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	 Przybywając	 corocznie	 do	

Grobu	 Wincentego	 Witosa	

i	 Stanisława	 Mierzwy	 dajemy	

świadectwo	 przywiązania	 do	

wielkiego	 dorobku	 ruchu	 ludo-

wego	 i	 jego	 najwybitniejszych	

przywódców.	 Swoją	 obecnością	

świadczymy	 o	 nieprzemijającej	

idei	Wincentego	Witosa.

	 Zaduszki	Witosowe	 organi-

zowane	 w	 Wierzchosławicach	

od	 ponad	 50	 lat	 to	 nie	 tylko	

rocznicowe	wspomnienie	śmierci	

i	królewskiego	pogrzebu	z	przed	

66	 laty,	 to	 znacznie	więcej	 niż	

zwykłe	kultywowanie	tradycji;	więcej	niż	dawanie	świadectwa	wiary	w	siłę	przetrwania	wartości,	które	uosabiał	Win-

centy	Witos.	 To	 przede	wszystkim	możliwość	 budowania	wspólnoty	 ducha	 ludu	wiejskiego.	Zaduszki	Witosowe,	 to	

szczególna	atmosfera	parafialnego	cmentarza	w	Wierzchosławicach,	gdzie	zawsze	staję	się	tuż	obok	ludzi-autorytetów,	

patriotów	zatroskanych	o	losy	naszego	państwa.	Gdzie	pośród	wiekowych	olbrzymich	dębów	maleją	codzienne	osobiste	

problemy.	A	jeśli	nawet	nie,	to	na	pewno	widzi	się	je	w	innym	wymiarze.	Kto	tu	choć	raz	był,	wie	o	czym	mówię.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ryszard Ochwat

Więcej niż tradycja
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	 Order	Orła	Białego	-	naj-
wyższe	 i	 najstarsze	 polskie	
odznaczenie	 -	 sięga	 swoi-
mi	 korzeniami	 początków	
XVIII	 stulecia.	 Po	 utracie	
niepodległości	 Polski	 i	 123	
latach	 niewoli	 reaktywo-
wany	 został	 w	 niepodległej	
ojczyźnie	 dekretem	 Win-
centego	 Witosa	 -	 premiera	
Rządu	 Obrony	 Narodowej.	
Ustawa	 weszła	 w	 życie	 4	
lutego	1921	roku.	Dzięki	za-
sługom,	 które	 jako	 premier	
Rządu	 Obrony	 Narodowej	
wniósł	Witos	w	obronę	Pol-
ski	w	1920	roku,	marszałek	
Józef	 Piłsudski	 postanowił	
nadać	 mu	 „Orła	 Białego”.	
11	lipca	1921	Wincenty	Wi-
tos	jako	jeden	z	pierwszych	
11	 polityków,	 wojskowych,	
uczonych	 i	 duchownych,	
uhonorowany	 został	 odno-
wionym	w	II	RP	orderem.	
	 W	 treści	 dyplomu	 nada-
nia,	 znajdującego	 się	 w	 po-
siadaniu	 rodziny	Wincentego	
Witosa,	 napisano:	 Przewod-
niczący Tymczasowej Rady Or-
deru Orła Białego stwierdza, 
że Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski w uznaniu wybitnych 
zasług położonych dla Rze-
czypospolitej Polskiej na polu 
działalności politycznej i pań-
stwowej, zwłaszcza w okresie 
groźnej inwazji bolszewickiej, 
dekretem z dnia 11 lipca 1921 
r. zaliczył Pana Wincentego 
Witosa Prezydenta ministrów 
Rzeczypospolitej i Posła na 
Sejm Ustawodawczy w poczet 
Kawalerów Orderu Orła Bia-
łego, nadając mu odznaki tego 
orderu.

	 W	 latach	 1921-1932	Wi-
tos	ponadto	wchodził	w	skład	
Kapituły	 Orderu.	 Paradok-
salnie	 ta	 sama	osoba,	 dzięki	
której	 otrzymał	 ów	 order,	
doprowadziła	 do	 jego	 ode-
brania.	 Wyrokiem	 „procesu	
brzeskiego”	 z	 13	 stycznia	
1932	 roku	 nie	 tylko	 skaza-
no	Witosa	 na	 więzienie,	 ale	
również	 pozbawiono	 go	Or-
deru	Orła	Białego.
	 Istnieją	 dwie	 wersje,	
które	 podają	 szczegóły	
zaginięcia	 orderu.	 Jedna	
z	 nich	 mówi,	 że	 zaginął	
w	 1937	 roku.	 Mianowi-
cie,	 córka	 Witosa	 -	 Julia	
w	 obawie	 przed	 rewizją	
w	czasie	wielkiego	Strajku	
Chłopskiego	 w	 1937	 roku	
zdeponowała	 order	 u	 bli-
skiego	 przyjaciela	 prof.	
Stanisława	Kota	w	Krako-
wie.	 Tymczasem	 to	 właś-
nie	u	prof.	Kota	była	rewi-
zja,	 podczas	 której	 order	
prawdopodobnie	 został	
zabrany.	 Druga	 przesłan-
ka	znajdująca	się	w	mono-
grafii	 Wierzchosławic	 pt.	
Wierzchosławice. Dzieje 
wsi i gminy	 dotyczy	 roku	
1943.	 Jak	 pisze	 autor:	
Podczas rewizji u cór-
ki Witosa Julii Masiowej, 
zamieszkałej w Tarnowie 
przy ul. Krakowskiej 29, 
oprócz wartościowych 
przedmiotów użytkowych 
zabrali [gestapowcy	-	J.S]	
pamiątki rodzinne, w tym 
Order Orła Białego, który 
otrzymał Witos	 jako	 pre-
mier	rządu	z	okresu	wojny	
polsko-radzieckiej.

Z	kart	historii

Order Orła Białego dla Witosa

Dyplom nadania Orderu Orła Białego 
Wincentemu Witosowi.

Order Orła Białego.
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Z	kart	historii

	 Krzywdę	 wyrządzoną	 Wito-
sowi	po	części	naprawił	dopiero	
polski	 rząd	 emigracyjny.	Dekre-
tem	prezydenta	Rzeczypospolitej	
Polskiej	Władysława	Raczkiewi-
cza	z	dnia	31	października	1939	
roku	 „O amnestii dla byłych 
więźniów brzeskich”	 włączono	
również	Witosa	w	poczet	 kawa-
lerów	 Orła	 Białego.	 Dekret	 ten	
przywrócił	wszystkim	sądzonym	
w	procesie	„prawa obywatelskie, 
honorowe, godność, odznaczenia 
i ordery”. Witosowi	 insygniów	
orderu	jednak	nie	zwrócono,	ani	

też	nie	wydano	ich	jego	potom-
kom.
	 Order,	który	posiada	Muzeum	
Wincentego	Witosa	w	Wierzcho-
sławicach,	 jest	 kopią	wykonaną	
w	1976	roku	w	pracowni	grawer-
skiej	 Alfonsa	 Kołodziejczyka	
w	Krakowie.	Dzięki	wieloletnim	
zabiegom	Polskiego	Stronnictwa	
Ludowego	oraz	rodziny	Wincen-
tego	Witosa	Prezydent	Bronisław	
Komorowski	pozytywnie	rozpa-
trzył	 wniosek	 o	 przywrócenie	
rodzinie	Wincentego	Witosa	or-
deru.	Order	został	przekazany	na	

ręce	prawnuka	Wincentego	Wi-
tosa	Marka	Steindla	25	września	
2011	roku,	podczas	uroczystości	
Dożynek	Prezydenckich	w	Spa-
le.
	 Symboliczne	 wręczenie	 od-
znaczenia	 jest	 niewątpliwie	 ol-
brzymim	krokiem	na	drodze	do	
pełnej	 rehabilitacji	 Wincentego	
Witosa,	 a	 z	 czasem	 do	 unie-
ważnienia	 haniebnego	 wyroku	
„brzeskiego”	 sprzed	 prawie	 80	
lat.	

