 
Witosem

Jan Piróg blisko współ-
pracował z  trzykrotnym pre-
mierem polskiego rządu Win-
centym Witosem jeszcze jako 
działacz partyjny, ale rów-
nież jako poseł. Przeglądając 
sprawozdania starosty pilz-
neńskiego, później ropczyc-
kiego, widzimy, że Wincenty 
Witos bardzo często gościł 
na tym terenie przyciągając 
na wiece organizowane przez 

Piroga PSL „Piast” (Centro-
lewu, Stronnictwa Ludowe-
go). Czytamy również, że 
wielokrotnie obok premiera 
przemawiał. Tych wieców 
było dużo, warto odnotować 
kilka z liczniejszym udziałem 
zebranych: 31 marca 1930 r. 

PSL „Piast” zorganizował 
dwa wiece: w Jastrząbce 
Starej - z udziałem 700 osób 
i w Wiewiórce - 600 osób. 

13 kwietnia w Nawsiu 
Brzosteckim - 500 osób (wg 
„Piasta” nr.18 z 4 maja 1930 r. 
miało tam być 1500 osób), 
12 maja 1930 r. w Pilźnie, 
w Sali „Sokoła” - z udziałem 
500 osób. 7 września 1931 r. 
w Sali „Sokoła” w Pilźnie 
odbyło się zgromadzenie SL, 
na które przybyło 500 osób. 

Warto odnotować wielki 
zjazd ludowców w Jaźwi-
nach 15 maja 1932 r., na 
którym zgromadzili się 
chłopi z kilku powiatów 
w liczbie około 10 tysię-
cy. Uczestniczyli posłowie: 
Witos, Brodacki, Madej-

Posłowie Stronnictwa Ludowego. Pierwszy z  prawej Jan Piróg.
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czyk, Krzciuk, Stachnik, 
Piróg. Z relacji Marty Woź-
niak (bratanicy Jana), Piróg 
przyjaźnił się z Wincentym 
Witosem, a dowodem na to 
miało być spotkanie w Pilź-
nie u p. Kulów po II wojnie 
światowej.

Młyn  Parowy  Jana  Pi-
roga w Czarnej

Po skończonej kadencji 
poselskiej Jan Piróg odcho-
dzi z polityki. Jednak jako 
człowiek ambitny swą ak-
tywność postanawia prze-
kierować na inną działal-
ność, tym razem biznesową. 
W tym też celu zakupuje 
działkę przy rzece „Czarny 
Potok”, w centrum sąsied-
niej miejscowości Czarna, 
na której zamierza wybudo-
wać młyn, ponieważ firmy 
o tym profilu nie ma w pro-
mieniu kilkunastu kilome-
trów. Inwestycję tę realizuje 
wspólnie z rodzeństwem - 
Zygmuntem i Marią; każdy 
wnosi wkład, Jan postana-
wia sprzedać swoje gospo-
darstwo wraz z domem. Jed-
nak i to okazuje się niewy-
starczające i trzeba się zapo-
życzyć. Ostatecznie „Młyn 
Parowy Jana Piroga w Czar-

nej” zostaje uruchomiony 
w 1938 roku. Niestety po 
pewnym okresie zaczyna-
ją szwankować urządzenia 
napędzające maszyny młyń-
skie. Jakby tych niesprzy-
jających okoliczności było 
mało, dzieje się to w czasie 
gdy przyszła pora wykupu 
weksli dłużnych. Jednak Jan 
Piróg odważnie podejmuje 
negocjacje z wierzycielem 
a zarazem dostawcą maszyn 
młyńskich - Stanisławem 
Weigtem z Łodzi i udaje mu 
się dojść do porozumienia 
w kwestii restrukturyzacji 
długu tak, aby raty nie były 
uciążliwe. Udaje się rów-
nież pozyskać inwestorów, 
dzięki temu młyn zostaje 
powiększony i zakupiona lo-
komobila.

