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Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.
Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.
			

Cyprian Kamil Norwid, „Opłatek”

Relacja z uroczystości wręczenia Orderów Orła Białego

BYŁEM W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE
Po wielu latach ponownie
odwiedziłem Zamek Królewski
w Warszawie, tym razem nie jako
turysta, lecz jako gość prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na
dzień NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada
2018 roku otrzymałem zaproszenie do odebrania Orderu Orła
Białego, przyznanego pośmiertnie mojemu ojcu Stanisławowi
Mierzwie przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę.
Chociaż zaproszenie było
tylko dla dwóch osób, to po
uzgodnieniach z pracownikami
Kancelarii Prezydenta RP uzyskałem możliwość powiększenia „delegacji”. Po rodzinnych
konsultacjach ustaliliśmy, że na
uroczystości do Warszawy pojadę w towarzystwie żony Celiny,
syna Tomasza, wnuka Bartosza,
bratanicy Magdaleny oraz krewnej - Anny Małgorzaty, wnuczki
siostry Stanisława Mierzwy.
Podobno z wnioskami o pośmiertne odznaczenie Stanisława
Mierzwy Orderem Orła
Białego już wcześniej
do poprzednich prezydentów występowało
kilka instytucji i organizacji, ale czy rzeczywiście tak było? Nie
mam na to udokumentowanych dowodów.
Pierwszy raz o zamiarze odznaczenia
ojca Orderem Orła
Białego przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dowiedziałem
się z przekazu telewizyjnego, na początku
września br. Bardziej
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konkretną zapowiedź prezydenta
Dudy usłyszałem
na Dożynkach Prezydenckich w Spale, 16 września.
O ile dobrze przepisałem z zapisu wystąpienia, prezydent
powiedział wtedy
m. in.:
Dlatego też właśnie chciałem na
stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości wśród ważnych
postaci historycznych polskiego
życia społecznego, politycznego, artystycznego, sportowego,
naukowego - wszystkich jego
dziedzin - uhonorować także
dwóch ludzi, którzy byli wielkimi postaciami polskiego ruchu
ludowego: Stanisława Mierzwę
- współpracownika Wincentego
Witosa, wielkiego patriotę skazanego w „procesie szesnastu”
w Moskwie, który nigdy nie wyrzekł się swoich patriotycznych

Wojciech Mierzwa z Rodziną.

Przekazanie Orderu Orła Białego
na ręce Wojciecha Mierzwy.

przekonań, do końca swego życia
służył Rzeczypospolitej i polskiej
wsi, także jako adwokat. I Macieja Rataja - wielkiego marszałka
z chłopów, marszałka II Rzeczypospolitej, ministra, który właściwie także całe swoje życie poświęcił służbie Polsce i polskim
chłopom, widząc w nich właśnie
ten tak niezwykle ważny, podstawowy element naszego trwania
i naszego istnienia.
Z niecierpliwością czekaliśmy na 12 października, kiedy to będzie można już kupić
(z miesięcznym wyprzedzeniem) bilety na pociąg do
Warszawy. Tak, aby ich dla
nas nie zabrakło. Jednak zakup biletów przed otrzymaniem oficjalnych zaproszeń
pozbawił nas możliwości
uczestniczenia w porannych
uroczystościach, o których
wcześniej nie wiedzieliśmy: w Świątyni Opatrzności Bożej w Mszy Świętej
w intencji Ojczyzny, oraz
w Uroczystej Odprawie Wart
przed Grobem Nieznanego
Żołnierza.

Relacja z uroczystości wręczenia Orderów Orła Białego
W Zamku Królewskim zgłosiliśmy się zgodnie z zaleceniem
podanym w zaproszeniu, tj. godzinę wcześniej. Po standardowej
kontroli bezpieczeństwa, wskazaniu miejsc osobom odbierającym odznaczenia oraz osobom
towarzyszącym, oczekiwaliśmy
w Sali Wielkiej, zwanej Balową,
na uroczystość wręczenia Orderów Orła Białego. Rozpoczęła się
ona punktualnie o godz. 14-tej,
z chwilą wejścia pary prezydenckiej.
Po przywitaniu prezydenta
i jego małżonki oraz uczestników
uroczystości, po wejściu Pocztu
Sztandarowego Wojska Polskiego i odśpiewaniu hymnu Polski,
dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP
Roman Kroner odczytał:
Postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, jako wyraz najwyższego
szacunku wobec znamienitych
zasług poniesionych dla chwały,
dobra i pożytku Rzeczypospolitej
Polskiej, z okazji Narodowych
Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni
zostali ORDEREM ORŁA BIAŁEGO pośmiertnie…
W tak pięknej uroczystości
nigdy wcześniej nie uczestniczyliśmy. Serca biły nam szybko
i mocno podczas powitania, śpiewania hymnu Polski, salutowania
Sztandarem Wojska Polskiego,
wręczania Orderów Orła Białego,
przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. Odbierając Order
od prezydenta usłyszałem ciepłe
słowa o śp. ojcu; o jego zasługach
dla Ruchu Ludowego i dla Polski.
Byłem tak przejęty okolicznościa-

mi tego wydarzenia, że nie potrafię dosłownie powtórzyć tych
słów i dlatego nie ośmielam się
publicznie ich przypomnieć, aby
przypadkiem czegoś nie pominąć
i nie popełnić niezręczności.
Niezwykle wzruszające dla
mnie były także słowa prezydenta tuż po wręczeniu orderów:
… Czasem aż dziw brał, że ktoś
tak wielki i tak słynny Orderu
Orła Białego do tej pory nie dostał. Cieszę się, że Polska mogła
ten brak uzupełnić, podkreślając tę niezwykłą rolę, jaką dany
człowiek odegrał w polskim życiu publicznym, polskim życiu
naukowym, w polskim życiu kulturalnym, czy w budowaniu, po
prostu, polskiego społeczeństwa,
czy w budowaniu polskiego państwa… Pomyślałem wtedy o ojcu.
Zobaczyłem go w pamięci i usłyszałem wypowiedziane pod koniec życia słowa: - Umrę jako
jedyny nieodznaczony obywatel
Polski…
…Nie ma ich już wśród nas wszystkie te odznaczenia zostały przyznane pośmiertnie - ale
wierzę w to, że nasi odznaczeni
patrzą na nas teraz z góry, i że
przyjmują ten moment z satysfakcją. Chciałbym, aby odznaczeni
czuli, że Rzeczpospolita, mimo
że często minęło bardzo wiele lat,
wciąż o nich pamięta i docenia to
wielkie dzieło, które zrealizowali
dla Polski...
Po uroczystości, przed szybkim opuszczeniem sali przez parę
prezydencką z powodu udziału w BIAŁO-CZERWONYM
MARSZU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
„Dla Ciebie Polsko”, niestety nie
udało nam się stanąć blisko prezydenta, aby zrobić pamiątkowe
zdjęcie. Bardziej obyci uczestni-

cy podobnych uroczystości byli
od nas szybsi i wcześniej zajęli
odpowiednie miejsce. Tylko najmłodszy z naszej grupy Bartosz
(na fot nr 2. na pierwszym planie)
wykazał się sprytem i zdołał przecisnąć się bliżej, chcąc się przywitać z głową państwa. Obecność
rodziny Stanisława Mierzwy
w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego po wręczeniu Orderów
Orła Białego uwieczniliśmy na
tle flag państwowych.
Późnym popołudniem mieliśmy zaszczyt uczestniczyć
w jeszcze jednym spotkaniu
- w Arkadach Kubickiego przy
Zamku Królewskim, na raucie
wydanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę i Pierwszą Damę Agatę
Kornhauser-Dudę. Spotkały się
tam setki osób, których nazwisk
nie sposób wymienić - z korpusu
dyplomatycznego, hierarchowie
kościelni, posłowie, senatorowie,
członkowie rządu, generalicja,
kapituły orderów, sportowcy-olimpijczycy, dziennikarze, redaktorzy gazet i telewizji, rodziny pośmiertnie odznaczonych.
Niedługo po wysłuchaniu
orędzia prezydenta i toastu za
pomyślność Rzeczypospolitej
musieliśmy niestety opuścić to
piękne miejsce, aby nie spóźnić
się na pociąg do Krakowa.
Wróciliśmy późną nocą.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń
i ze świadomością, że braliśmy
udział w wielkim wydarzeniu.
Może największym w naszym
życiu. Zachowamy go w naszej
pamięci na długo, ja - na zawsze.
Wojciech Mierzwa
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Zaduszki Witosowe