	 	 	 	 	 Janusz Skicki

 Pochodzę z tych, których losy 
długie wieki rzucały pod nogi i na 
pastwę drugich, tak pod wzglę-
dem politycznym jak i material-
nym, a więc z klasy chłopskiej. 
Gorzej jeszcze, bo w tej klasie 
należałem do wydziedziczonych 
i najbardziej upośledzonych, po-
łykając gorzki chleb skrajnej nę-
dzy…
	 Tak	o	swym	pochodzeniu	na-
pisał	Wincenty	Witos.	Urodził	się	
tu,	w	Wierzchosławicach,	w	przy-
siółku	noszącym	od	czasów	pań-
szczyźnianych	 nazwę	 Dwudnia-
ki.	To	 tutaj	 rozpoczął	 swą	pracę	
społeczną	 i	 polityczną,	 zanim	
wyruszył	 na	 wiedeńskie	 salony,	
pełniąc	 funkcję	 posła	 w	 parla-
mencie	austriackim	od	1911	r.	
	 Przez	 cały	 okres	 swego	
życia	 i	 działalności	 wpływał	
w	 sposób	 znaczący	 na	 roz-
wój	 społeczny	 i	 gospodarczy	
rodzinnej	 wsi.	 W	 1900	 r.	 po	
raz	 pierwszy	 został	 wybrany	
do	 rady	 Gminy	 Wierzchosła-

wic.	Pięć	lat	później	W.	Witos	
został	 członkiem	 Rady	 Po-
wiatowej	 w	 Tarnowie.	 Wój-
tem	 Wierzchosławic	 zostaje	
w	1908	r.	 i	piastuje	 ten	urząd	
aż	 przez	 23	 lata.	 Jako	 wójt	
bardzo	pragnął	zmienić	obraz	
Wierzchosławic.
Zabudowania gospodarskie 
składały się przeważnie z jed-
nej izby, sieni i komory. Domy 
dwuizbowe rzadko się trafiały, 
częściej pod jednym dachem 
mieścili się ludzie i cała chu-
doba. Świńskie chlewy wtulo-
ne w kąt sieni, do ściany domu 
przylepiono szopę, służącą 
do przechowywania narzę-
dzi drzewa. (…) Wieś dzieliła 
się wyraźnie na dwie klasy: 
gospodarzy gruntowych i ko-
morników. Gospodarze budo-
wali się na swoich gruntach, 
rzadko na błoniu, komornicy 
na placach gminnych przez 
wójta i sąsiadów im udzielo-
nym. (W. Witos)

	 W	 czasie	 urzędowania	 W.	
Witosa	 w	 gminie	 zostają	 upo-
rządkowane	 i	 poszerzone	 drogi	
oraz	 odwodniono	 grunty.	 Wy-
budowany	 kanał	 melioracyj-
ny	 do	 dziś	 nosi	 nazwę	 „Ulga”.	
Zachęcał	 chłopów	 do	 budowy	
mostków	z	betonowymi	przepu-
stami.	 Uczył	 jak	 uprawiać	 zie-
mię,	jak	siać	i	orać	oraz	nawozić	
nawozami	 sztucznymi.	 Ścią-
gał	 prelegentów,	 by	 wykładali	
o	 rolnictwie,	 hodowli,	 ogrod-
nictwie	 i	 pszczelarstwie.	 Zało-
żył	betoniarnię,	by	produkować	
rury	 przepustowe	 i	 dachówkę,	
namawiając	 przy	 tym	 chłopów	
by	rezygnowali	z	krycia	domów	
słomą.
	 Był	 Witos	 również	 organi-
zatorem	wielu	organizacji	spół-
dzielczych	 i	 gospodarczych.	
W	1908	r.	założył	Kółko	Rolni-
cze.	Tak	o	tym	wspomina:	Od-
nowione przeze mnie i z całym 
wysiłkiem podtrzymywane, po-
siada własny dom, sklepik, szo-

Z pnia i rdzenia tej wsi
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pę na narzędzia rolnicze, wagę 
bydlęcą, siewnik i sikawkę og-
niową.
	 Budowa	 nowego	 domu	 dla	
potrzeb	 Kółka	 rozpoczęła	 się	
w	1909	r.,	został	on	zlokalizowa-
ny	nieopodal	kościoła,	na	gruncie	
należącym	do	gminy.	Większość	
prac	 została	 wykonana	 bezpłat-
nie	 przez	 mieszkańców	 Wierz-
chosławic.	W	rok	później	nastą-
piło	 jego	uroczyste	poświęcenie	
przez	 ówczesnego	 proboszcza,	
ks.	Józefa	Franczaka.
	 W	Wierzchosławicach	powsta-
je	Kasa	Stefczyka,	w	1909	r.	zosta-
je	jej	przewodniczącym.
	 Założona przeze mnie na kil-
ka lat przed wojną światową 
i rozwijająca się jak najlepiej… 
(W.W.)
 Był	 też	Witos	 inicjatorem	za-
łożenia	 Ochotniczej	 Straży	 Po-
żarnej	 oraz	 Spółki	 Mleczarskiej	
w	naszej	gminie.	Młyn	w	Wierz-
chosławicach,	 jego	reorganizacja	
to	 również	 jego	 inicjatywa.	 Ist-
niejąca	wówczas	Spółka	Młynar-
ska,	 będąca	 właścicielem	 młyna	
o	 charakterze	 gospodarczym,	 li-

czyła	70	udziałowców,	co	bardzo	
niekorzystnie	 wpływało	 na	 jego	
funkcjonowanie.	 -	Każdy chciał 
rządzić po swojemu, brać co się 
dało, ale nic nie wykładać -	uwa-
żał	Witos.	Jego	staraniem	wszedł	
on	 w	 posiadanie	 jednej	 osoby	
i	zaczął	spełniać	oczekiwania	go-
spodarzy.
	 Zmieniając	 obraz	 gminy	 po-
starał	 się	 by	 powstał	 Dom	 Lu-
dowy,	 jako	miejsce	zgromadze-
nia	 Koła	 Młodzieży	 Wiejskiej	
i	 działań	 kulturalno-oświato-

wych.	Został	on	zbudowany	we-
dług	 planu	 inżyniera	 Henryka	
Dudka	z	Krakowa.	Budowa	zo-
stała	zakończona	w	1924	r.	Była	
tam	 odpowiednia	 sala	 na	 im-
prezy,	 scena	 na	 przedstawienia,	
szatnia,	 sala	 biblioteczna,	 salka	
na	zbiórki	zarządu	Koła,	z	nowo	
zakupionym	aparatem	radiowym	
na	głośniki,	co	na	ówczesne	cza-
sy	było	wielką	atrakcją	dla	mło-
dzieży	i	starszych.
	 W gminie znajduje się Dom 
Ludowy Wincentego Witosa. Sta-
nowi on własność gminy, aczkol-
wiek stanął ofiarnością ludzi pry-
watnych, do których nie chwaląc 
się i ja należałem. (…) Dom Lu-
dowy i grunt do niego przylegają-
cy były niejednokrotnie widownią 
wspaniałych manifestacji naro-
dowych i politycznych. (W.W)
	 Wincenty	 Witos	 należał	 do	
tych,	 którzy	 nie	 tylko	 wyrośli	
z	warstwy	chłopskiej,	 ale	pozo-
stali	 jej	wierni	przez	całe	życie.	
Po	latach	napisał:	Z pnia i rdze-
nia tej wsi wyszedłem, z nią ży-
łem i z nią cierpiałem, przecho-
dząc złą i dobrą dolę.

	 	 	 	 				Monika Machalska

Z	kart	historii

Młyn w początkach XX wieku.

Dom Ludowy 1931 r.
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	 Dnia	 20	 maja	 br.	 w	 Klubie	
Inteligencji	Katolickiej	w	Tar-
nowie	odbyła	 się	promocja	al-
bumu	 Wincenty Witos 1939-
1945, wydanego	 w	 ubiegłym	
roku	 przez	 rzeszowski	 oddział	
Instytutu	 Pamięci	 Narodowej.	
Motywem	 powstania	 pozy-
cji	 o	Wincentym	Witosie	 była	
przypadająca	w	2010	 roku	65.	
rocznica	 śmierci	 przywódcy	
polskich	 chłopów.	 Album	 za-
wiera	 bogatą	 kolekcję:	 foto-
grafii,	dokumentów	osobistych	
i	 informacji	prasowych,	z	któ-
rych	 zdecydowana	 większość	
opublikowana	 została	 po	 raz	
pierwszy	 (artykuł	 o	 albumie:	
Piast,	nr	4/2010	).

	 Organizatora-
mi	spotkania	byli:	
Muzeum	Okręgo-
we	 w	 Tarnowie,	
Muzeum	 Win-
centego	Witosa	
w	Wierzchosławi-
cach,	 Towarzy-
stwo	 Przyjaciół	
Muzeum	Wincen-
tego	 Witosa	 oraz	
Instytut	 Pamięci	
Narodowej	Odział	
w	Rzeszowie.
	 Spotkanie	rozpoczął	Adam	
Bartosz,	 dyrektor	 tarnow-
skiego	Muzeum	Okręgowego,	
witając	wszystkich	w	imieniu	
organizatorów,	zaś	całość	po-
prowadził	 Ryszard	 Ochwat,	
prezes	 Towarzystwa.	 Oko-
licznościowy	referat	Wincen-
ty Witos, symbol niezależnego 
ruchu ludowego -	 wygłosiła	
Alina	 Fitowa,	 profesor	 Uni-
wersytetu	 Jagiellońskiego	
w	 Krakowie.	 Następnie	 głos	
oddano	 autorom	 albumu:	
Marcinowi	 Bukale,	 Toma-
szowi	 Berezie	 i	 Michałowi	
Kaliszowi,	 którzy	 w	 swoich	
wypowiedziach	 przedstawili	
motywy	 i	 kulisy	 powstawa-
nia	wydawnictwa	oraz	zapre-
zentowali	album	uczestnikom	
spotkania.	W	 trakcie	 trwania	

promocji	 zebrani	 obejrze-
li	 prezentację	 multimedialną	
zatytułowaną	Zapraszamy do 
odwiedzin Muzeum Wincen-
tego Witosa,	 przedstawiają-
cą	 walory	 i	 niezwykły	 urok	
zagrody	 wójta	 z	 Wierzcho-
sławic.	 Uroczyste	 spotkanie	
zaszczycili	 swą	 obecnością	
m.in.:	Marek	 Steindel	 -	 pra-
wnuk	 W.	 Witosa,	 Andrzej	
Sztorc	 -	 poseł	 na	 Sejm	 i	 za-
razem	prezes	ZP	PSL	w	Tar-
nowie,	tarnowski	historyk	dr	
Jan	 Hebda,	 przedstawiciele	
bibliotek,	 działacze	 ludowi	
i	młodzież	szkolna	oraz	licz-
nie	 przybyli	 członkowie	 To-
warzystwa.