Podczas II wojny świato-
wej Niemcy zmuszają Jana 
do przemiału wyłącznie 
na ich potrzeby, za co pła-
cą. Młyn w tym czasie stał 
się schronieniem dla Armii 
Krajowej, mógł tu każdy, 
bez wzbudzania podejrzeń, 
przybyć. Tutaj miejsce pra-
cy miało kilku żołnierzy tej 
organizacji, z szefem lo-
kalnej struktury Antonim 
Piskozubem. Po wojnie, po 

powrocie z wysiedlenia oka-
zuje się, że młyn nie ucier-
piał od działań wojennych, 
lecz od Niemców, którzy 
zabrali głównie drewniane 
podłogi, oraz od szabrow-
ników. Pirogowi udaje się, 
po dokonaniu niezbędnych 
remontów i uzupełnień, uru-
chomić swoją firmę. Jed-
nak właścicielowi przyj-
dzie toczyć walkę o swoją 
własność z władzą ludową, 
niestety z góry skazaną na 
niepowodzenie, ponieważ 
już w 1945 roku firma była 
na liście do upaństwowie-
nia. Stanie się to w dwóch 
etapach: 1954 r. przymuso-
wy zarząd państwowy (jest 
właścicielem, ale nie admi-
nistruje), proces wieńczy 
w 1958 r. całkowite upań-
stwowienie.

Małżeństwo Pirogów
Będąc przedsiębiorcą na 

dorobku, wraz z rodziną wy-
najmował mieszkania. Gdy 
Jan zmagał się w walce 
o swoją firmę, żona Mar-
ta pojechała do USA, gdzie 
od rodziny dostała wspar-
cie finansowe. Dzięki temu 
po jej powrocie państwo 
Pirogowie wybudowali so-

Jan Piróg (1894 - 1982)



19

Jan Piróg (1894 - 1982)

bie murowany domek obok 
młyna, w którym żyli do 
końca. W małżeństwie tym 
urodziło się dwoje dzieci: 
w 1954 r. - Czesław poślu-
bi Danutę Krystynę Pluta, 
1927 r. Walentyna wyjdzie 
za mąż za Edwarda Kulę. 

Według opisu amerykań-
skiego urzędnika, Jan Piróg 
miał brązowe oczy, czar-
ne włosy, był wysoki, nie 
miał doświadczenia woj-
skowego. Miał zdolności 
muzyczne, uczył się grać 
na skrzypcach, po utracie 
młyna skupił się na rodzinie 
i życiu towarzyskim. Lu-
bił grywać w szachy z ku-
zynami z Czarnej. Władał 
językiem angielskim, ale 

również płynnie rozmawiał 
po niemiecku. Służąca czę-
sto widziała go piszącego 
na maszynie. Bywali u nie-
go kierownicy szkoły - Jan 
Patyk, Stanisław Kępa, ro-
dzina z Borowej. Podczas 
II wojny światowej sprzy-
jał organizacjom zbrojnym 
podziemia; od niechybnej 
śmierci uratował co naj-
mniej trzy osoby. Żona 
Marta była dobrą kobietą; 
pracując jako telefonistka 
w Ameryce doskonale znała 
język angielski, służyła po-
mocą miejscowej ludności, 
tłumacząc listy od rodaków 
zza „wielkiej wody” i po-
magała w pisaniu listów. 
W roku 1982 roku Pan od-

wołuje ich do siebie: Jana 
- 26 maja (+88), a Martę 
5 października (+82). Obo-
je spoczywają w skromnym 
grobowcu na starym cmen-
tarzu w Czarnej.

Poseł Jan Piróg był po-
stacią barwną, trudno w tak 
krótkim artykule precyzyj-
nie opisać jego owoce dzia-
łalności. Na pewno teraz, 
gdy zburzono jego młyn 
i w tym miejscu zbudowa-
no supermarket i nie ma też 
śladu po jego domu, po-
stać ta ulega zapomnieniu. 
Niech więc to krótkie opo-
wiadanie przyczyni się do 
Jego upamiętnienia.