ZADUSZKI WITOSOWE W DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Co roku, w pierwszą niedzielę po Wszystkich Świętych, do Wierzchosławic
zjeżdżają liczne delegacje ludowców, sympatyków ruchu
ludowego i członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
z całej Polski, by oddać hołd
Wincentemu Witosowi i Stanisławowi Mierzwie, w kolejną rocznicę Jego śmierci. Tegoroczne uroczystości
odbyły się wyjątkowo 11 listopada 2018 r., w 100-lecie
odzyskania polskiej niepodległości.
Zaduszki rozpoczęły się
przy domu, w którym urodził
się trzykrotny premier Polski
- gdzie posadzono Dąb Niepodległości. „Pamięci Twórcy
odrodzonego Państwa Polskiego w 1918 roku” - jak zapisano na postawionym obok
obelisku. Wśród przybyłych
na wierzchosławickie błonia,
byli posłowie do Sejmu RP:
Władysław Kosiniak-Kamysz
- prezes PSL, Krystian Jarubas, Marek Sawicki oraz Mieczysław Kasprzak. Nie zabrakło również europarlamentarzystów w osobach Jarosława
Kalinowskiego i Czesława
Siekierskiego.
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Swoje i całego Ruchu
Ludowego przywiązanie do
ziemi rodzinnej Wincentego
Witosa wyraził w przemówieniu W. Kosiniak-Kamysz,
który podkreślił, że: …Jesteśmy w naszej, można powiedzieć, politycznej Częstochowie, w naszym miejscu, z którego od pokoleń, jak ze źródła, czerpiemy myśl polityczną, społeczną, patriotyczną
i narodową od największego
przywódcy polskich ludowców, największego prezesa
Polskiego Stronnictwa Ludowego, premiera naszej wolności - Wincentego Witosa.
Po tej krótkiej ceremonii
w miejscowym kościele rozpoczęła się msza św. w intencji Wincentego Witosa.

Kościół bardzo szybko wypełnił las sztandarów ludowych, strażackich, szkolnych
i kombatanckich, a szpaler
sztandarów sięgał aż po bramę wejściową. W tym dniu
przybyły do Wierzchosławic
delegacje ze sztandarami,
również z tych najdalszych
regionów Polski, w tym
z powiatów: opolskiego, jarosławskiego, podlaskiego
i pomorskiego. Po skończonej mszy uczestnicy, przy
akompaniamencie Orkiestry
Dętej z Ujścia Solnego i asyście Kosynierów z Bieździedzy oraz Strzelec Wielkich,
udali się na wierzchosławicki cmentarz, gdzie hymnem
Polski rozpoczęto drugą
część Zaduszek.

Obelisk przy domu rodzinnym W. Witosa.

Zaduszki Witosowe
Przy Kaplicy Wincentego
Witosa Prezes Kosiniak-Kamysz nakreślił zadanie dla
działaczy PSL na najbliższy
rok. Pamiętając o dorobku przeszłych pokoleń myślmy o przyszłości Polski, jej
bezpieczeństwie, dobrobycie
i pomyślności. To jest dzisiaj
największe wyzwanie; stąd,
z Wierzchosławic, w dniu 100.
rocznicy odzyskania niepodległości. To nie przyjdzie samo
i nie wolno zrażać się, jeżeli czasem są potknięcia. I nie
popadać w euforię, gdy odnosimy sukcesy - bo ta droga do
pełnego zwycięstwa Polski demokratycznej, samorządowej,
a przez to sprawiedliwej, nie
będzie łatwa - podkreślił Kosiniak-Kamysz.
Jego zdaniem, wielką ideą
i zobowiązaniem PSL na naj-

bliższy rok winno być przywrócenie Polsce braterstwa,
zjednoczenia Polski i Polaków, które jest gwarantem
bezpieczeństwa i dobrobytu.
Po wystąpieniu prezesa rozpoczęła się ceremonia
składania wieńców i kwiatów
na grobie W. Witosa i S. Mierzwy. Płyta na krypcie grobu
W. Witosa i Jego rodziny oraz
Stanisława Mierzwy zamieniła się w kwiatowy dywan. Odśpiewaniem Roty zakończono
uroczystości przy kaplicy.
Druga część obchodów
zaduszkowych była kontynuowana w wierzchosławickim Centrum Kultury Wsi
Polskiej. Chór młodzieży
ze Szkoły Podstawowej im.
W. Witosa z Rudki wystąpił
z programem muzycznym
mówiącym o odzyskaniu

niepodległości przez Polskę;
zgromadzeni goście mogli też
obejrzeć wystawę planszową pt. „Ojcowie Niepodległości”, która przygotowana
została we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
Zainteresowani uczestnicy
mogli również obejrzeć cenne pamiątki związane z osobą gen. Józefa Hallera, osobiste rzeczy tego wybitnego
polskiego generała gromadzi
przez lata pan Adam Woźniczka z Jurczyc, prywaty kolekcjoner i filantrop.
Podstawą do dyskusji politycznej w atrium byłego
Uniwersytetu Ludowego było
wystąpienie posła Jarosława
Kalinowskiego. Wiodącymi
tematami w dyskusji była wizja Polski u progu kolejnego
100-lecia, a w niej - działania,
które mogą nas ustrzec przed
błędami popełnianymi często
z pobudek emocjonalnych.
Rozbite polskie społeczeństwo będzie mniej odporne na
trudności, gdyby takowe trzeba było pokonywać.
Zaduszki zakończono późnym popołudniem.
Janusz Skicki

Msza św. w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach.
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W 100-lecie niepodległości

Pomnik Witosa w Kielcach odsłonięty
Jak wspominał Wincenty Stawarz, wnuk Witosa, jego dziadek
lubił bywać na Kielecczyźnie.
W samych Kielcach był czterokrotnie. Po raz ostatni, kiedy w 1945 r.,
uprowadzony ze swego domu
w Wierzchosławicach przez funkcjonariuszy NKWD oraz UB i wieziony w nieznanym mu kierunku,
spędził tu noc z Wielkiej Soboty na
Wielkanoc, pilnowany przez bezpiekę.
Po latach trzykrotny premier
rządu znów jest w Kielcach. Tym
razem w postaci pomnika, który
odsłonięto 10 listopada 2018 r.,
w przeddzień obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z inicjatywą jego budowy wystąpili ludowcy powiatu
kieleckiego podczas powiatowego
zjazdu PSL w czerwcu 2016 r.
Uroczystość rozpoczęto mszą
św. w intencji Ojczyzny i Ruchu
Ludowego oraz za dusze śp. Wincentego Witosa i zmarłych ludowców, którą w kościele p.w. św.
Wojciecha odprawił proboszcz tej
parafii ks. Jan Tusień. Po nabożeństwie uczestnicy, prowadzeni
przez orkiestrę dętą OSP w Bodzentynie i poczty sztandarowe,
przeszli przed pomnik. Przewodniczący Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Wincentego
Witosa w Kielcach Adam Jarubas,
marszałek województwa świętokrzyskiego, przytaczając słowa
Witosa: … Kiedy nie było Polski
niepodległej - dążyć do niej: gdy
przyszła Polska - pracować dla
niej, a gdy Polska potrzebowała
obrony - bronić jej - podkreślił, że
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warto je przypominać,
gdyż najdobitniej i najpełniej wyrażają stosunek ich autora i Ruchu
Ludowego do ojczyzny. - Stojący w Kielcach obok nas pomnik
to widoczny znak naszej
wdzięczności dla chłopskiego premiera, wybitnego Polaka. Widomy
znak wdzięczności za
jego służbę Polsce, służbę demokracji i wolności - dodał.
Po nim głos zabrał Władysław
Kosiniak - Kamysz. Wincentego
Witosa nazwał tym politykiem,
który upodmiotowił chłopów.
Przychodzimy pod pomnik naszego bohatera, aby oddać cześć Polsce niepodległej, wolnej. Polsce,
z której jesteśmy dumni, bo przez
minione sto lat współtworzyliśmy
wolność i niepodległość Polski
i dbaliśmy o godność człowieka powiedział lider ludowców. Charakteryzując postać Wincentego
Witosa prezes PSL mówił: Wincenty Witos nie zabiegał o stanowiska, gardził przekupstwem, gardził
służalczością, gardził tymi, którzy
płynęli z prądem. Zawsze szedł
pod prąd, bo dążył do źródła. Do
źródła, które daje życie, daje wiarę
i daje nadzieję.
Marek Steindel, dziękując
w imieniu rodziny za wzniesienie
pomnika jego pradziadka, z goryczą stwierdził, że rola jaką odegrał w dziejach Polski Witos była
w przeszłości pomniejszana, pomijana i ma wrażenie, że tak jest
nadal. Wójt gminy Raków Alina

Uroczystość odsłonięcia pomnika
Wincentego Witosa.