Spotkanie z autorami albumu „Wincenty Witos 1874-1945”

	 Właśnie	ukazała	się	książka	trzech	autorów:	Jana	Hebdy,	Maksymiliana	Krasa	i	Zygmunta	Bienia,	
zatytułowana	Kółko Rolnicze w Siedliskach – Opowieść o jego dziejach.	Rzecz	wykracza	w	swej	formie	
poza	pracę	o	 charakterze	monograficznym.	Daje	 czytelnikowi	więcej,	niż	mógłby	 się	 spodziewać	po	
tytule.	Nie	stroniąc	od	mnóstwa	ważnych,	dobrze	udokumentowanych	faktów,	dostarcza	bardzo	wielu	
opowieści,	dygresji,	anegdot,	w	wielu	fragmentach	podanych	z	na	wskroś	literackim	zacięciem.	Opo-
wiada	nie	tylko	o	kółku	rolniczym,	także	o	670-letniej	historii	Siedlisk	i	okolicznych	miejscowościach.	
Bogato	ilustrowana.	Kosztuje	20	zł.	Zainteresowani	mogą	o	nią	pytać,	a	także	ją	nabyć	za	pośredni-
ctwem	Towarzystwa	Przyjaciół	Muzeum	W.	Witosa	w	Wierzchosławicach	(tel.	(14)	679	70	40).

Profesor Alina Fitowa.

Uczestnicy spotkania.
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 Powołanemu z ziemi tarnow-
skiej w wielkiej chwili dla wiel-
kiej sprawy… -	 tak	 brzmiały	
słowa	 telegramu	skierowanego	
do	W.	Witosa	przez	przedstawi-
cieli	 władz	 starostwa	 tarnow-
skiego,	gdy	w	1920	r.	objął	on	
funkcję	 premiera.	 Słowa	 te	 są	
wyrazem	 uznania	 dla	 jego	 za-
sług	w	 tragicznym,	w	dziejach	
Polski,	 okresie	 sowieckiej	 na-
wałnicy.	W	tym	trudnym	czasie	
wojny	 polsko-bolszewickiej,	
lud	polski	zdał	egzamin	ze	swo-
jego	 patriotyzmu,	 ochoczo	 za-
silając	 szeregi	 młodej	 polskiej	
armii	 i	 bohatersko	broniąc	Oj-
czyzny	przed	nawałą	sowiecką.	
To	wezwanie	chłopów	do	wal-
ki	o	niepodległość	było	przede	
wszystkim	zasługą	chłopskiego	
premiera	W.	Witosa.
	 W	dniu	 15	 sierpnia	 br.	Mu-
zeum	 W.	 Witosa	 oraz	 Towa-
rzystwo	 Przyjaciół	 Muzeum	
W.	 Witosa,	 pragnąc	 utrzymać	
tradycję	 Święta	 Czynu	 Chłop-
skiego	 i	ku	pamięci	W.	Witosa	
-	 premiera	 Rządu	 Obrony	 Na-
rodowej,	 zorganizowały	 spot-
kanie	 okolicznościowe	 w	 za-
grodzie	trzykrotnego	premiera.	
Zamierzeniem	 organizatorów	
miało	 ono	 przypomnieć	 ten	
jakże	 ważny	 moment	 histo-
ryczny,	 w	 którym	 decydowały	
się	przyszłe	losy	nie	tylko	Pol-
ski	ale	i	całej	Europy,	a	w	któ-
rym	wielką	rolę	odegrali	chłopi	
z	W.	Witosem	na	czele.
	 Tegoroczna	 uroczystość	
rozpoczęła	 się	na	wierzchosła-
wickim	 cmentarzu	 złożeniem	
kwiatów	na	Grobie	W.	Witosa.	
Następnie	w	Muzeum	W.	Wito-

sa	odbyła	się	druga	część	uro-
czystości	 rocznicowej,	 którą	
poprowadził	 Ryszard	 Ochwat	
-	 prezes	 Towarzystwa.	 Roz-
poczęła	 je	 prezentacja	 multi-
medialna	 zatytułowana	 Naj-
większym dobrem jest Wolna 
Ojczyzna - Wincenty Witos pre-
mier Rządu Obrony Narodowej, 
obrazująca	 ówczesną	 sytuację	
kraju	 zagrożonego	 utratą	 nie-
podległości	 oraz	 działalność	
ówczesnych	 władz.	 Przy	 tej	

wzniosłej	okazji	postanowiono	
także	przypomnieć	bolesny	czas	
w	 życiu	 chłopskiego	 premiera	
i	 ruchu	 ludowego	 -	 rocznicę	
rozpoczęcia	 haniebnego	 pro-
cesu	 brzeskiego,	 przywódców	
Centrolewu	 w	 tym	 także	 i	W.	
Witosa.	 Historyk	 Jan	 Chmura	
-	 pracownik	 Archiwum	 Pań-
stwowego	 w	 Tarnowie,	 a	 za-
razem	Członek	Zarządu	Towa-
rzystwa,	w	swoim	referacie	pt.	
Wincenty Witos trzykrotny pre-
mier - więzień sanacyjny mówił 
m. in.: Wspominając dzisiaj 
91. rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej i tym samym Święta Czy-
nu Chłopskiego przypominamy 
sylwetkę Wincentego Witosa, 
premiera rządu i przywódcy lu-

dowego, którego wielkie zaan-
gażowanie przyczyniło się do 
wygrania wojny z Rosją. Jego 
zaangażowanie przyczyniło się 
również do wielu demokra-
tycznych zmian w Polsce mię-
dzywojennej. Ale, niestety, to 
zaangażowanie zakończyło się 
uwięzieniem i procesem brze-
skim, o którym teraz mało się 
wspomina, a trzeba wspomnieć, 
bo to fakt historyczny, a w paź-
dzierniku będziemy obchodzić. 
80-lecie rozpoczęcia procesu.
	 Sierpniową	uroczystość	w	Za-
grodzie	 W.	 Witosa	 zaszczyciło	
swą	 obecnością	 wielu	 znamie-
nitych	gości.	Wśród	nich	m.	in.:	
Marek	 Steindel	 -	 prawnuk	 Wi-
tosa,	 Andrzej	 Harężlak	 -	 wice-
wojewoda	Małopolski,	Marzena	
Paszkot	 -	 pełnomocnik	 prezy-
denta	Miasta	Krakowa,	Wiktoria	
Woda	 -	 żona	 tragicznie	 zmarłe-
go	posła	Wiesława	Wody,	 Józef	
Szczepańczyk	 -	 sekretarz	NKW	
PSL,	 Wiesław	 Rajski	 -	 wójt	
Gminy	 Wierzchosławice	 wraz	
z	 przewodniczącym	Rady	Gmi-
ny	Grzegorzem	Mikołajczykiem	
i	 radnymi,	 Stefan	 Rachwalski	
-	 prezes	 Fundacji	 Zofii	 i	 Wła-
dysława	 Pokusów	 Wspierania	
Edukacji	 Młodzieży	 Wiejskiej	
w	Krakowie,	Tomasz	Makowski	
-	prezes	ZP	PSL	w	Krakowie.
	 Całość	 imprezy	 zakończy-
ło	 wspólne	 biesiadowanie	 na	
podwórzu	 muzeum,	 gdzie	 ze-
branym	 przygrywała	 kapela	
Zespołu	 Regionalnego	 „Mogi-
lanie”.

	 	 	 	 	 	 DK

Z	kart	historii

Ku pamięci Wincentego Witosa
W 91. rocznicę „Cudu nad Wisłą”

Uczestnicy uroczystości.
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Z	archiwum	mecenasa	Stanisława	Mierzwy

tyły z prośbą, aby na kolejnej 
rocznicowej Mszy Św. w Ba-
zylice Mariackiej wygłosił Ks. 
Kardynał kazanie i powiedział 
o Wincentym Witosie… Przy 
okazji Mec. zaznaczył, iż ma 
pewne kłopoty z księżmi, któ-
rzy się boją itd. Ks. Kardynał 
zapytał czy może powiedzieć, 
kto z księży tak postąpił, i tak 
mówi… Mecenas podał jego 
nazwisko - złość księdza - gdy 
go Kardynał o to zapytał…
	 Bardzo	ucieszyłem	się	z	od-
krycia	 notatki,	 gdyż	 jej	 treść	
w	 pewnym	 stopniu	 zaspo-
koiła	 moją	 ciekawość,	 moje	
wieloletnie	 dociekania,	 kto,	
jakiej	 treści	 i	 w	 jakich	 latach	
po	śmierci	Wincentego	Witosa	
głosił	kazania	podczas	roczni-
cowych	 mszy	 świętych	 w	 in-
tencji	zmarłego	Prezesa.	Ta	no-
tatka,	napisana	z	pewnością	na	
podstawie	 dłuższej	 rozmowy	
J.	 Gwizdały	 ze	 S.	 Mierzwą,	
potwierdza,	 iż	 kilka	 takich	
kazań	 wygłosił	 ksiądz	 Józef	
Majgier,	 ale	 również	 kazania	
ku	 czci	Witosa	 głosił	 ks.	 kar-
dynał	Karol	Wojtyła	-	przyszły	
papież	 Jan	 Paweł	 II	 -	w	 1975	
roku.	 Barbara	 Olak	 w	 swojej	
książce	 p.t.	 „Testament	 Win-
centego	 Witosa”	 na	 wstępie	
rozdziału	XV,	zatytułowanego	
„Wielcy	kościoła	o	Wincentym	
Witosie”,	 zamieściła	 pełny	
tekst	kazania,	z	następującym,	
autorskim	 komentarzem:	 Ks. 
kardynał Karol Wojtyła, arcy-
biskup, metropolita krakowski 
odwiedzał grób Wincentego 
Witosa. On też, z własnej ini-
cjatywy, wygłosił kazanie na 
dorocznym nabożeństwie w 30. 