Stanisław Augustyn

Młyn Parowy Jana Piroga w Czarnej.
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KRAJOBRAZ PO BITWIE

tworzy nową historię tam-
tych czasów. Ba, osadziła się 
w bastionach, które w stanie 
wojennym popierały władzę 
komunistyczną i jej socjalne 
datki, choćby w postaci kartek 
żywnościowych. Oczekiwały 
i oczekują kolejnych. Ich nie-
zadowolenie ze zmiany sys-
temu komunistycznego obja-
wiały się resentymentalnymi 
zwrotami do Tymińskiego, 
Partii Przyjaciół Piwa, Samo-
obrony, SLD. Można by rzec, 
że nie tylko ich roszczenia 
zostały zaspokojone przez ko-
lejne „+”, stali się obojętni na 
szersze postrzeganie proble-
mów społecznych. Co więcej, 
emocjonalnie stali się podatni 
na wmawianie im kolejnych 
zagrożeń i wskazywaniu wro-
gów.

Zastanawiać się można, 
czy konflikt polityczny z lat 
80-ych aby tylko nie przy-
cichł i teraz wybuchł na nowo, 
z innym generałem, ZOMO, 
służbami bezpieczeństwa 
i ORMO? 

Druga zaś formacja stała 
się zbiorowiskiem wyznań 

i poglądów. Nieustannie szu-
ka miejsca na rynku politycz-
nym. Czy w kampanii nie 
ogromadziła na nowo nieza-
dowolonych z władzy? Moż-
na by domniemywać, że to 
przejściowe, gdyby nie fakt, 
że właśnie wykreowała moc-
nego przywódcę, jakich lubią 
Polacy od czasów carskich.

Bitwa nie była wyrówna-
ną. Rządzący rzucili na sza-
lę wszystko co mieli, środki 
- nasze, publiczne, premie-
ra, ministrów, elity władzy, 
państwowe instytucje, me-
dia - tzw. państwowe. Zbyt 
wielu przekroczyło granice 
przyzwoitości, co pozwala 
sądzić, że walka toczyła się 
o wszystko. Czyżby nie tylko 
o ponad trzy lata panowania? 
Wódz w wywiadzie przedwy-
borczym wskazał na potrzebę 
skoncentrowania się na trzech 
celach:

- niesfornych mediach, 
- nadal niesfornych sę-

dziach,
- systemie edukacji. 

 

Bitwa była krwawa. Do 
ostatniego żołnierza. Rany, 
jak głębokie cięcia mieczem, 
będą się długo goiły. 

Polski wojowniczy naród 
wiele zniesie. W tych wybo-
rach odrzucił ofertę budowa-
nia trzeciej drogi, centrum po-
litycznego oferowanego przez 
Władysława Kosiniaka-Ka-
mysza i Szymona Hołownię. 
Postawił na wojnę plemienną, 
mając nadzieję na całkowite 
wyniszczenie przeciwnika. 
Posiane ziarno nietolerancji, 
bezwzględnego niszczenia 
przeciwników, zaślepienia 
nienawiścią wykreowanego 
przez ostatnie lata przez nie-
których z obozu rządzącego, 
ośrodki medialne, również te 
związane z dostojnikami Ko-
ścioła katolickiego, wykiełko-
wało. Co z niego wyrośnie? 

Wojnę toczą dwie postsoli-
darnościowe formacje. 