Siwonia przypomniała dokonania
Witosa jako samorządowca - wójta Wierzchosławic i radnego Rady
Powiatowej w Tarnowie. Z tych
względów jest to osoba bliska
wszystkim samorządowcom, którzy tak jak on służą lokalnym społecznościom.
Ze wzruszeniem biorący udział
w uroczystości wysłuchali „Pieśni
o Wincentym Witosie”, którą zaśpiewała uczennica Szkoły Podstawowej w Węgleszynie, gmina
Oksa, Martynka Stępień.
Odsłonięcia pomnika dokonali:
Marek i Marcin Steindlowie, Władysław Kosiniak-Kamysz, Adam
Jarubas i Alina Siwonia. Sporą
niespodzianką dla zebranych było
odtworzenie nagrania autentycznego głosu Wincentego Witosa,
nagranego w 1938 r. w czasie pobytu na emigracji w Czechosłowacji. Oficjalną część uroczystości
zakończono złożeniem wieńców
i wiązanek kwiatów.
Józef Szczepańczyk

Z kart historii
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czy rozwój kreatywności. W ra-

udaniem się z nim do kościoła

kolaż.

mach tego przedsięwzięcia nasze

na chrzest (haftowany becik, po-

Bardzo pragniemy by dzieci

muzeum zorganizowało warszta-

ducha, kapka) oraz jak wygląda-

i młodzież uczestnicząca w za-

ty pt.: „Zamknięte w malowanej

ła kąpiel noworodka po powro-

jęciach twórczo spędzała czas

skrzyni”, które będziemy realizo-

cie do domu; na pewno cieka-

i z chęcią odkrywała niezwykły

wać do końca czerwca 2019 r.

wostką dla dzieci jest, że kąpiel

świat tradycji i historii. Polskie,

W czasie zajęć opowiadamy

odbywała się w niecce (dużej

niezwykle ciekawe tradycje lu-

dzieciom o zwyczajach i obrzę-

drewnianej misce), podczas któ-

dowe,

dach, jakie panowały na mało-

rej dziecko jest obdarowywane

naszej historii i obyczajowości.

polskiej wsi z początku XX w.

miedziakami.

Wiele z nich już odeszło w za-

są

odzwierciedleniem

uczestników

Kolejny zwyczaj, który przy-

pomnienie, jednak warto się cze-

z ciekawostkami związanymi

bliżamy dzieciom, to skubanie

goś o nich dowiedzieć, by w ten

z obrzędami: chrzcin, darcia

pierza, czyli „darcia pierza” (gę-

sposób móc zanurzyć się choć-

pierza, zamążpójścia - akcen-

sich i kaczych piór na poduszki

by odrobinę w naszą narodową

tując funkcję ludowych przy-

i pierzyny). Kiedyś w zimowe

przeszłość i tradycję. Tam tkwią

śpiewek, które towarzyszyły

wieczory przy przetakach peł-

przecież nasze korzenie.

tym

obrzędom.

nych gęsich i kaczych piór go-

Omawiamy zwyczaj gromadze-

spodynie spotykały się w do-

Zaznajamiamy

niezwykłym
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G A LE R IA JE D N E GO
OBIEKTU - Kenkarty Wincentego Witosa
W dniu 14 listopada br.
w Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach, odbyło
się ostatnie w tym roku, organizowane przez tarnowskie muzeum, spotkanie z cyklu Galeria
Jednego Obiektu. W ramach tych
spotkań prezentowane są mniej
znane eksponaty i dokumenty
muzealne. Tym razem w wierzchosławickim muzeum zaprezentowane zostały kenkarty trzykrotnego premiera - Wincentego
Witosa. Całą uroczystość prowadził kierownik Muzeum W. Witosa, Janusz Skicki, który również wygłosił prelekcję na temat
wojennych losów chłopskiego
przywódcy. W dalszej części
odbyło się spotkanie autorskie
z Władysławem Kurtyką i promocja jego najnowszej książki
„Wierzchosławice - z dziejów
wsi”. W wydarzeniu uczestniczyli: członkowie Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum W. Witosa
w Wierzchosławicach, Klubu
Seniora „Przystań”, przedstawiciele bibliotek i instytucji kulturalnych gminy Wierzchosławice
i gmin ościennych oraz mieszkańcy Wierzchosławic.
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Spotkanie z autorem podczas promocji.

Goście spotkania - Galeria Jednego Obiektu.

…PIERWSZA DEKADA
WOLNOŚCI
Rok 2018 to czas upamiętnienia wielkości i ofiarności współtwórców odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji
Zespół Szkół Zawodowych im.
Św. Jadwigi Królowej w Bieczu
zorganizował 16 listopada konferencję popularno-naukową pt.

„1918 Polonia Restituta - pierwsza dekada wolności”. Stała się
ona okazją do przypomnienia
m.in. w jakich okolicznościach
odzyskiwaliśmy niepodległość.
Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać prelekcji: Krzysztofa
Kusiaka: Jesień roku 1918 nad
rzeką Ropą - według ówczesnych
relacji i korespondencji prasowych, Janusza Skickiego:

Wincentego Witosa droga do
niepodległości, dra Jana Hebdy:
Tarnowskie epizody na drodze
do niepodległości oraz Tomasza
Szczepanika: Wzmacnianie postaw patriotycznych w lokalnej
społeczności w szkole podstawowej w Piorunce.
Uroczystość miała charakter
bardzo uroczysty i podniosły;
oprócz młodzieży uczestniczącej
w konferencji brali udział również zaproszeni goście, wśród
nich prawnuk Wincentego Witosa - Marek Steindel.

CO NAS CZEKA
W 2019 ROKU
W nadchodzącym 2019 roku
w związku z licznymi rocznicami przypadającymi na ten
okres, czeka nas równie dużo
prac co w minionych latach:
* Już 19 stycznia 2019 r.
obchodzić będziemy okrągłą 145. rocznicę urodzin Wincentego Witosa. Z tej okazji spotkamy się w Centrum Kultury
Wsi Polskiej w Wierzchosławicach na tradycyjnym opłatku
wigilijnym, połączonym z konferencją dotyczącą W. Witosa
oraz mec. S. Mierzwy, pt. „Drogą Witosa”. Pamiętać bowiem
należy, że Stanisław Mierzwa
odznaczony został pośmiertnie
11 listopada 2018 r. Orderem
Orła Białego.

Prelegenci i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Bieczu.

* 26 stycznia 2019 r. mija
dokładnie 100 lat od pierwszych,
po 123 latach zaborów, demokratycznych wyborów do Sejmu Ustawodawczego, gdzie na
arenie parlamentarnej w wolnej
Polsce zaistniał również PSL
„Piast”, który stał się wtedy trzecią siłą polityczną w Sejmie.
* W nadchodzącym roku
powinniśmy wspomnieć o tych,
którzy odeszli z naszego grona
-Franciszku Buchaczu z Wierzchosławic, Stanisławie Laskowskim z Warszawy, Władysławie
Gwizdale z Krakowa, a szczególnie o nieodżałowanej pamięci kol. Janinie Kupiec. W 10.
rocznicę ich śmierci.
* Dnia 15 sierpnia, obchodzić będziemy tradycyjną od
1990 roku celebrowaną w Tarnowie rocznicę Bitwy Warszawskiej

- Cudu nad Wisłą. Jak co roku spotkamy się w Tarnowie, aby wspólnie przeżywać 99. rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.
Ta data szczególnie bliska działaczom ruchu ludowego, również
z naszego środowiska, szczególnie
śp. Franciszko Kieciowi, którzy
mieli swój wkład w powstanie wilanowskiego PSL w 1989 r., gdyż
dokładnie 15 sierpnia minie 30.
rocznica od tworzenia tej partii.
* Wrzesień kolejnego roku
zapisze się natomiast smutną kartą w historii naszego kraju. Dnia
1 września 1939 r. - dokładnie
80 lat temu hitlerowskie Niemcy
zaatakowały Polskę.
Rok pełen rocznic kończyć
będą zapewne Zaduszki Witosowe w dniu 3 listopada 2019 r. Ta
uroczystość organizowana jest
nieprzerwanie od 1945 r.
9

Rozmowa z Wojciechem Mierzwą

Sercem oddany Polsce
( Wywiad z Wojciechem Mierzwą, najmłodszym synem Stanisława Mierzwy - o historii, wspomnieniach
rodzinnych i walce o należyte miejsce w historii ruchu ludowego dla mec. Mierzwy ).