rocznicę śmierci Witosa, jakie 
odbyło się 6 listopada 1975 
roku w Bazylice Mariackiej 
w Krakowie. Bazylikę wypeł-
nili chłopi z podkrakowskich 
wsi oraz społeczeństwo Kra-
kowa.
	 Znaleziony	 rękopis	 kaza-
nia	 ks.	 Józefa	Majgiera	 prze-
pisałem	 poniżej	 pogrubioną	
kursywą.	 Z	 nagłówka	 rękopi-
su	 wynika,	 że	 ks.	 J.	 Majgier	
kazanie	 to	 wygłosił	 podczas	
uroczystości	 rocznicowych	
w	 1965	 roku,	 ale	 jest	 też	 na	
nim	 odręcznie	 dopisana	 data,	
z	 czego	 można	 wnioskować,	
że	 to	 samo	 kazanie,	 albo	 po-
dobnej	 treści,	 wygłosił	 rów-
nież	 w	 Bazylice	 Mariackiej	
w	1967	roku.

 Kazanie wygłoszone w Ba-
zylice Mariackiej z okazji 20-
letniej rocznicy pogrzebu b. 
Premiera i Wiceprezydenta 
Polski, Śp. Wincentego Wito-
sa (1967 rok)
Żałobni Słuchacze!
 Przed 20 laty w nawie 
głównej tutejszej Bazyliki 
stała trumna ze śmiertelnymi 
szczątkami Śp. Wincentego 
Witosa. Świątynia nie mogła 
pomieścić wielotysięcznych 
tłumów, które się zebrały… 
Ktoś obcy, jakiś przypadkowy 
widz mógł od razu zoriento-
wać się, że zmarł ktoś Wiel-
ki, gdyż u trumny Zmarłego 
zebrała się, można by powie-
dzieć, cała Polska…! Byli 
tu chłopi, robotnicy, ludzie 
prości i wykształceni, miesz-

Rocznicowe lata

 Pośród	 licznych	 dokumen-
tów	 z	 archiwum	 Stanisława	
Mierzwy	 szczególnie	 zainspi-
rowała	mnie	króciutka,	odręcz-
na	notatka	(z	charakteru	pisma	
rozpoznałem,	 że	 sporządzona	
przez	 Jana	 Gwizdałę),	 dołą-
czona	 do	 ręcznie	 napisanego	
przez	 być	 może	 samego	 księ-
dza	 Józefa	 Majgiera	 kazania,	
wygłoszonego	 (jak	 wynika	
z	 treści	 kazania	 w	 1965	 roku	
w	Bazylice	Mariackiej	w	Kra-
kowie),	 podczas	 odprawianej	
w	intencji	ś.p.	Wincentego	Wi-
tosa	 mszy	 św.	 w	 dwudziestą	
rocznicę	 śmierci	 Prezesa.	 Nie	
zdziwiła	 mnie	 forma	 notatki,	
bo	 przecież	 wiedziałem,	 że	
w	 trakcie	 wykonywania	 pracy	
magisterskiej	 Jan	 Gwizdała	 -	
„Kolega	 Jasiu”,	 jak	 go	 mece-
nas	 Mierzwa	 tytułował,	 przez	
pewien	okres	korzystał	z	archi-
walnych	 dokumentów	 Stani-
sława	Mierzwy	 i	 jednocześnie	
przez	 kilka	 miesięcy	 poprze-
dzających	 śmierć	 mecenasa	
w	 1985	 roku	 starał	 się	 inten-
sywnie	pomagać	w	segregowa-
niu	 i	 katalogowaniu	 ogromnej	
ilości	dokumentów	tego	archi-
wum.	Niezwykle	zaintrygowa-
ła	mnie	 treść	odnalezionej	no-
tatki.	A	oto	pełny	jej	odpis:
 Odpis kazania Ks. dr Józe-
fa Majgiera, z 1967 r., wygło-
szonego w Bazylice Mariackiej 
z okazji rocznicy śmierci Win-
centego Witosa - Zaduszek. 
Przez kilka lat on wygłaszał 
kazania. Później się przeląkł, 
że to są wystąpienia politycz-
ne i że kościelna kariera go 
ominęła. Mec. Mierzwa zwró-
cił się, do Ks. Kardynała Woj- ciąg dalszy str. 10
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	 W	 bieżącym	 roku	 przypada	
110.	 rocznica	 urodzin	 Stanisława	
Mikołajczyka	 -	 przywódcy	 ludo-
wego	 i	 premiera,	 z	 którego	 dzia-
łalnością	szczególnie	związane	są	
pierwsze	 lata	 powojennej	 Polski.	
Przypomnijmy	 zatem	 tę,	 w	 pew-
nym	sensie,	tragiczną	postać.
	 Stanisław	Mikołajczyk	urodził	
się	18.07.1901	r.	w	Holsterhausen,	
w	Westfalii,	 w	Niemczech,	 gdzie	
jego	 ojciec	 pracował	 czasowo	
jako	 górnik.	 Tuż	 przed	 wybu-
chem	 I	 wojny	 światowej	 Miko-
łajczykowie	 kupili	 gospodarstwo	
w	 Strzyżewie	 koło	 Krotoszyna.	
Mikołajczyk	ukończył	tylko	szko-
łę	podstawową,	ponadto	w	 latach	
1923-24	 uczęszczał	 na	 wykłady	
Uniwersytetu	 Ludowego	 w	 Dal-
kach	 koło	 Gniezna.	 Śmierć	 ojca	
uniemożliwiła	 mu	 kontynuowa-
nie	 nauki	 i	 dalszą	 wiedzę	musiał	
zdobywać	drogą	samokształcenia.	
W	 latach	 1918-1919	 brał	 udział	

w	 Powstaniu	 Wielkopolskim,	
a	 potem	 w	 1920	 r.	 -	 w	 wojnie	
z	bolszewikami.	Po	demobilizacji	
zaczął	pomagać	w	gospodarstwie	
rolnym	swoich	rodziców.
	 Jego	pełna	patriotyzmu	posta-
wa	 wyniesiona	 została	 z	 domu.	
Przywiązanie	do	ojczyzny	nasunę-
ło	mu	myśl,	aby	rozpocząć	karierę	
polityczną.	 Jako	 średniozamożny	
rolnik	 sympatyzował	 z	 Witoso-
wym	 PSL	 „Piast”,	 do	 której	 to	
partii	 zapisał	 się	 w	 1922	 r.	 Jego	
kariera	 szybko	 nabierała	 tempa.	
W	1930	r.	został	wybrany	na	po-
sła	do	Sejmu	w	okręgu	gnieźnień-
skim.	W	 tym	 samym	 roku	 kupił	
własne	 dwudziestohektarowe	 go-
spodarstwo	 w	 Międzylesiu	 koło	
Wągrowca.	 Posłem	 był	 do	 1935	
roku.	 Starał	 się	 współpracować	
z	Wincentym	Witosem,	co	mocno	
ukształtowało	 jego	 poglądy	 poli-
tyczne.	Był	 jednym	 z	 założycieli	
Związku	 Młodzieży	 Wiejskiej,	

co	z	kolei	przysporzyło	mu	sporej	
popularności	 w	 kręgach	młodych	
działaczy	 Polskiego	 Stronnictwa	
Ludowego.
	 Mikołajczyk	 początkowo	 był	
sekretarzem	 klubu	 parlamentar-
nego	 PSL	 “Piast”,	 a	 po	 zjedno-
czeniu	 ruchu	 ludowego	 -	 sekreta-
rzem	Stronnictwa	Ludowego.	 Już	
w	 1930	 r.	 został	 wiceprzewodni-
czącym	 Zarządu	 Wojewódzkie-
go	 PSL	 w	 Poznaniu	 i	 członkiem	
Rady	Naczelnej	 partii.	W	1933	 r.	
został	członkiem	Naczelnego	Ko-
mitetu	Wykonawczego	SL,	 a	 pod	
nieobecność	 Władysława	 Kierni-
ka	przewodniczył	 temu	gremium.	
W	styczniu	1937	r.,	po	ogłoszeniu	
strajku	generalnego,	przejął	z	 rąk	
Macieja	Rataja	faktyczne	kierow-
nictwo	 nad	 Stronnictwem	 Ludo-
wym.
	 Jako	 kapral	 piechoty	 brał	
udział	w	walkach	podczas	kampa-
nii	 wrześniowej	 1939	 r.	 Po	 prze-
granej	 wojnie	 i	 rozbiorze	 Polski	
między	Niemcy	i	Związek	Sowie-
cki	przedostał	się	przez	Węgry	do	
Francji.	Szybko	pozyskał	zaufanie	
premiera	 emigracyjnego	 rządu	
polskiego	gen.	W.	Sikorskiego,	co	
zaowocowało	 powołaniem	Miko-
łajczyka	już	w	grudniu	1939	r.	na	
wiceprezesa	namiastki	emigracyj-
nego	 sejmu,	 czyli	 Rady	 Narodo-
wej,	 której	 prezesem	 był	 Ignacy	
Jan	 Paderewski.	W	 grudniu	 1941	
roku	 Stanisław	 Mikołajczyk	 zo-
stał	wicepremierem,	 a	 po	 śmierci	
Władysława	Sikorskiego,	14	lipca	
1943	roku,	premierem.
	 Był	jedynym	wysokiej	rangi	li-
derem	SL,	któremu	udało	się	prze-
dostać	na	Zachód.	Witos	i	Kiernik	
zostali	w	okupowanej	Polsce,	Ra-
taja	wkrótce	naziści	zamordowali.	