Obydwie zapomniały o celu 
i misji tamtego zrywu nie-
podległościowego. Z tym, że 
jedna z nich neguje dorobek, 
bohaterów, w tym uznane-
go w świecie Lecha Wałęsę; 

Rozważania niby-polityczne
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 To nie musi oznaczać, że 
inaczej myślący z tych ob-
szarów powinni się „pako-
wać”. Być może powinni za-
cząć „właściwie” myśleć? 
Wielu, nawet na południu 
Polski, pyta mnie, czy jeszcze 
mamy demokrację? Odpo-
wiadam, że mamy demokra-
cję taką do jakiej przywykła 
połowa Polaków. Będziemy 
mieć taką, jaką ta połowa bę-
dzie w stanie zaakceptować.
Mnie zaś nurtują pytania, na 
które dzisiaj trudno znaleźć 
odpowiedzi, a mianowicie:

1. Kto i kiedy zechce roz-
mawiać z elektoratem rzą-
dzących nie tylko w celu zro-
zumienia motywacji? Wyda-
je się, że największe szanse 
ma PSL.

2. Jak się zachowa sponta-
nicznie, w pośpiechu zorga-
nizowana połowa Polaków? 
Poczuje „wiatr w żaglach”, 
czy pozostanie w nieutulo-
nym żalu, że tak niewiele 
brakowało?

3. Jak głębokich ran do-
znały „mordy zdradzieckie”, 
„przefarbowane komuni-
styczne elity”, „złodzieje” 
itp.? Szybko zapomną, czy 
będą długo pielęgnowały żal 
do rządzących?

4. Czy i w jaki sposób 
okradani przez 8 lat patrioci 
będą odbierali swoje krzyw-
dy od elit? Bez wątpienia ko-
munistycznych…

5. Czy naturalny pęd do 
nowoczesności, rozwoju, na-
uki języków „obcych”, kon-
taktów międzynarodowych 
standardów życia w czystym 
środowisku - nie jest moc-
niejszy niż rządzącym się 
wydaje?

6. Czy elitom rządzących 
i ich wyborcom, młodemu po-
koleniu podoba się odchodze-
nie od demokracji, wolnych 
samorządów, jedynowładz-
two? Przekształcanie Polski 
w samoistną, wyizolowaną 
wyspę w tej części Europy?

7. Jaki jest faktyczny sto-
sunek rządzących do Ojca 
z Torunia, Kościoła i warto-
ści, które wdraża w życie co-
dzienne? Szczery? Oddany? 
Czy podszyty interesowno-
ścią?

W. Witos przestrzegał… 
„Musicie baczyć aby nie 
wyzyskiwali Waszej wiary 
ci, co Boga i Ojczyznę mają 
wciąż na ustach, ale sam 
fałsz i obłudę w duszy, co dla 
swoich prywatnych celów 
gotowi są nadużyć Kościoła 
i ambony”.

8. Jaki jest faktyczny sto-
sunek elit rządzących do 
wsi? 

Ryszard Ochwat

Rozważania niby-polityczne
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Zaproszenie do lektury

„ZE WSI DO HISTORII. ZARYS ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI
WIESŁAWA WODY 1946-2010”

wyższych szczebli władz pań-
stwowo-samorządowych. (…) 
Jedni mówili o nim pan poseł, 
inni pan wojewoda, a bardzo 
liczni widzieli w nim kolegę pre-
zesa lub druha prezesa. Wśród 
uczestników pogrzebu chyba 
najliczniejszą grupę tworzy-
li ci, dla których był po prostu 
Wieśkiem. Autor książki szcze-
rze wyznaje, że należał „do tej 
ostatniej kategorii”. Toteż Jan 
Hebda, na dodatek ludowiec 
i erudyta, był chyba najbardziej 
predestynowaną osobą do napi-
sania biografii Wiesława Wody.

To jednak wcale nie znaczy, 
że zamiarem Jana Hebdy było 
stworzenie wyłącznie pochleb-
nej laudacji. Autor nie ukry-
wa, że Wiesław Woda miał też 
„swoje wady, gdyż np. źle znosił 
zdania odbiegające od jego po-
glądów w danej sprawie. Dawał 

się jednak przekonać i uwzględ-
niał inny punkt widzenia, czego 
zresztą wielokrotnie w latach 
współpracy z nim doświadczy-
łem”. Mój Boże - chciałoby się 
westchnąć - jak bardzo tacy po-
litycy, skłonni do słuchania opo-
nentów i zdolni do zawierania 
kompromisów, przydaliby się 
w dzisiejszych czasach.