Niedawno, bo 11 listopada 2018 r., najwyższe odznaczenie państwowe prezydent
Andrzej Duda przyznał pośmiertnie 25 wybitnym Polakom; wśród nich znalazł się
również ludowiec Stanisław
Mierzwa, z Biskupic Radłowskich koło Tarnowa. Mierzwa
był adwokatem i działaczem
ruchu ludowego, najbliższym
współpracownikiem Wincentego Witosa, jednym z przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego (członkiem
Rady Jedności Narodowej),
sądzonym w „procesie szesnastu” w Moskwie. W powojennej Polsce skazany w „procesie krakowskim”. Po wyjściu
na wolność - kreator i nestor
niepodległego polskiego ruchu, patriota, sercem oddany
budowie nowoczesnego, społecznego i samorządowego
ruchu ludowego oraz wolnego, demokratycznego i zjednoczonego państwa polskiego.
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Red. Nie byłoby niezależnego ruchu ludowego i niepodległej Polski bez takich
ludzi jak Mierzwa, ludzi
którzy swoją bohaterską misję o kształt nowoczesnego
i demokratycznego państwa
podjęli z czysto patriotycznych pobudek. Jak z perspektywy czasu ocenia Pan
dokonania swojego Ojca?
I czy w ogóle możliwa byłaby tak duża aktywna działalność S. Mierzwy bez akceptacji i pomocy najbliższych,
mam na myśli żonę Helenę. Czy można pokusić się
o stwierdzenie że adresatem
ORDERU ORŁA BIAŁEGO jest również małżonka
Mecenasa?
WM: O bardziej wyczerpującą odpowiedź na pierwsze
pytanie proszę pytać innych,
najlepiej historyków, może
również polityków starszego
pokolenia. Moja ocena zmieniała się w czasie, w miarę
przybywania mi lat życia. Od
dawniej duszonego w sobie
żalu, że przez jego działalność
nie mogłem mieć tak pogodne-

go jak inni dzieciństwa i godnej pod względem materialnym młodości, przez bardzo
pozytywną i miłą, gdy od wielu
moich przełożonych w pracy,
od kolegów i przyjaciół słyszałem: dlaczego nie mówił pan/
nie mówiłeś, że to pana/twój
ojciec? Szczerze przyznam, że
gdybym częściej przyznawał
się do swojego ojca, to pewnie
niejeden raz byłoby mi w życiu
łatwiej. „Mierzwowska duma”
jednak na to nie pozwalała. Dopiero kilkanaście lat po śmierci
ojca, gdy zająłem się porządkowaniem jego archiwów, tak na
dobre dotarło do mojej świadomości przesłanie jego życia:
służyć innym, służyć Polsce.
Nawet ponosząc wielkie koszty. Mając już nieco więcej czasu mogłem zagłębić się w spisane przez niego wspomnienia,
sprawozdania, jego publikacje
i inne związane z nim dokumenty, poznać wiele działań,
o których wcześniej nawet nie
wspominał i którymi się nie
chwalił, nawet w kręgu najbliższych, pozwalając nam iść własną drogą, wg swoich planów.

Rozmowa z Wojciechem Mierzwą
Myślę, że i jego cegiełka życia zbudowała ten nasz
nowy Polski Dom, tworzony
po 1989 roku. Pamięć zaciera
wspomnienia z dawnych lat
i obecnie jestem dumny, że
noszę jego nazwisko, jestem
bardzo dumny, że moim ojcem
był Stanisław Mierzwa.
Z tą akceptacją i pomocą to bywało różnie. Nie jest
chyba tajemnicą, że znaleźli się w naszej dużej rodzinie
i tacy, którym działalność ojca
nie bardzo się podobała. Kilku
z nich poszło inną drogą, mieli
w tamtych latach inne, bardziej
przyziemne cele, wyznawali inne wartości. Co do matki
Heleny - słowami nie umiem
wyrazić uznania za jej poświęcenie się dla rodziny. Trudno
mi sobie nawet wyobrazić jej
dolę w okresie uwięzienia ojca,
a i później, po jego powrocie,
kiedy jej życie też nie było
łatwe. Dobrze wykształcona,
w młodości zaangażowana
społecznie, organizatorka kursów dla kobiet mieszkających
na wsi i w małych miasteczkach, z talentem pisarskim,
z coraz to nowymi pomysłami,
które nie zawsze udało się jej
zrealizować, poświęciła swoje
życie dla męża-polityka i dla
nas, czworga dzieci. Gdyby to

ode mnie zależało, to - niech
mi wybaczy prezydent Duda
wcześniej jej przyznałbym
to najwyższe polskie odznaczenie. Za urodzenie nas, za
utrzymanie nas przy życiu, za
wychowanie, za wykształce-

we od kilkudziesięciu zgromadzonych tam osób, ojciec
podzielił się wątpliwościami
dotyczącymi działań ich, opozycjonistów wobec panującego wówczas systemu i wobec
rządzących. Matka Helena,
przemawiając po nim odpowiedziała: Stachu, nie mów
tak, przyjdą czasy, że w Polsce będzie się mówić o tobie,
o nas, że naszej kochanej Polsce byli, są i będą potrzebni uczciwi ludzie... Zmarła
w 1977 roku, nie doczekawszy Wolnej Polski. Czyżby jej
przewidywania spełniły się,
a znakiem dla naszej rodziny
już nadejścia tego czasu był
przyznany pośmiertnie Order
Orła Białego?

Wojciech Mierzwa

Red. Tajemnicą poliszynela jest, że w czasie wielu aresztowań i procesów,
w których sądzony był mec.
Mierzwa w latach stalinowskiego terroru, to na barki
Pańskiej matki - Heleny spadł cały ciężar wychowywania czwórki dzieci. Doznał Pan i starsze rodzeństwo upokorzeń? Marginalizowania w tamtych trudnych latach?
WM: To bardzo trudne
pytanie i proszę wybaczyć,

nie i wskazywanie jak można
sobie poradzić w życiu mimo
przeciwności losu i bez oglądania się na innych. Tak, za nasze życie. Spróbuję odtworzyć
z pamięci scenkę ze spotkania
z okazji 70. rocznicy urodzin
ojca, przygotowanego w dniu
26.01.1975 roku przez jego
przyjaciół i kolegów w Sali
Tetmajerowskiej restauracji
Hawełka. Po podziękowaniach za życzenia urodzino-
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ale nie chcę przypominać
wielu szczegółów z tamtych
strasznych czasów. Niech wystarczą tylko trzy przykłady.
Po uwięzieniu ojca, gdy ja się
urodziłem, matka, której nie
pozwolono pracować zarobkowo, zmuszona była wysłać na
kilka lat na utrzymanie do obcych, chociaż bardzo dobrych
i przyjaznych ludzi, moją śp.
siostrę Jadwigę (1943-1977),
aby jedzenia starczyło dla
mnie… Wyrzucenie śp. brata
Wincentego ze szkoły średniej nieprzeznaczonej dla synów zaplutych karłów reakcji… Szesnastoletni brat Jacek
oczekiwał na ubranie, w którym mógłby zdawać egzaminy
wstępne na studia („nadgonił”
dwa lata nauki w szkole podstawowej), ubranie niepotrzebne ojcu, które z więzienia miała przywieźć matka…
Mam mówić więcej? - chyba
wystarczy!
Red. Czy zgadza się Pan
z opinią, że o tej wielowymiarowej i barwnej postaci,
jaką był mec. Mierzwa, jest
ciągle w historii ruchu ludowego za mało?
WM: I znowu kieruje pan
pytanie do niewłaściwej osoby. Mogą na nie odpowiedzieć
12

historycy. Wielowymiarową być może, ale barwną? - chyba pan mojego ojca nie znał.
W moich wspomnieniach zapamiętałem go jako człowieka
niezwykle poważnego, zasadniczego, nie mającego czasu
do tracenia na uciechy życia.
W którymś z listów ojciec pisał o żonie Helenie, a mojej
matce, że nie miała czasu, aby
cieszyć się życiem. Myślę,
że on też go nie znajdował.
Niech Pana nie zmylą donosy agentów tajnych służb,
którzy raportowali o bridżowych spotkaniach mego ojca.
Umawianie się na spotkania
karciane było hasłem do spotkań politycznych! Nabrał ich
ojciec, nabrali ich jego przyjaciele. Mój ojciec nie miał
nigdy kart w rękach! O tych
donosach m.in. z podsłuchów
wiem, gdyż uzyskałem dostęp
do zgromadzonych w IPN materiałów dotyczących ojca i za
zgodą Instytutu kilka tysięcy
(!) stron z niegdyś tajnych archiwów służb opublikowałem
na stronie internetowej rodziny. Chciałbym, oczywiście,
aby pamięć o ojcu nie zaginęła, aby jego postać od czasu do czasu przypominano.
Trzeba jednak zauważyć, że
już niemało w tym zakresie