Pamiętne	rocznice

Stanisław Mikołajczyk (1901-1966)

Stanisław Mikołajczyk wśród uczestników pogrzebu
Macieja Rataja. Palmiry 23 kwietnia 1946 r.
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Pamiętne	rocznice

Pozycja	 Stanisława	 Mikołajczyka	
dodatkowo	urosła	po	klęsce	Fran-
cji,	 w	 czerwcu	 1940	 r.,	 kiedy	 to	
polski	 rząd	 emigracyjny	 znalazł	
się	w	Anglii.	W	otwartym	już	kon-
flikcie	 Władysława	 Sikorskiego	
z	 przedstawicielami	 dawnej	 sana-
cji,	staje	zdecydowanie	po	stronie	
premiera.	 Także	 rok	 później,	 po	
podpisaniu	 tzw.	 paktu	 Sikorski	 -	
Majski	 (30.07.1941)	 Mikołajczyk	
wspiera	grupę	zwolenników	poro-
zumienia	z	Rosją.
	 Gdy	został	premierem	starał	się	
wynegocjować	 porozumienie,	 do-
tyczące	 wschodniej	 granicy	 Pol-
ski.	 Moskwa	 postulowała,	 żeby	
granica	została	oparta	na	linii	Cu-
rzona,	 czego	 Mikołajczyk	 i	 jego	
gabinet	 nie	 mogli	 zaakceptować.	
Pierwszym	ciosem	dla	 jego	 rządu	
była	 konferencja	 teherańska,	 gdy	
„Wielka	 Trójka”	 zdecydowała	 się	
poprzeć	pretensje	graniczne	ZSRR.	
Kłopoty	 na	 arenie	 międzynaro-
dowej	 uzupełniał	 konflikt	w	 łonie	
Rządu	 RP	 na	 uchodźstwie,	 gdzie	
utworzyła	 się	 grupa	 opozycyjna	
względem	 Mikołajczyka.	 Bardzo	
mocno	przeciwko	premierowi	wy-
stępowały	 kręgi	 wojskowe	 z	 gen.	
Kazimierzem	Sosnkowskim	i	gen.	
Władysławem	Andersem	na	czele.
	 Po	 konferencji	 ze	 Stalinem	
i	 Churchillem	 w	 październiku	
1944	 r.	 dowiedział	 się	 o	 postano-
wieniach	konferencji	w	Teheranie.	
Nie	 widząc	 wyjścia	 z	 polityczne-
go	 impasu,	 podał	 się	 24.11.1944	
r.	 do	 dymisji.	 Mimo	 iż	 formalnie	
Mikołajczyk	 po	 dymisji	 nie	 peł-
nił	 żadnej	 ważnej	 funkcji,	 wciąż	
zaznaczał	swą	obecność	na	scenie	
politycznej.	 Był	 o	 wiele	 dogod-
niejszym	 partnerem	 do	 rozmów	
dla	 Brytyjczyków	 i	 Amerykanów	
niż	 wrogo	 usposobiony	 do	 alian-
tów	 nowy	 premier	 Arciszewski.	
Mikołajczykowi	proponowano	ob-

jęcie	stanowiska	premiera	nowego	
rządu	w	Polsce,	jednakże	odrzucał	
on	myśl	o	porozumieniu	z	ośrod-
kiem	sterowanym	przez	Moskwę.
	 Pod	 koniec	 1944	 roku	 zaczął	
szukać	 porozumienia	 z	 utworzo-
nym	 w	Moskwie	 Polskim	 Komi-
tetem	 Wyzwolenia	 Narodowego.	
W	 1945	 r.	 Mikołajczyk	 zdecy-
dował	 się,	 w	 zgodzie	 z	 sugestią	
Churchilla,	 wystosować	 oficjalne	
oświadczenie	 o	 uznaniu	 ustaleń	
konferencji	jałtańskiej.	

	 W	 kilka	 dni	 później	 potwier-
dził	 to	 na	 prośbę	 Stalina,	 akcep-
tując	 formułę	 linii	 Curzona	 jako	
wschodniej	 granicy	 Rzeczypo-
spolitej.	 Dalszy	 opór	 przeciw-
ko	 zwycięskiej	 Rosji	 uznał	 za	
bezsensowny,	 mając	 nadzieję	 na	
współpracę	 w	 budowaniu	 nowej	
rzeczywistości.	 W	 czerwcu	 1945	
r.	do	Mikołajczyka	zostało	wysto-
sowane	 zaproszenie	 na	 konferen-
cję	 moskiewską,	 w	 czasie	 której	
zaproszeni	delegaci	różnych	opcji	
politycznych	mieli	wyłonić	Tym-
czasowy	 Rząd	 Jedności	 Narodo-
wej.
	 Do	 chwilowej	 ugody	 między	
przedstawicielami	 rządu	 londyń-
skiego	 i	 lubelskiego	 doszło	 do-
piero	 26.06.1945	 r.	 Mikołajczyk	
wszedł	 w	 skład	 Tymczasowego	
Rządu	 Jedności	 Narodowej	 jako	
drugi	 wicepremier	 oraz	 minister	
do	 spraw	 rolnictwa	 i	 reform	 rol-
nych.	 Ostatecznie	 ludowcy,	 rów-

nież	 ci	 z	 prokomunistycznych	
ugrupowań	chłopskich,	otrzymali	
cztery	 resorty	 na	 18	ministerstw.	
Mikołajczyk	 kontynuował	 też	
dawną	 działalność	 w	 PSL.	 Od	
sierpnia	1945	r.	był	jego	wicepre-
zesem,	a	od	 stycznia	1946	 -	pre-
zesem.
	 Pierwsze	 powojenne	 wybory	
w	 Polsce	w	 styczniu	 1947	 r.	 zo-
stały	 sfałszowane	 przez	 komuni-
stów,	 zaś	w	dziewięciu	okręgach	
spośród	 52	 zostały	 unieważ-
nione	 listy	 PSL.	 Mimo	 szykan	
i	 fałszerstw	 Mikołajczyk	 został	
posłem	 do	 sejmu.	 Nie	 mógł	 się	
jednak	 pogodzić	 z	 jawnym	 wy-
borczym	 oszustwem	 i.	 zdecydo-
wał	 się	 wystąpić	 na	 forum	 par-
lamentu	 w	 sprawie	 fałszowania	
wyborów	 i	 terroru	 stosowanego	
wobec	 PSL.	 Jego	 przemówienie	
nie	znalazło	oddźwięku	w	sejmie	
zdominowanym	 przez	 komuni-
stów,	 natomiast	 przyczyniło	 się	
do	 znacznego	 nasilenia	 represji	
wobec	działaczy	ludowych.
	 W	 atmosferze	 zastraszania	
opozycji	w	Polsce,	a	także	w	oba-
wie	 przed	 aresztowaniem,	 po-
tajemnie	 opuścił	 Polskę,	 uciekł	
przy	pomocy	ambasadora	brytyj-
skiego	w	ciężarówce	przewożącej	
do	portu	w	Gdyni	bagaże	konsula	
brytyjskiego.	Do	Londynu	dotarł	
3.11.1947	 r.	 gdzie	 został	 przy-
jęty	 chłodno.	 Wkrótce	 udał	 się	
stamtąd	 do	 USA,	 gdzie	 działał	
aktywnie	 w	 ruchu	 ludowym	 na	
emigracji,	 w	 tzw.	 Międzynaro-
dówce	 Chłopskiej.	 Zmarł	 w	Wa-
szyngtonie	 13.12.1966	 r.	 Został	
pochowany	 w	 wolnej	 Polsce,	 na	
Cmentarzu	 Zasłużonych	Wielko-
polan	w	Poznaniu.	W	tym	mieście	
też	znajduje	się	pomnik	Stanisła-
wa	Mikołajczyka.
	 	 				 	 	 jch