Mottem książki jest sentencja 
biskupa Jana Chrapka: Idź przez 
życie tak, aby ślady Twoich stóp 
przetrwały Cię. Tym trwałym 
„śladom stóp” Wiesława Wody 
w Tarnowskiem Jan Hebda po-
święcił - i słusznie - najdłuższy 
w książce rozdział. Bo Tarnow-
skie i sam Tarnów bardzo wiele 
Wiesławowi Wodzie zawdzięcza. 
To za jego sprawą dokończono 
budowę południowej obwodnicy 
Tarnowa. A miało to - jak słusznie 
pisze Jan Hebda - „fundamental-
ne wręcz znaczenie, ponieważ już 
pod koniec istnienia PRL nasili-
ło się zjawisko komunikacyjnego 
paraliżu miasta.” 

Wrażliwemu Wiesławowi 
Wodzie przypadło w udziale 
dokończenie długiego procesu 
budowy Szpitala Wojewódzkie-
go, oddanie do użytku Szpitala 
Psychiatrycznego w Straszęcinie 
k. Dębicy, a także stworzenie na 
terenie powiatu kilku Domów 

Książka pod tym tytułem, 
autorstwa dra Jana Hebdy - hi-
storyka, absolwenta UJ, wykła-
dowcę akademickiego, w latach 
1994-1998 kuratora oświaty 
w Tarnowie, autora wielu ksią-
żek i publikacji - jest pierwszą 
biografią Wiesława Wody, tra-
gicznie zmarłego w katastrofie 
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 
roku polityka i urzędnika pań-
stwowego, inżyniera rolnika, 
ludowca, posła na Sejm RP X, 
III, IV, V i VI kadencji. Została 
napisana w oparciu o szeroką 
bazę źródłową, zgromadzoną nie 
tylko w instytucjach państwo-
wych, ale też wspomnienia udo-
stępnione przez rodzinę, głównie 
żonę Wiktorię i braci Andrzeja 
i Stanisława, czasopisma i opra-
cowania. Wydało ją w 2019 roku 
Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego.

Wiesław Woda spoczął na 
najstarszej krakowskiej nekro-
polii, na Cmentarzu Rakowic-
kim, w Alei Zasłużonych. Oddał 
go „na wieczność Matce Ziemi 
kilkunastotysięczny tłum ludow-
ców, strażaków, mieszkańców 
małopolskich wsi i miast w asy-
ście prominentnych przedstawi-
cieli władz kościelnych i ścisłej 
czołówki centralnych, wojewódz-
kich oraz licznej reprezentacji 
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Pomocy Społecznej, gdzie trafia-
li ludzie niepotrafiący sobie po-
radzić w czasach transformacji 
polityczno-gospodarczej po 1990 
roku. Dla znacznego podnie-
sienia poziomu służby zdrowia 
duże znaczenie miała też „Akcja 
Koronarografia Serca”, podjęta 
przez wojewodę wspólnie z ów-
czesnym marszałkiem Sejmiku 
Samorządowego Województwa 
Tarnowskiego Maksymilianem 
Krasem.

Spośród wielu inwestycji łą-
czących się z nazwiskiem Wie-
sława Wody dziś kojarzy się 
przede wszystkim obiekt tarnow-
skiej delegatury Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, gdzie 
aula nosi jego imię. Jest też pa-
tronem jednej z tarnowskich ulic, 
a staraniem parlamentarzystów 
Ziemi Tarnowskiej w frontową 
ścianę tarnowskiej siedziby PSL 
wmurowano pamiątkową tablicę.