zrobiono. Próbowałem spisać
artykuły prasowe i publikacje
naukowe, w których mniej
lub więcej o ojcu wspominano i nie dokończyłem tego
dzieła, gdyż takich materiałów
jest już dość sporo i pojawiają się nowe. Jest kilka miejsc
trwałej pamięci o nim: szkoła w rodzinnych Biskupicach
Radłowskich nazwana jego
imieniem, są ulice nazwane
jego imieniem w Krakowie
i w rodzinnej wsi, jest izba pamięci w Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchosławicach,
jest gablota z jego dokumentami w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, są tablice
z jego nazwiskiem na gmachu
Muzeum Archeologicznego
przy ul. Poselskiej (dawne
więzienie św. Michała) w Krakowie, gdzie toczył się proces krakowski, na pomniku
w Pruszkowie przy Al. Armii
Krajowej (dawniej ul. Pęcicka), na budynku w Warszawie-Włochach przy ul. Cienistej, jest w Muzeum II Wojny
Światowej w Gdańsku scena
stałej wystawy prezentującej
proces szesnastu, z biogramami przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego w nim
oskarżonych. Są wreszcie
osobiste zbiory dokumentów

Rozmowa z Wojciechem Mierzwą
z jego archiwum w Bibliotece
Jagiellońskiej, w Muzeum AK
w Krakowie, w Instytucie Pamięci Narodowej, w Muzeum
W. Witosa w Wierzchosławicach. A miejsce pochówku,
u boku swojego Mistrza, to
chyba jedno z najważniejszych miejsc w historii ruchu
ludowego. Może w tym miejscu to zbyt śmiałe słowa, ale je
powtórzę, wielokrotnie przez
ojca wymawiane, że dowody
wielkości człowieka nie są
potrzebne zmarłemu, lecz żyjącym tu i teraz. Jako przykład
do naśladowania. Powtarzał
to w przemówieniach przy
grobie Wincentego Witosa,
i tylko o nim to wtedy myślał
i mówił. Jeśli o takiej roli opisów życia mego ojca pan myślał, to, istotnie, może przydałoby się ich jeszcze więcej.
Red. W jaki sposób dotarła do Rodziny Mierzwów
informacja o decyzji Prezydenta RP, jaka była pierwsza Państwa reakcja?
WM: I znowu ode mnie się
zaczęło. To ja pierwszy dowiedziałem się na początku września br. z przeczytanego przez
lektora komunikatu w przekazie telewizyjnym, o zamiarze
odznaczenia 25 osób przez

prezydenta Dudę. O zasłyszanej nowinie natychmiast
powiadomiłem najbliższą rodzinę, moją oraz brata Jacka
i śp. brata Wincentego. Sprawa wyjaśniła się dokładniej
po wysłuchaniu przemówienia
prezydenta podczas Dożynek
Prezydenckich w Spale 16
września. I od tej daty rozpoczęły się w rodzinie dyskusje
nt. przebiegu przyszłych uroczystości, ewentualnych na
nie zaproszeń i udziału w nich.
Dokładnych informacji udzielono mi w rozmowach telefonicznych z pracownikami
Kancelarii Prezydenta, a zapowiadane wcześniej drogą
mailową oficjalne zaproszenia
do udziału w UROCZYSTEJ
MSZY ŚWIĘTEJ w ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ,
w UROCZYSTEJ ODPRAWIE WART PRZY GROBIE
NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA,
w UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA ORDERÓW ORŁA
BIAŁEGO oraz w SPOTKANIU Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI - otrzymałem pocztą
kurierską 10 dni przed uroczystościami. Jaka była reakcja?
Najpierw niepewność, czy to
przypadkiem nie jakaś złośliwość redaktorów; później,

po przemówieniu prezydenta
w Spale - ogromna radość, i na
koniec, po otrzymaniu zaproszeń - radość połączona z niepewnością odnośnie dotarcia
do Warszawy na uroczystości.
Ale wszystko udało się znakomicie i pozostały nam wspaniałe wspomnienia i duma.
Duma z naszego przodka.
Red. Pierwsze starania o nadanie Orderu S.
Mierzwie podjęło Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W.
Witosa za prezydentury Lecha Kaczyńskiego, a następnie B. Komorowskiego; obydwa jednak bez pozytywnej
akceptacji. Jaki fakt, wpłynął na zdarzenie, co przechyliło szalę decyzji na tak?
Jak Pan i rodzina oceniacie
przyznanie wreszcie Orderu
Orła Białego?
WM: Nic nie wiedziałem
i do tej pory nie wtajemniczono mnie w przebieg inicjatyw
Towarzystwa, dotyczących
pośmiertnego odznaczenia
ojca Orderem Orła Białego.
Natomiast słyszałem, powtarzam - tylko słyszałem,
o działaniach innych instytucji
oraz osób, ale są to wiadomości niepotwierdzone dowodami. Prezydent Andrzej Duda
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w przemówieniu po wręczeniu Orderów przypomniał, że
wraz z Kapitułą Orderu Orła
Białego nad listą osób do
wyróżnienia pracował ponad
rok, a zatem mniej więcej od
października 2017 roku. Nie
znam również faktów, które w tej sprawie przeważyły
o decyzji prezydenta. Byłbym
wdzięczny za ich ustalenie,
gdyż wiedziałbym na czyje
ręce kierować podziękowania,
oczywiście poza Prezydentem
RP, do którego wspólnie z bratem Jackiem już takie podziękowanie wysłaliśmy. I poza
Kapitułą Orderu. Dwóm
przedstawicielom Kapituły
podziękowałem osobiście zaraz po uroczystości.
Red. A sama uroczystość
wręczania, atmosfera? Była
okazja do wymiany myśli,
doświadczeń? Poznania innych potomków zasłużonych
dla Ojczyzny?
WM: Niewiele mogę odpowiedzieć na pierwsze pytanie, gdyż w tak wielkiej uroczystości uczestniczyłem po
raz pierwszy i nie mogę jej porównać do innych. Czy może
być bardziej podniosła niż ta,
o którą pan pyta? - chyba nie.
Nigdy wcześniej nie widzia14

łem bezpośrednio tak wielu
najważniejszych osób w państwie, nigdy wcześniej, podczas konferencji, czy na spotkaniach związanych z pracą
zawodową, serce nie biło mi
tak szybko i tak mocno…
Podniosłą atmosferę uroczystości „podbiły” mocne słowa
w przemówieniu prezydenta
o zasługach odznaczonych
pośmiertnie, wśród których
znalazł się również mój ojciec. Uroczystość wręczenia
Orderów Orła Białego była
świetną okazją do poznania
potomków wielu innych odznaczonych, lecz niestety
nie było na to czasu. Krótką
rozmową zaszczyciła mnie
córka siostrzeńca śp. Macieja
Rataja. Jako byłemu wieloletniemu harcerzowi wielką
radość sprawiła mi możliwość sfotografowania oraz
porozmawiania z wnuczką
śp. Olgi i Andrzeja Małkowskich, twórców polskiego
skautingu. Chociaż. uroczystość była przygotowana
z zegarmistrzowską precyzją, to jednak na dłuższe rozmowy w kuluarach zabrakło
czasu.
Red. Z jakimi słowami
zwrócił się prezydent w mo-

mencie wręczania nagrody
i jaką usłyszał odpowiedź?
WM: O to musiałby pan
zapytać prezydenta. Mogę powiedzieć o mojej odpowiedzi
- pomimo prawie czterdziestu
lat doświadczenia w mówieniu do studentów, niestety, wymamrotałem, ale tylko z powodu wielkiego wzruszenia,
najlepsze jakie w tamtej chwili
przyszły mi na myśl słowa podziękowania w imieniu całej
rodziny.
Red. Proszę o podanie
składu rodzinnej delegacji,
która brała udział w tej uroczystości.
WM: Wprawdzie w rozmowach telefonicznych pracownicy Kancelarii Prezydenta
RP nie ograniczali stanowczo
liczby osób towarzyszących,
jednak dawali dyskretnie do
zrozumienia, że nie może ich
być zbyt dużo. Stąd w rodzinnych naradach uzgodniliśmy,
że w uroczystości oprócz mnie
wezmą udział tylko przedstawiciele różnych pokoleń i różnych stopni pokrewieństwa:
moja żona Celina (synowa St.
Mierzwy), syn Tomasz (wnuk
St. Mierzwy), wnuk Bartosz
(syn Macieja, prawnuk St.
Mierzwy), bratanica Magdale-