St. Mikołajczyk po powrocie z Moskwy. 
Okęcie 27 czerwca  1945 r.
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czanie i arystokracja, było 
duchowieństwo i zakony, był 
najwyższy przedstawiciel Koś-
cioła - Ks. Kardynał Adam Sa-
pieha.
 Istotnie, umarł ktoś Wiel-
ki, tym większy, że jego start 
życiowy był niezwykle trud-
ny. Prosty drwal w lasach 
sanguszkowskich, przerąbał 
dżungle ciemnoty i zacofa-
nia całej Polski… Rolnik na 
kilku zagonach przeorał jej 
wszystkie ugory gnuśności 
i bezczynności… Niewykształ-
cony samouk stał się świato-
wym i dziś - w perspektywie 
czasu - coraz bardziej admi-
rowanym mężem stanu. Jego 
pamiętniki są rozchwytywane 
i podziwiane, tak ze względu 
na ich treść, jak i na literacką 
formę…
 Pochodził z warstwy chłop-
skiej, ale służył całemu naro-
dowi... Nie schlebiał nikomu, 
szczerą prawdę mówił wszyst-
kim… Na jednym z ostatnich 
swych wieców, który miał 
miejsce w moich rodzinnych 
stronach, tuż przed Światową 
Wojną - człowiek przez rządzą-
cych Polską mocno skrzywdzo-
ny - wołał głośno: „Nie czas na 
porachunki! Wszyscy musimy 
złączyć swe siły w obronie Oj-
czyzny!”.
 On bronił sprawy polskiej 
w parlamencie austriackim, 
On wzywał Naród do obrony 
kraju w wojnie z bolszewika-
mi w 1920 roku. W czołgu ob-
jeżdżał front i zagrzewał żoł-
nierzy do męstwa…

 Miał wielkie poczucie god-
ności osobistej, która nie za-
leży od krawata, względnie ta-
kiego czy innego stroju. Miał 
ogromną osobistą kulturę.
 Kardynał Sapieha, który od-
wiedził go w szpitalu oo. Boni-
fratrów, po rozmowie z Witosem 
powiedział do swego kapelana 
- dzisiaj biskupa Groblickie-
go: „To Wielki Człowiek!”. Był 
istotnie Wielkim Człowiekiem 
i Wielkim Synem Narodu, ale 
był - i to może jeszcze ważniej-
sze - Wielkim Synem Kościoła!
 Wprawdzie początek Jego 
politycznej pracy zaczął się 
od zatargu z biskupem tar-
nowskim Leonem Wałęgą, 
ale w tym nie było Jego winy! 
Wincenty Witos jasno przed-
stawiał biskupowi program 
swojej pracy. Biskup po smut-
nych doświadczeniach ze Sta-
pińskim i innymi działaczami 
bał się nowego, młodego dzia-
łacza i nastawił się do niego 
negatywnie, co było niezrozu-
mieniem i błędem. Zatarg z bi-
skupem nie zraził Witosa do 
Kościoła. Zwalczany w Tarno-
wie, szukał moralnego oparcia 
i znalazł je u wielkiego arcy-
biskupa Bilczewskiego. Wyty-
kany przez nierozumiejące go 
duchowieństwo tarnowskie 
jeździł do spowiedzi św. do 
Krakowa.
 Podkreślał, że Ruch Ludo-
wy musi się opierać na etyce 
katolickiej. W swych mowach 
i w pamiętnikach podkreślał, 
że Kościół jest główną ostoją 
Narodu. Pośród nawału pra-
cy znajdywał czas na odmó-
wienie różańca i nie było to 
u niego przejawem taniej po-
bożności, ale wypływało z go-
rącej wiary w siłę modlitwy…

 Obłożnie chory, po przy-
byciu do Szpitala oo. Boni-
fratrów, do witającego go ks. 
Prowincjała - jeszcze przy 
wysiadaniu z dorożki powie-
dział: „Proszę mnie dobrze 
przygotować do ewentualnej, 
dalekiej podróży…!”.
 I po kilku tygodniach wyru-
szył w tę „daleką podróż” od-
powiednio przygotowany i za-
opatrzony… Odszedł od nas, 
ale pozostawił wyraźną, jasną 
smugę światła, która wskazu-
je drogę, po której należy nam 
kroczyć…
      Ks. Józef Majgier

 Z	 tekstu	 kazania	 wynika	
wielkie	 osobiste	 zaangażowa-
nie	ks.	Józefa	w	przedstawienie	
i	podkreślenie	zasług	Wincen-
tego	Witosa,	w	 ukazanie	 Jego	
wielkości,	 Jego	 patriotyzmu,	
Jego	 religijności...	 Ponieważ	
ks.	 Józef	 Majgier	 prawdo-
podobnie	 głosił	 kazania	 na	
rocznicowych	 nabożeństwach	
w	Bazylice	Mariackiej	w	inten-
cji	 Zmarłego	 także	 w	 innych,	
wcześniejszych	 latach,	 wyob-
raziłem	sobie	lepiej	jego	zmę-
czenie	 rolą	 w	 „Witosowych	
Zaduszkach”	 -	 wyobraziłem	
sobie	jego	psychiczne	obciąże-
nie	spowodowane	koniecznoś-
cią	tłumaczenia	się	w	różnych	
kręgach	 z	 jego	 odważnych,	
osobistych	 ocen	 Wincentego	
Witosa	 w	 czasach	 urzędowe-
go	 głoszenia	 internacjonali-
zmu,	wyszydzania	patriotyzmu,	
w	 czasach	 powszechnej	 cenzu-
ry	ludzkich	słów	i	myśli	przez	
PZPR	i	UB.

	 	 	 	 	 Jacek	Mierzwa

Z	archiwum	mecenasa	Stanisława	Mierzwy

Rocznicowe lata
ciąg dalszy ze str. 7
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Pozostaną	w	naszej	pamięci

Wincenty Mierzwa - spółdzielca, społecznik, ludowiec
(1939 - 2011)

	 Studia	 inżynierskie	 rozpo-
czął	w	1956	roku	na	Wydziale	
Mechanicznym	 Politechniki	
Krakowskiej.	Również	w	 tym	
okresie	 (październik	 1956	
r.)	 z	 ogromnym	 animuszem	
i	 poświęceniem	 angażuje	 się	
w	szeroką	działalność	społecz-
ną	 i	 polityczną,	 przez	pewien	
krótki	okres	tolerowaną	przez	
władze	 PRL.	 Ten	 niezwykły	
okres,	 również	w	życiu	wielu	
Polaków,	mój	brat	wspominał	
następująco:	
 Nadszedł Październik Wę-
gierski i wszystko stało się re-
wolucyjne. Komitety Rewolu-
cyjne na uczelniach, a każda 
rozmowa była związana z od-
mianą słowa rewolucja. W tym 
czasie formuje się w kawiarni 
„Śnieżka” przy ul św. Jana 
luźna jeszcze grupa, która jest 
bardziej rewolucyjna od sa-
mej rewolucji. A więc: organi-
zowanie pomocy dla Węgrów, 
oczywiste plany wyjazdu, 
a niektórym marzył się nawet 
czynny udział w tamtych wy-
darzeniach. Zapał nie stygł, 
ale życie toczyło się swoją 
koleją. Pociąg z pomocą odje-
chał i nawet nie pamiętam czy 
dotarł na miejsce, nas nikt nie 
zaprosił do wyjazdu, a na Wę-
grzech wypadki potoczyły się, 
jak znamy z historii. (…) Krąg, 
jeszcze towarzyski, stale się 
powiększa. Emocje nie mają 
ujścia, aż do wiecu w ostat-
nich dniach października 
w „Rotundzie”. Tam chyba po 
raz pierwszy pada hasło - od-
rodzenia ruchu harcerskiego. 
I to było to, na nasze rozgrzane 

	 Po	 ucieczce	 przed	 nawałą	
niemiecką	 z	 Krakowa	 do	 ro-
dzinnej	 wsi	 Kościelniki,	 He-
lena	 -	 żona	 Stanisława	Mierz-
wy	 urodziła	 5	 września	 1939	
r.	 w	 chłopskiej	 chacie	 syna,	
ochrzczonego	 w	 tamtejszym	
kościółku	 parafialnym	 imie-
niem:	Wincenty.	 Jak	 głosił	 ro-
dzinny	 przekaz,	 ale	 i	 o	 czym	
było	 powszechnie	 wiadomo,	
imię	to,	drugi	z	kolei	syn	Mierz-
wów,	 otrzymał	 nieprzypadko-
wo.	Wincenty	Witos	 miał	 być	
chrzestnym,	 ale	 kiedy	 nastała	
okupacja	i	przez	Niemców	Wi-
tos	 został	 aresztowany,	 w	 roli	
ojca	 chrzestnego	 zastąpił	 go	
zaprzyjaźniony	 z	 Mierzwami	
znany	 pisarz,	 sympatyk	 ruchu	
ludowego	-	Jan	Wiktor.
	 Nie	 mając	 jeszcze	 sześciu	
lat	 Wincenty	 (powszechnie	
Wickiem	 nazywany)	 naukę	
szkolną	 rozpoczął	 w	 szkole	
powszechnej	w	Kościelnikach,	
a	 potem,	 już	 po	wojnie,	 uczył	
się	 w	 Mogile	 i	 ostatecznie	
w	 Krakowie	 ukończył	 szkołę	
podstawową	im.	Św.	Mikołaja.	
Maturę	 ogólnokształcącą	 uzy-
skał	w	Liceum	 im.	Króla	 Jana	
Sobieskiego	w	Krakowie.
W	 celu	 uniknięcia	 obowiąz-
kowego	 wcielenia	 w	 szeregi	
licealnego	 ZMP	 Wicek,	 wraz	
z	 kilkoma	 przyjaciółmi,	 rów-
nież	 z	 poza	 liceum,	 angażuje	
się	 w	 działalność	 Polskiego	
Towarzystwa	Krajoznawczego.	
Uzyskuje	 uprawnienia	 prze-
wodnika	 i	 „w	 ramach	 prakty-
ki”	w	wielkim	tempie	zdobywa	
wszystkie	młodzieżowe	odzna-
ki,	 w	 każdym	 z	 istniejących	

Wincenty na rękach ojca Stanisława, 
obok stoi Jacek. Kraków 1940 rok.