Wiesław Woda miał znaczący 
udział w sukcesach Małopolskie-
go Programu Rozwoju Wsi i Rol-
nictwa, sprawując w tym czasie 
funkcję dyrektora Ośrodka Do-
radztwa Rolnego w Zgłobicach, 
a także w powstaniu Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnowie. 
W tym miejscu korci mnie, żeby 
opowiedzieć o pewnym epizo-
dzie, który miał miejsce w paź-
dzierniku 1998 roku. Zaproszono 
mnie do Konina na spotkanie au-
torskie z moją książką „Polska… 

do Tobolska”. W kuluarowej roz-
mowie z dumą chwalono się, że 
w Koninie powstała Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa - dru-
ga w Polsce, po tarnowskiej!

Wiesław Woda na różne spo-
soby dbał o promocję wojewódz-
twa tarnowskiego; służyły temu 
m.in. organizowane od 1995 
roku Światowe Fora Mediów 
Polonijnych, na które przyby-
wało ze Wschodu i z Zachodu 
około 200 dziennikarzy polonij-
nych, którzy potem „powracali 
do swych redakcji, zapełniając 
ciekawymi tekstami szpalty po-
lonijnych gazet i innych mediów. 
Znaczenie tych działań przy róż-
nych okazjach podkreślał woje-
woda, zawsze zresztą uczestni-
czący w obradach”.

Dbał o całą społeczność, 
o którą z racji pełnionych róż-
norakich funkcji dbać powinien. 
Ale ciepły, troskliwy, rodzinny 
człowiek nie ukrywał, że szcze-
gólnie bliska była mu zawsze 
gmina Zakliczyn i Paleśnica, 
gdzie się urodził, gdzie spędził 
dzieciństwo i młodość, gdzie 
miał rodzinę. Niegdyś w wywia-
dzie udzielonym Kazimierzo-
wi Chomętowskiemu, którego 
fragment przytacza Jan Hebda, 
wyznał: „Chciałbym, aby w mo-
jej gminie więcej było zgodnych 
wspólnych działań, by kłótnie 
i spory dotyczyły sposobu poko-
nywania trudności, a nie było 

wyniszczających sporów perso-
nalnych. Wierzę, że tak kiedyś 
będzie”. Jakże wiele te słowa 
mówią o człowieku. Jak trudno 
oprzeć się wrażeniu, że takich 
polityków, społeczników, ludzi 
- jest coraz mniej. Jak bardzo 
szkoda, że Wiesława Wody nie 
ma już wśród nas. Nam, miesz-
kańcom Wierzchosławic, braku-
je go szczególnie, gdyż bywał 
u nas często, a udział w listo-
padowych Zaduszkach Witoso-
wych był dla niego niemal świę-
tością.

Dr Jan Hebda miał świado-
mość, że nie porywa się na coś, 
co będzie bestsellerem na ryn-
ku księgarskim. Niestety, żyje-
my w czasach gdy lansowane 
są takie książki i filmy - jak na 
przykład „dzieła” o celebry-
cie Zenku Martyniuku - idolu 
obecnie rządzących i telewizji, 
z lubością przez nich nazywanej 
państwową. Tym większe cha-
peau bas dla autora tej bardzo 
ważnej, świetnie udokumento-
wanej i nienaganną polszczyzną 
napisanej biografii ważnego po-
lityka, zasłużonego społeczni-
ka, wyjątkowo obowiązkowego 
i  pracowitego człowieka - Wie-
sława Wody.

Marian Suda 
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Delegacja Towarzystwa przed pomnikiem W. Witosa 
w Tarnowie.

Delegacja ZG PSL w Lisiej Górze na grobie 
Władysława Witka w Śmignie.

Delegacja ZP PSL w Tarnowie. Zapalenie znicza na grobie Franciszka Kiecia 
w Zbylitowskiej Górze.

W DZIEŃ ŚWIĘTA LUDOWEGO
PODTRZYMUJEMY TRADYCJĘ

31 MAJA 2020 R.