Rozmowa z Wojciechem Mierzwą
na Raczkowska (córka Jacka,
wnuczka St. Mierzwy), oraz
Anna Małgorzata Warecka wnuczka siostry (Anny) Stanisława Mierzwy.
Red. Nie było w delegacji
najstarszego syna S. Mierzwy - Jacka, dlaczego?
WM: Niestety, brata Jacka nie było razem z nami. Też
otrzymał zaproszenie od prezydenta, lecz zły stan zdrowia
uniemożliwił mu wyjazd do
Warszawy. O szczegóły niedomagań zdrowotnych proszę
pytać jego.
Red. Jak obecnie w rodzinie kultywuje się pamięć
o mec. Mierzwie?
WM: Opowiem tylko
o mojej rodzinie. W miarę sił
i możliwości - obecnością na
uroczystościach związanych
z rocznicami jego urodzin, na
porządkowaniu i przekazywaniu instytucjom dokumentów
z jego archiwum, udzielaniu
informacji młodym historykom zainteresowanym biografią ojca, wreszcie na publikowaniu jego dorobku piśmiennego i artykułów o nim w rodzinnym informatorze Rodzinnik M na stronie internetowej
www.mierzwa.org.pl. W mia-

rę swoich skromnych możliwości staramy się również na
bieżąco uzupełniać nowymi
danymi informacje o ojcu na
stronie internetowej poświęconej tylko jemu - www.stanislaw.mierzwa.org.pl.
Red. Żadne z czworga
dzieci Stanisława Mierzwy
nie poszło w ślady ojca i nie
podjęło studiów prawniczych.
WM: Istotnie. Najstarszy
z nas, Jacek - ukończył Politechnikę Krakowską, i po
asystenckim stażu na uczelni
aż do przejścia na emeryturę
pracował na różnych stanowiskach w biurach projektowych. Wincenty (1939-2011)
- studiował na Politechnice Krakowskiej i w Akademii Górniczo-Hutniczej.
Całe swoje życie zawodowe
związał ze spółdzielczością
transportową. Jadwiga (19431977) studiowała w Wyższej
szkole Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) i podobnie jak najstarszy
brat pracowała w biurach
projektowych. Ja, najmłodszy z rodzeństwa, ukończyłem Wyższą Szkołę Rolniczą
(obecnie Uniwersytet Rolniczy) i po kilku latach praktyki

w przedsiębiorstwie inżynieryjnym do czasu przejścia na
emeryturę pracowałem na etatach naukowo-dydaktycznych
na tej samej uczelni, której
byłem absolwentem. Jeśli to
było ostatnie pytanie, to może
i ja mógłbym zadać jedno: czy
nie zechciałby pan wybrać
się do brata Jacka i popytać
o jego doświadczenia i odczucia? Może będzie bardziej
interesującym rozmówcą,
gdyż o naszej rodzinie wie na
pewno więcej niż ja. Chętnie
skontaktuję panów ze sobą.
Dziękuję za szczerą rozmowę, która momentami
była także trudna. Pozostaje mi życzyć w imieniu całej
redakcji „Piasta”, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Witosa i pracowników Muzeum w nadchodzącym 2019 roku dużo
zdrowia dla całej rodziny
a także sił w dążeniu do celu,
na niwie jeszcze większego
upamiętniania pamięci po
Pańskim Ojcu.
Red
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Z kart historii

Smutna wizytówka
W małej i malowniczo położonej wiosce o nazwie Radzyń,
w powiecie grudziądzkim, jedyną atrakcją turystyczną,
na którą warto zwrócić uwagę, jest XIX-wieczny, ceglany
wiatrak, na który miejscowi
mówią „Holender”. Jednak,
jeszcze do niedawna powodem
do dumy dla mieszkańców Radzynia był monumentalny kamienny obelisk upamiętniający pobyt na ziemi pomorskiej
przywódcy chłopów Polskich
Wincentego Witosa.
Blisko głównej drogi łączącej Radzyń oraz wieś Wąbrzeźno, stoją pozostałości z wybudowanego przed laty przez
miejscowych działaczy Ruchu
Ludowego obelisku. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie fakt, że ów obelisk odsłonięty ku czci współtwórcy Niepodległego Państwa Polskiego
- Wincentego Witosa, od lat
znajduje się w katastrofalnym
stanie.
Okradziony z mosiężnych
tablic oraz częściowo zniszczony przy budowie lokalnej drogi stał się smutną wizytówką
zobojętnienia i zapomnienia
lokalnego samorządu. Lecz nie
zawsze tak było.
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Mieszkaniec wsi pan Krzysztof Heyer, którego rodzina i najbliżsi sąsiedzi w 1985 r. ufundowali monument, wielokrotnie
podnosił sprawę odrestaurowania obelisku, zwłaszcza że Wincenty Witos bywał kilkakrotnie
w jego rodzinnej wsi, a nawet
odwiedzał dom, w którym obecnie mieszka.
- Mieszkam tu całe życie

uwagi, gdyż przywódca chłopów
polskich wywarł niebagatelny
wpływ na powstanie oraz funkcjonowanie struktur politycznych PSL „Piast” na tym terenie.
Zresztą, jak słusznie zauważył
znamienity historyk prof. Paczkowski: Witos był pierwszym
i jednym z nielicznych najwyższych urzędników państwowych
Drugiej Rzeczypospolitej, którzy

i znałem osobiście ludzi, którzy
budowali ten piękny pomnik.
Niestety wielu z nich już nie ma
wśród nas. Znam potomków ludowców, z którymi spotykał się
W. Witos. I którzy własnym wysiłkiem ten pomnik wybudowali
- wspomina pan Heyer.
Istotnie, związki Wincentego
Witosa z Pomorzem, a szczególnie ziemią grudziądzką warte są

tak często spotykali się z przedstawicielami najróżniejszych
grup społecznych w różnych regionach kraju, dając im poczucie
bliskości władzy nader często reprezentowanej „w terenie” przez
urzędników niekompetentnych,
czy nawet wykorzystujących
przyznane im uprawnienia niezgodnie z zasadami państwa demokratycznego. To poczucie bli-

Przyjazd W. Witosa do Grudziądza z okazji zjazdu PSL „Piast” w czerwcu 1925 r.
Od lewej Wiktor Kulerski, Stanisław Osiecki, NN i W. Witos.

Z kart historii
skość właśnie zrodziło przyjaźń
pomiędzy Witosem a rolnikiem
i lokalnym działaczem ludowym
z Radzynia- Marcinem Stańco,
która przetrwała przez wiele lat,
a jej nieprzemijającym symbolem miał być po wsze czasy kamienny obelisk.
Po raz pierwszy Wincenty
Witos odwiedził ziemię pomorską, a dokładnie Grudziądz,
w 1920 roku na specjalne zaproszenie miejscowego działacza
społecznego, dziennikarza i wydawcy- Wiktora Kulerskiego.
Ten publicysta i założyciel poczytnego wówczas pisma „Gazeta Grudziądzka” był również
wybitnym politykiem. Przez
dwie kadencje (w latach 19031911) sprawował funkcje posła
do Reichstagu w Berlinie, oraz
był czynnym członkiem Koła
Polskiego. Pod koniec 1912 r.

założył w Grudziądzu Katolicko-Polską Partię Ludową. Partia
Kulerskiego od 1920 r. przeżywała kryzys, znacznie też spadła poczytność jego pisma (ze
130 tys. egzemplarzy w 1918 r.
do 5,5 tys. w 1920 r). Sam jej
twórca forsując niepopularną
współpracę polityczną z Niemcami, a później nadmiernie chyba w oczach Pomorzan przeceniając nadzieje związane z państwowością polską, oskarżany
był przez lokalne środowiska
endeckie o rozbijanie jedności
narodowej. Nie przeszkodziło to
jednak Kulerskiemu, aby w listopadzie 1921 r. wejść w struktury Witosowego PSL „Piast”.
Wkrótce kierowany przez
grudziądzkiego wydawcę pomorski oddział PSL „Piast”, według sprawozdań politycznych
administracji państwowej z tego