Nadanie imienia Stanisława Mierzwy 
szkole w Biskupicach Radłowskich.

26 września 1993 rok.

rodzajów	 turystyki;	 w	 kolorze	
złotym	 -	 osiągane	 za	 czynne	
uprawianie	turystyki.
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umysły. Już „nie wyjeżdżamy”, 
lecz zaczynają się dyskusje jak 
i co zrobić. Ujawniają się lu-
dzie, którzy z harcerstwem byli 
związani w latach 1945 - 49, 
a więc w okresie przez nas 
akceptowanym. Hasło „odro-
dzenia harcerstwa” działa jak 
magnes. Jest nas coraz wię-
cej… 
	 Z	 tym	odrodzonym	harcer-
stwem,	 którego	 działalność	
mój	brat	Wicek	do	końca	swe-
go	życia	z	wielkim	sentymen-
tem	 wspominał,	 związał	 się	
niezwykle	 silnie	 i	 aktywnie	
na	 parę	 lat.	 Był	 to	 dla	 niego	
okres	 ogromnie	 ciekawych	
życiowych	 przygód	 i	 znaczą-
cych	 wydarzeń,	 rzutujących	
na	 jego	 dalsze	 życie;	 wyda-
rzeń	 przeżywanych	 w	 szero-
kim	 kręgu	 serdecznych	 przy-
jaciół.	To	w	 tym	ukochanym,	
odrodzonym	 harcerstwie	 po-
znał	 Annę	 Juszczyk	 -	 swoją	
przyszłą	 żonę,	 to	 między	 in-
nymi	 przez	 to	 harcerstwo	 nie	
zakończył	 dyplomem	 swoich	
inżynierskich	studiów.

	 Wicek	od	najmłodszych	 lat	
pomagał	naszej	matce,	samot-
nie	 wychowującej	 czwórkę	
dzieci,	 w	 pracy	 zarobkowej	
dla	 utrzymania	 naszej	 rodzi-
ny.	Jak	często	wspominał,	 już	
w	wieku	trzynastu	lat,	zastępu-
jąc	 nieraz	 matkę	 wykonywał	
pracę	dorosłego	 rzemieślnika.	
W	 1953	 r.,	 po	 powrocie	 ojca	
-	Stanisława	Mierzwy	-	do	na-
szego	domu,	po	siedmiu	latach	
jego	 uwięzienia,	Wicek,	 obok	
siostry	 Jadwigi,	 staje	 się	 ojca	
istotnym	 opiekunem	w	 czasie	
jego	 choroby	 i	 w	 czasie	 po-
chorobowej,	 wielomiesięcz-
nej	 ojca	 rekonwalescencji.	
Z	 chwilą	 ponownego	 włącze-
nia	 się	 Stanisława	 Mierzwy	
w	 nurt	 polityki,	 Wicek	 staje	
się	 jego	 asystentem	 -	 powier-
nikiem	 w	 wielu	 politycznych	
i	 społecznych	 ojca	 przedsię-
wzięciach.	To	jemu	ojciec	po-
wierza	do	tajnego	przechowa-
nia	 w	 domku	 Juszczyków	 na	
krakowskich	Azorach	 -	Wicka	
teściów,	historyczne	dokumen-
ty	z	archiwów	mikołajczykow-

skiego	 PSL,	 to	 jemu	 powie-
rza	 swoje	 codzienne	 zapiski	
o	 swoich	 planach	 społecz-
nych	 i	 politycznych	 działań	
i	 o	 ich	 realizacji	 -	 dokumen-
tację	 wydarzeń	 politycznych,	
w	 których	 Stanisław	Mierzwa	
czynnie	 uczestniczył.	 W	 la-
tach	60-tych	Stanisław	Mierz-
wa	 bardzo	 często	 wyjeżdżał	
w	teren,	na	wieś,	odwiedzając	
znanych	 sobie	 sprzed	 wojny	
i	z	okresu	okupacji	starych	lu-
dowców,	 mobilizował	 ich	 do	
działania	 i	 zbierał	 dokumenty	
oraz	 inne	 pamiątki	 z	 tamtych	
lat	-	do	planowanego	Muzeum	
Wincentego	 Witosa.	 Te	 lata	
Wicek	tak	wspominał:	
Dysponując samochodem czę-
sto jeździłem wtedy z ojcem do 
Wierzchosławic i do Tarnowa. 
Z nim jeździli Józef Marcin-
kowski, Edward Kaleta i inni 
ojca koledzy…
	 Gdy	 we	 wrześniu	 1993	 r.	
kandydował	 do	 Sejmu	 z	 listy	
PSL,	 w	 swojej	 ulotce	 wybor-
czej	Wincenty	Mierzwa	skróto-
wo	napisał	o	sobie:	Wykształce-
nie niepełne wyższe, studiował 
na Politechnice Krakowskiej, 
AGH i Akademii Ekonomicz-
nej. W latach od 1956 - 62 ani-
mator odradzającego się ruchu 
ZHP /harcmistrz/. 1976 - czyn-
ny działacz opozycji /Wolne 
Związki Zawodowe, ROPCiO 
i inne/. Od 1976 członek To-
warzystwa Przyjaciół Muzeum 
Wincentego Witosa w Wierz-
chosławicach. W 1989 członek 
Ogólnopolskiego Społecznego 
Komitetu Odrodzenia Ruchu 
Ludowego. Od 1990 członek 
PSL. Działacz spółdzielczy, 
gospodarczy, społeczny i spor-
towy, od 1962 roku związany 
ze spółdzielczością. 

Pozostaną	w	naszej	pamięci

Zjazd Rodzinny. Wierzchosławice 2 października 2005 rok.
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	 Aby	 pełniej	 scharaktery-
zować	 Wincentego	 Mierzwę	
i	jego	poglądy,	myślę	że	warto	
jeszcze	z	 tej	ulotki	przytoczyć	
niektóre	 zagadnienia,	 jakimi	
po	wyborze	na	posła	chciał	się	
zajmować:	„Odbudowa	i	odno-
wa	ruchu	spółdzielczego	/nowe	
prawo	 spółdzielcze/.	 Rozwój	
transportu	 i	 drogownictwa.	
Kwestie	mieszkaniowe	/w	tym	
waloryzacja	 wkładów	 miesz-
kaniowych/.
	 Przekształcenia	własnościo-
we	 w	 gospodarce	 przemysło-
wej	i	rolnictwie.	Nowy	system	
ubezpieczeń	 społecznych.	Sta-
bilizacja	i	perspektywy	gospo-
darki	rolnej.”
	 W	życiu	mojego	brata	praca	
zawodowa	 i	 praca	 społeczna	
absorbowały	go	w	równej	czę-
ści	 i	gros	czasu	swojego	życia	
z	niezwykłym	zaangażowaniem	
im	 poświęcił.	 Tym	 zaangażo-
waniem	 i	 solidnością	 w	 pracy	
zawodowej	 jak	 i	 społecznej	
zdobywał	 sobie	 powszechny	
szacunek	i	uznanie.
	 Pomimo	 formalnych	blokad	
awansu	zawodowego	z	powodu	
odmowy	 wstąpienia	 do	 PZPR	
czy	ZSL	poprzez	 swoją	 pracę,	
którą	 rozpoczął	 w	 1962	 roku	
na	 podstawowym	 stanowisku	
pracownika	 umysłowego,	 oraz	
swoją	konsekwencję	w	działa-
niu,	wchodził	na	coraz	wyższe	
szczeble	 zarządzania	 przed-
siębiorstwem,	 z	 którym	 zwią-
zał	 się	 na	 całe	 zawodowe	 ży-
cie.	Myślę,	że	z	dumą	również	
w	 ulotce	 wyborczej	 z	 1993	
roku	 mógł	 napisać:	 „Aktual-
nie	zawodowo	-	prezes	zarządu	
Spółdzielni	 Pracy	 Transporto-
wej,	Kraków,	ul.	Wodna	2”.	
	 Chciałbym	 jeszcze	 z	 cyto-
wanej	 ulotki	 przywołać	 ów-

czesny	 status	w	 politycznym	
i	 społecznym	 działaniu	 mo-
jego	 brata:	 Prezes Zarządu 
Dzielnicowego PSL Kraków-
Śródmieście, członek pre-
zydium Zarządu Wojewódz-
kiego PSL w Krakowie, z-ca 
przewodniczącego Głównej 
Komisji Rewizyjnej PSL, wi-
ceprezes Klubu Sportowego 
„Nadwiślan”.
Myślę,	 że	 po	 szczegółowej	
kwerendzie	 jeszcze	 wiele	
zaszczytnych	 tytułów	 i	 spra-
wowanych	 funkcji	 można	
będzie	mojemu	bratu	przypi-
sać.	Przypomnę	tylko	jeszcze	
dwa,	 odczytane	 z	 nekrolo-
gów:	 „Długoletni	 działacz,	
Honorowy	 Prezes	 KS	 Nad-
wiślan	 Kraków”,	 „Członek	
Rady	 Nadzorczej	 Związku	
Lustracyjnego	 Spółdzielni	
Pracy	w	Warszawie”	i	dodam	
jeszcze	 z	 własnych	 wiado-
mości:	 „wieloletni	 członek	
zarządu	Towarzystwa	Przyja-
ciół	Muzeum	Wincentego	Wi-
tosa	w	Wierzchosławicach”.	
	 Mój	 przedwcześnie	 zmar-
ły	 brat	 -	 Wincenty	 był	 nie	
tylko	 doskonałym	 pracowni-
kiem,	 spółdzielcą,	 społeczni-
kiem,	ludowcem,	ale	również,	

a	 może	 przede	 wszystkim,	
dbającym	 o	 rodzinę	 synem	
i	 bratem,	 a	 dla	 swej	 żony,	
dzieci	 i	 wnucząt	 troskliwym	
mężem,	 ojcem	 i	 dziadkiem.	
Z	 Anną	 Juszczyk	 ożenił	 się	
w	1964	roku.	Z	tego	związku	
narodziły	 się	 dwie	 córki	Ag-
nieszka	i	Joanna,	które	po	za-
męściu	urodziły	czworo	dzie-
ci:	dwie	dziewczynki	i	dwóch	
chłopców.	 Brat	 wszystkie	
wnuczęta	bardzo	kochał	i	na-
wet	w	okresie	ciężkiej	choro-
by,	 która	 ujawniła	 się	w	 nim	
przed	 przeszło	 sześciu	 laty,	
wiele	swego	czasu	ich	opiece	
poświęcał.
	 Wiele	 wycierpiał	 podczas	
kolejnych	 ciężkich	 operacji	
podtrzymujących	 jego	 życie,	
ale	 na	 ból	 i	 niedogodności	
z	 tego	 powodu	 nigdy	 się	 nie	
skarżył.	 W	 swoim	 zmaganiu	
z	 ciężką	 chorobą	 był	 bardzo	
dzielny.
	 Wincenty	 Mierzwa	 zmarł	
w	 swym	 domu	 na	 krakow-
skich	 Azorach	 przy	 ul.	 Pu-
żaka	 w	 Krakowie,	 dnia	 19	
kwietnia	 2011,	 tj.	 we	 wtorek	
przed	 Świętami	 Wielkanoc-
nymi,	 a	 pochowany	 został	 26	
kwietnia,	 tj.	 we	 wtorek	 tuż	
po	Świętach,	w	grobowcu	 ro-
dzinnym	na	Cmentarzu	Rako-
wickim	w	Krakowie.	Żegnała	
go	wielka	 gromada	 członków	
rodziny,	przyjaciół,	współpra-
cowników	 oraz	 znajomych,	
w	 asyście	 licznych	 pocztów	
-	 z	 zielonymi	 sztandarami	 lu-
dowymi	oraz	sztandarami	róż-
nych	organizacji.

	 	 	 	 	 	 JM

Wincenty Mierzwa z wnuczką
W. Witosa Joanną Steindel.

Wierzchosławice 13 września 2009 rok.
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	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Jaszko-
wej	 Dolnej	 (woj.	 dolnośląskie)	 od	
13	czerwca	1997	roku	nosi	imię	Sta-
nisława	Mikołajczyka	 -	 powstańca	
wielkopolskiego,	uczestnika	wojny	
polsko	 -	 bolszewickiej	 w	 1920	 r.,	
wicepremiera	i	premiera	Rządu	RP	
na	uchodźstwie,	prezesa	PSL.	

	 Stanisław	Mikołajczyk	zmarł	13	
grudnia	 1966	 roku	 w	 Waszyngto-
nie,	 jego	doczesne	szczątki	zostały	
sprowadzone	 i	 pochowane	 dopiero	
w	wolnej	Polsce	w	dniu	4	czerwca	
2000	 r.	 na	 cmentarzu	Zasłużonych	
Wielkopolan	 w	 Poznaniu.	 W	 uro-
czystościach	pogrzebowych	uczest-
niczyła	również	delegacja	uczniów	
ze	szkoły	podstawowej	w	Jaszkowej	
Dolnej,	a	także	poczet	sztandarowy	
Zarządu	 Okręgu	 Ogólnopolskie-
go	 Związku	 Żołnierzy	 Batalionów	
Chłopskich	we	Wrocławiu.
	 Patron	w	 życiu	 szkoły	 odgrywa	
istotną	rolę,	nadal	żyje	w	sercach	i	pa-
mięci,	a	jego	wskazania	patriotyczne	
i	 obywatelskie	 są	 ciągle	 aktualne.	
Szkoła	 organizuje	 uroczyste	 apele	
poświęcone	Patronowi,	w	bibliotece	
szkolnej	 jest	 kącik	 z	 dokumentami	
i	pamiątkami	historycznymi.	W	holu	

na	 ścianie	 umocowana	 jest	 Tabli-
ca	Pamięci,	przy	której	składane	są	
kwiaty.	13	czerwca	2007	r.	był	nie-
przeciętnym	dniem	w	życiu	szkoły.	
Dzięki	 staraniom	 dyrekcji	 szkoła	
otrzymała	piękny	sztandar,	a	w	uro-
czystościach	 religijno-patriotycz-
nych	 uczestniczyli	 dostojni	 goście,	

m.in.	 wicepremier	 rządu,	 prezes	
PSL	Waldemar	Pawlak.
	 Dzięki	wójtowi	gminy	Kłodzko	
Ryszardowi	 Niebieszczańskiemu	
nastąpiła	 szybka	 rozbudowa	 szko-
ły.	W	dniu	10	 listopada	2010	roku	
odbyła	 się	 uroczystość	 oficjalnego	
otwarcia	 nowego	 budynku	 szkoły,	
oddanego	 do	 użytku	 we	 wrześniu	
2010	roku.	Licznie	przybyli	samo-
rządowcy	na	 czele	 z	wicemarszał-
kiem	 dolnośląskim	 Stanisławem	
Longawą,	księża	 z	 Jego	Ekscelen-
cją	 Biskupem	 Pomocniczym	 Die-
cezji	Świdnickiej	ks.	Adamem	Ba-
łabuchem,	dyrektorzy	szkół,	sołtysi	
z	 6	 sołectw,	 grono	 pedagogiczne,	
cała	społeczność	uczniowska.	
	 Wójt	 Ryszard	 Niebieszczań-
ski	 w	 swoim	 okolicznościowym	
wystąpieniu	 wspomniał: „Chce-
my wspólnie dzielić swoją radość 

i dumę z rozwoju naszej szkoły, z jej 
nowoczesnego wyposażenia i boga-
tej oferty dla uczniów i środowiska. 
Wszystkim nam zależy, by szkoła 
była szkołą przyszłości, wychowu-
jącą ku przyszłości. 
	 Wicemarszałek	 Województwa	
Dolnośląskiego	 Stanisław	 Longa-

wa	 zaznaczył	 w	 swoim	 przemó-
wieniu	 jak	 ogromna	 rolę	 spełnia	
rodzina	w	wychowywaniu	młode-
go	pokolenia.
	 Prezes	 Zarządu	 Okręgowego	
Związku	Żołnierzy	BCh	we	Wroc-
ławiu	i	członek	Towarzystwa	Przy-
jaciół	Muzeum	W.	Witosa	w	Wierz-
chosławicach	 -	 Jan	 Paluchniak	
-	 z	 okazji	 70.	 rocznicy	 powstania	
Batalionów	Chłopskich	przedstawił	
dorobek	 i	 osiągnięcia	 tej	 zbrojnej	
formacji	w	walce	o	wolną	 i	 suwe-
renną	Polskę.	
	 Całość	 uroczystości	 zakończył	
wspólny	 poczęstunek	 przygotowa-
ny	przez	miejscowe	Koło	Gospodyń	
Wiejskich	„Górnianki”	z	Jaszkowej	
Górnej.

	 	 	 	 	 Jan	Paluchniak

Nasz	Patron

Drogą Mikołajczyka

Uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń szkoły. Jan Paluchniak wręcza medal
Dyrektor Aleksandrze Waniowskiej.
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Z	historii	Zaduszek	Witosowych

Zaduszki Witosowe 1968 rok

Zaduszki 1975 rok

Zaduszki 1978 rok

Stanisław Mierzwa podczas
Zaduszek Witosowych, lata 60 XX wieku

Wnętrze kaplicy cmentarnej,
lata 60 XX wieku
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Z	historii	Zaduszek	Witosowych

	 W	tym	roku	przypada	66	rocznica	śmierci	Wincentego	Witosa	i	26	Stanisława	Mierzwy.	Tegoroczne	Zaduszki	
Witosowe	w	Wierzchosławicach	odbędą	się	6	listopada.	Organizatorem	imprezy	jest	Towarzystwo	Przyjaciół	Muze-
um	W.	Witosa,	Polskie	Stronnictwo	Ludowe,	Rodzina	Wincentego	Witosa	i	Stanisława	Mierzwy,	Gminne	Centrum	
Kultury	w	Wierzchosławicach,	Muzeum	Okręgowe	w	Tarnowie	-	Oddział	Muzeum	Wincentego	Witosa	w	Wierz-
chosławicach.	Partnerem	Przedsięwzięcia	jest	Województwo	Małopolskie.

Zaduszki 1987 rok

Zaduszki 1999 rok

Zaduszki 2004 rok

Zaduszki 2001 rok

Zaduszki 2009 rok