Wincenty Witos w odwiedzinach u Marcina Stańcy we wsi Radzyń Chełmiński
pow. Grudziądz w czerwcu 1933 r.

okresu, stał się pierwszoplanową siłą na pomorskiej scenie politycznej.
Olbrzymim wydarzeniem
w historii ruchu ludowego na
Pomorzu stał się Kongres „PSL
Piast”, zorganizowany w czerwcu 1925 roku z udziałem czołowych polityków tej partii.
Po raz ostatni Witos odwiedził
Grudziądz w 1933 r., tuż przed
wyjazdem do Czechosłowacji.
Przebywał wtedy w domu Marcina Stańco - prezesa gminnego
SL w Radzyniu Chełmińskim.
Zachowała się z tego spotkania fotografia, na której Witos
znajduje się wśród przyjaciół
i w gronie rodziny Marcina
Stańco.
Ponad 50 lat po tej wizycie
miejscowi działacze ruchu ludowego z Radzynia i okolic,
aby uczcić pamięć W. Witosa,
własnymi siłami ufundowali, a następnie w 1985 r. - według projektu Ziemowita Maślanko - wybudowali obelisk.
Przez wiele lat zaniedbywany
i uszkodzony popadał w ruinę.
Dlaczego to właśnie pan Heyer
zainteresował się jako pierwszy
ideą odnowy pomnika? Jak sam
podkreśla, powodów było kilka:
- Fakt, że jest to pomnik
Wincentego Witosa, który między innymi w 1933 r. przebywał w domu w którym obecnie
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mieszkam. Był Wielkim Polakiem, należy mu się szacunek
oraz pamięć. Kolejny powód jest
taki, że trzeba oddać pamięć ludziom, którzy budowali pomnik.
Włożyli w niego wiele pracy czasu i pieniędzy. Pomnik był odsłonięty w 1985 r. Popadł w ruinę.
A pomnik musi przemawiać jasno i wyraźnie, że jest miejscem
pamięci o bohaterze narodowym.
Końcem 2017 r. K. Heyer zwrócił się do Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum oraz do Muzeum Wincentego Witosa, z propozycją by wspólnie ten pomnik
odbudować. W roku 2018 r.,
prezes Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum W.Witosa- Ryszard
Ochwat, dwukrotnie składał
wizytę w Radzyniu, usiłował
zainteresować problemem Burmistrza Radzynia Chełmińskiego, w którego granicach administracyjnych znajduje się wieś
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Radzyń Wybudowanie oraz ówczesnego starostę grudziądzkiego. Efektem pierwszej wizyty
było zamontowanie na budynku
Urzędu Miasta-Gminy Radzyń
Chełmiński tablicy upamiętniającej wizytę Marszałka Józefa
Piłsudzkiego. Za kolejnym razem na spotkaniu zorganizowanym przez Krzysztofa Heyera
z mieszkańcami, postanowiono,
że mieszkańcy i potomkowie
działaczy ludowych odnowi
i zmodernizuje monument. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
W.Witosa zorganizuje środki finansowe na odtworzenie tablic.
Podczas tegorocznych Zaduszek Witosowych w Wierzchosławicach K. Heyer, jako inicjator, przekonywał: Wspólnymi
siłami przywrócimy pomnik do
stanu pierwotnego, wraz z tablicami pamiątkowymi. Zapewnimy mu odpowiednie oświetlenie.

Obelisk W.Witosa w Radzyniu.

Trzeba też dodać więcej informacji o Witosie i jego życiu, tak aby
przejezdni mogli poczytać. Po
udziale w tegorocznych podniosłych Zaduszkach Witosowych
w Wierzchosławicach, jestem
przekonany, że wspólnie nam się
uda.
			 JS
--------------------------------------Jesteśmy przekonani, że
do inicjatywy odbudowy zjednamy wielu ludzi dobrej woli.
Czeka nas wiele wysiłku,
w tym finansowego oraz sporo
pracy. Wierzę, ze nam się uda,
podobnie, jak pokoleniom lat
80-tych XX wieku.
Ryszard Ochwat
Prezes Towarzystwa

Fragment zniszczonego Obelisku
W.Witosa.

Rozważania niby-polityczne

Jaką będziesz Polsko?
I tak oto nieubłagalny

znacznie podkreślał zasługi

wraz z ziemiami zachodnimi

upływ czasu spowodował, że

wszystkich). Dla innych np.

i wschodnimi, przywrócenia
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W. Witos pogubił się w toku
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obchodów 100-lecia odzy-

utrwalania demokracji w Pol-

Polsce, upodmiotowienia ich

skania niepodległości przez

sce i musiał po zamachu ma-

i zapewnienia godnego życia.

państwo polskie w 1918 roku.
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Utrwalania wartości, także

Nie będzie przesadą, jak

(p. J. Kaczyński w liście do

tych chrześcijańskich w swo-

stwierdzę, że doświadczyli-

uczestników tychże urodzin).

jej warstwie społecznej. Tym

śmy w mijającym roku kla-
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dążeniom pozostał wierny do
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wa „patriotyzm”. Dla jednych

końca swoich dni.
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patriotyzm utożsamia się tyl-
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dów „pamięci historycznej”.
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Współtwórcy niepodległo-
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się angażowały, oraz ich przy-

szukiwania dróg dla niepod-

W. Witosa w Kielcach, L.

wódcy

Piłsudzki,
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Kaczyńskiego w Warszawie,
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z tym, to z owym zaborcą, zde-

smoleński i wiele, wiele in-

rewski, Daszyński i inni). Dla
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wiek z sąsiadów. Trzeba przy-
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znać, że niezłomnym w tym
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równie zasłużeni (prezydent

zakresie był Wincenty Wi-

Pod koniec roku 2017 łu-

A. Duda w Wierzchosławi-

tos. Co najmniej w sprawach

dziłem się, szczególnie po im-

cach na urodzinach W. Witosa

niepodległego

demokra-

ponujących Zaduszkach Wi-

w styczniu 2018 roku jedno-

tycznego państwa polskiego,

tosowych z udziałem ponad

(Witos,

i
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Rozważania niby-polityczne
300 sztandarów, 4 tys. uczest-

Kiedy w roku 1980 na ba- ci. Nie wzmocnią gospodarki

ników, że naród stanie ponad zie solidarnościowej rewo- janosikowymi metodami. Nie
podziałami i razem, niezależ- lucji odradzał się na nowo kupią „srebrnikami”, bo nie
nie od różnic, odda cześć set- Związek

Młodzieży

Wiej- starcza im już dla nich samych.

kom tysięcy Polaków, którzy skiej, przywołano zawołanie Dlatego moją główną troską
przypłacili życiem odzyskanie Asnyka, które utrwaliło się na jest odpowiedź na następujące
i utrzymanie Niepodległości, długie lata w ZMW i Ruchu pytania. Jaką będziesz Polsko
że zrezygnujemy z niszczącej Ludowym:
nienawiści, dyskredytujących
kłamstw i obłudy. Że wspólnie
spojrzymy w kolejne 100-lecie Polski. Naród może byłby
zdolny. Przywódcy nie. Czy
zmarnotrawiliśmy niebagatel-

u progu nowego 100-lecia?

„Nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami
doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!”

ną okazję?
Można

cynicznie

rzec,

Pogubił się, skłócił i za-

Czy potrafisz polski naro-

nie pierwszą. Wszak zaprze- pomina w nienawiści głów- dzie budować, nie niszczyć?
paściliśmy dorobek i nauki ny postsolidarnościowy nurt Czy zechcesz sięgnąć po poOjca Świętego Jana Pawła II. polityczny. Pogubiła się wieś, nadpokoleniowe, ponadklasoBo mamy innych, ważniej- która

najwięcej

otrzymała we i ponadpolityczne warto-

szych nauczycieli? Bo za dużo w czasach komunizmu od ści? Czy zdołasz ogromadzić
w nim miłosierdzia i wyrozu- Zjednoczonego Stronnictwa się wokół wspólnego, naromiałości dla bliźniego? Bo Ludowego - renty i emerytu- dowego celu? Zagubionym
mamy innych kandydatów na ry, oraz od PSL - wsparcie ze polecam testament W. Witosa
pomniki?
„Kto sieje wiatr, zbiera bu-

środków UE dla rolnictwa.
Ginie nurt polityczny aktu-

rzę”. Spójrzmy na naszą histo- alnie sprawujący władzę. Bo
rię, na zdarzenia w innych kra- nie ma już co, ani komu dawać.
jach. Jedni sieją. Społeczeń- Bo rządzący ideowo nie nakarstwo zbiera złe owoce. Siew- mią młodego pokolenia bólem
cy zbiorą swoje podłe plony smoleńskim, zamiast szacuni odejdą w zapomnienie.
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z roku 1945.

kiem i zachowaniem w pamię-

Ryszard Ochwat

Nasz Patron

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
Trzebieszowice to długa wieś
łańcuchowa, położona w południowo-zachodniej Polsce,
w dolinie rzeki Białej Lądeckiej,
w gminie Lądek-Zdrój, w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku.
Jej malownicze usytuowanie
podkreślają otaczające ją wzgórza. Jest to jedna z najstarszych
miejscowości Kotliny Kłodzkiej;
pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XIII wieku. Z uwagi na jej
wielkość i położenie wieś posiada niezwykle bogatą historię.
W chwili obecnej Trzebieszowice pozostają jedną z największych wsi w powiecie o charakterze rolniczym, rozwijają też
w znacznym stopniu funkcje
agroturystyczne. Zamieszkuje ją
nieco ponad tysiąc mieszkańców.
W samym centrum wsi, obok
pięknego kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Andrzeja Apostoła i w pobliżu zabytkowego
pałacu - obecnie czterogwiazdkowego hotelu „Zamek na Skale” - znajduje się duży, piętrowy,
ponad stuletni budynek, w którym mieści się nasza wyjątkowa
szkoła. W 2011 r. obiekt doczekał się remontu, został ocieplony i zyskał nową, przyciągającą
wzrok, trójkolorową elewację.
W ciągu ostatnich lat, dzięki
ogromnym staraniom kolejnych

dyrektorów: śp. mgr Joanny Rygielskiej i obecnej - mgr inż. Bogusławy Bogusławskiej wszystkie pomieszczenia wewnątrz
uległy metamorfozie. Świeże
tynki, kolorowe ściany, nowe
meble, pomoce, sprzęt multimedialny - wszystko to sprawiło,
że dzieci chętnie przychodzą do
szkoły mówiąc, że jest ich drugim domem.

wództwie dolnośląskim). Wielki
Polak i wyjątkowy bohater, patronuje nam od 19 czerwca 1999
roku. Przyczynił się do tego ówczesny dyrektor szkoły - mgr
Karol Kubiesa i jego poprzednik - historyk śp. mgr Andrzej
Cybulski. Przygotowania do tak
ważnej dla nas chwili trwały od
ponad trzech lat i poprzedzone
były m.in. wizytą szkolnej delegacji w Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchosławicach,
aby poznać bliżej historię człowieka, który udowodnił, że nawet wywodząc się z najniższych
warstw społecznych można
osiągnąć bardzo wiele.

Uroczysta akademia

Ta niewielka placówka, licząca bowiem około stu uczniów,
jest jedną z 64. szkół w całym
kraju noszących imię Wincentego Witosa (jedną z 6. w woje-

Uroczystość przyjęcia imienia, połączona z poświęceniem
sztandaru i odsłonięciem tablicy
pamiątkowej ku czci patrona,
była starannie przygotowana
21
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Sztandar szkoły

i stanowiła ważne wydarzenie
w życiu społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego. Od tej
pory szkoła miała prawo używania imienia w oficjalnych dokumentach, na tablicach informacyjnych i pieczęciach. Od 2012 r.
mamy logo szkoły, na którym
widnieje portret Patrona i zielona koniczynka. 26 października
2012 r. szkoła została uhonorowana Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
O to zaszczytne wyróżnienie,
w 67. rocznicę śmierci Wincentego Witosa - polskiego polityka,
działacza ruchu ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpił do Rady
Pamięci Walk i Męczeństwa
prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalio-
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nów Chłopskich we Wrocławiu,
wówczas kpt. Jan Paluchniak.
Medal nadał przewodniczący
Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa prof. Władysław
Bartoszewski. Oficjalnej części
towarzyszyła ekspozycja obrazująca m.in. projekty historyczne, czy postać samego patrona.
9 czerwca 2017 r. major Jan
Paluchniak odznaczył sztandar
szkoły medalem za współpracę
z okazji 75. rocznicy istnienia
Batalionów Chłopskich. Szkoła
została też doceniona za kulty-

gle aktualne. W szkole podejmowanych jest szereg działań, poprzez które nadal żyje w sercach
i pamięci. Oto niektóre z nich:
uroczyste apele, konkursy tematyczne (wiedzy, literackie,
plastyczne), wystawy pokonkursowe, lekcje wychowawcze, gazetki klasowe, prezentacje multimedialne.
Wincenty Witos był wyjątkowym bohaterem, symbolem
polskości, osobą motywującą do
rozwoju patriotyzmu. Jesteśmy
dumni, że nasza szkoła nosi Jego

wowanie pamięci historycznej
przez szereg akcji, żywą opiekę
nad dorobkiem swego patrona,
Wincentego Witosa.
Ten wyjątkowy człowiek
odgrywa istotną rolę w naszym
życiu, a jego wskazania są cią-

imię.
mgr Małgorzata KrzysztanŁakucewicz
nauczycielka j. polskiego
w SP w Trzebieszowicach

Nasz Patron

„Sprawa Polski jest najważniejsza”
( Rzecz o Wincentym Witosie )
Pod takim hasłem odbywały
się w dniu 24 listopada 2018 r. obchody 80-lecia powstania Szkoły
Podstawowej w Gliniance oraz
30-lecia nadania imienia Wincentego Witosa szkole na terenie gminy Wiązowna, powiat otwocki.

mieszczono hasło: „Jeśli nie znalazłeś sposobu na zatrzymanie
czasu, pozwól minionym chwilom powrócić we wspomnieniach”. I taki też przebieg miała
uroczystość. Wspomnieniowy.
Sceny i utwory sięgały w czasy,

Szkoła mieści się w okazałym
nowo rozbudowanym, imponującym wręcz budynku. Obok - sala
gimnastyczna. Szkoła po połączeniu z Gimnazjum im. Jana Pawła
II jest znacznie większa. Ale nadal
z patronem, Wincentym Witosem.
Na sali gimnastycznej, w której odbywały się obchody, za-

kiedy szkoła powstawała, kiedy
nadawano jej imię W. Witosa.
Szkoła zapewnie ma się
czym pochwalić. Ale podczas
uroczystości niesamowite wrażenie robiły pokazy gimnastyczne;
ogromna ilość medali i pucharów
zdobytych za osiągnięcia w tej
dziedzinie. Zaś poziom występów

artystycznych świadczy o drugiej,
ale nie ostatniej, mocnej stronie
kadry pedagogicznej i młodzieży.
Ponad wszystko zauroczony
byłem atmosferą jubileuszu. Słowa hymnu szkoły, którego fragmenty przytoczę, oddają część
atmosfery tej uroczystości. Refren
rozpoczyna się od słów:
Jesteśmy tutaj wszyscy jedną
wielką rodziną…
Zaś zwrotki:
Witosa weź za przykład, byś
osiągnął w życiu cel.
Bądź uczciwy, ucz się pilnie.
Nigdy nie poddawaj się.
Żadne kłótnie, ani spory, nie
poróżnią nigdy nas.
My sprawimy, by Glinianka,
była zawsze dumna z nas.
To tak, jakby hymn szkoły był
wskazaniem, wyrocznią dla całego społeczeństwa Glinianki. Lub
by całe społeczeństwo pospołu
pracowało na wspólny wyjątkowy
klimat. Zresztą, klimat dopełniony
przez zaproszonych na uroczystość gości - radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy
PSL, kol. Bożenę Żelazowską,
władze gminy Wiązowna, z wójtem na czele.
Pozostaję w pełnym szacunku dla wyjątkowej atmosfery jaką
stworzyła ze szkołą wspólnota
nauczycieli, uczniów, rodziców,
mieszkańców Glinianki, KGW,
OSP.
			
RO
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ZADUSZKI WITOSOWE
W 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA 2018 r.

Moment sadzenia Dębu Niepodległości
przy domu rodzinnym Wincentego Witosa.

Przemarsz delegacji kosynierów na cmentarz.

Przemówienie Władysława Kosiniaka -Kamysza
przy grobie W. Witosa.
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Goście Zaduszek przy Grobie W. Witosa.
Od lewej. Mieczysław Kasprzak, Dariusz Klimczak,
Andrzej Kosiniak - Kamysz i Stanisław Sorys.

Złożenie kwiatów przed popiersiem W.Witosa
w Centrum Kultury Wsi Polskiej.

Występ zespołu muzycznego ze Szkoły Podstawowej
im. W.Witosa w Rudce.

