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stowarzyszenie 

Sponsorowanie wydaw-
nictwa 4-tomowych 
dziejow gminy Tarno-

wa Podgornego jest szczyt-
nym, i waznym projektem 
urzedu gminy by przybli-
zyc lokalnemu i szerszemu 
gronu czytelnikow, wyda-
rzenia wpisujace sie w szer-
sza  historie Polski. Czwarty tom, opracowany przez 
xxx xxx  i dostepny juz w sprzedazy opisuje gmine 
w okresie 1945-1990, a wiec w czasie ‘realnego’ so-
cjalizmu. 

Wiele wydarzen z tego okresu poddawane bylo 
systematycznemu skrzywianiu w oficjalnej interpre-
tacji, lub wymazywane z pamieci zbiorowej, zgodnie 
z  ideologicznymi wytycznymi partii i rzadu. Wyla-
mywanie sie z oficjalnych przekazow w imie zacho-
wania prawdy historycznej, wymagalo nie tylko wie-
dzy zrodlowej, ale takze odwagi by ja upubliczniac, 
narazac sie tym na konsekwencje z podwazania ofi-
cjalnych “prawd”. Jedna z takich prawd, niewygod-
nych w latach socjalizmu, bylo przyznanie ze wal-
ke o wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej 
prowadzilo wiele ugrupowan ruchu oporu oprocz Ar-
mii Ludowej; takich jak Armia Krajowa, czy Bata-
liony Chlopskie (BCh), ktore walczyly o wyzwolona 
demokratyczna Polske sprzymierzona z Zachodem.  
Ta alternatywna wizja polityczna w uwczesnym so-
cjalistycznym systemie czynila wroga wewnatrzne-
go.

Osiagnieciem naszej nowej demokracji jest mo-
zliwosc ‘prostowania’ wczesniej systematycznie 
‘skrzywianych’ prawd odgornymi naciskami.  Te-
raz, analiza historyczna jest wolna od ciezaru poten-
cjalnych represji, opiera sie tylko na kwalifikacjach 
i rzetelnosci naukowcow, ktorzy ja opracowuja i na 
weryfikacji zrodlowej. W odniesieniu do tak nie-
dawnej historii z naszej gminy, jednym ze zrodel jest 
swiadectwo uczestnikow historii opisanej  w 4-tym 
tomie. Naleze do bezposrednich swiadkow wydarzen 
w Tarnowie z tego okresu, a takze, jako pracownik 
naukowy, zajmuje sie zawodowo analiza wspolcze-
snej Europy Srodkowej.  

Po co nam, jako szerszej spolecznosci, potrzebna 
jest historia? Filozofowie E Burke,  I G. Santayana 
przypominaja nam: “Ci, ktorzy nie znaja historii sa 
skazani ja powtorzyc.’’  Dodalabym tutaj ze “znanie 
historii” nie sprowadza sie do listy dat czy faktow, ale 
do “zrozumienia” lekcji przeszlosci w stawianiu czo-
la wyzwaniom wspolczesnego zycia. 

Troskliwa piecza wladz lokalnych nad Parkiem im. 
Jana Wojkiewicza i pomnikiem ofiar II wojny w  cen-
trum Tarnowa Podgornego, jak i jego newralgiczne 
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miejsce w lokalnych obchodach 
kazdego swieta narodowego sta-
nowi dla nas staly lacznik  miedzy 
terazniejszoscia a historia. Na ile 
jednak, jako spolecznosc, te his-
torie znamy i z niej czerpiemy? 
Tom 4-ty daje nam krotkie spra-
wozdanie, i pare zdjec z podnios-
lych uroczystosci odsloniecia 
pomnika w 1972 roku.  Nie mowi 
jednak nic o genezie tych zdarzen, 
ich inicjatorach, ani o postaci 
Jana Wojkiewicza, patrona Parku. 
W wyniku niesprzyjajacych oko-
licznosci, dane zrodlowe dotycza-
ce tych konkretnych zagadnien 
nie zostaly wlaczone do opraco-
wania. Chcialabym wiec pokrotce 
podzielic sie tu paroma aspektami 
tych zdarzen, poniewaz nieroze-
rwalnie splataja sie z losami mo-
jej rodziny.

Na 12 lat przed wzniesieniem 
Pomnika ofiar 2 wojny w Par-
ku w Tarnowie Podgornym, i na 
krotko po przeprowadzce naszej 
rodziny do Tarnowa Podgorne-
go z Pomorza, jako male dzieci 
razem z moim starszym bratem, 
bylismy upomnieni przez rodzi-
cow, by nie dzielic sie z naszymi 
rowiesnikami nad czym oni pra-
cuja poza praca zawodowa Taty, 
bo moze to przyniesc mu ‘przy-
krosci’. Choc jako przedszkolak, 
wiedzialam co znaczy zagroze-
nie, jednak na dlugo nie rozumia-
lam natury tego zagrozenia. Przez 

nastepnych 5 lat, widzialam tyl-
ko w domu intensywne, wielogo-
dzinne pisanie na maszynie przez 
moja Mame, dyktowanych przez 
Tate tekstow, niezliczone teczki 
rekopisow i zdjec, ciagle wizyty 
osob z Warszawy i wielu innych 
zakatkow kraju i ich intensywne 
i dlugie debaty z rodzicami.  

Dopiero pozniej zrozumialam, 
ze byly to  zmudne prace moich 
Rodzicow zabezpieczenia praw-
dy historycznej, nie tolerowanej 
przez uwczesny rezim polityczny. 
Dotyczyly maszynopisu ksiazki 
Nad Warta Ludowa Straz’o walce 
podziemnej ugrupowan Batalio-
now Chlopskich (BCh) w Wiel-
kopolsce z okupantem hitle-
rowskim.  Tato pisal ksiazke na 
podstawie wlasnych doswiadczen 
wojennych, skrupulatnie zebra-
nych archiwalnych dokumentow 
o dzialaniach BCh na terenie kra-
ju, niezliczonych godzin zeznan 
dziesiatkow innych zolnierzy 
BCh, i konsultacji z historykami. 
Ksiazka zostala opoblikowana 
w 1966 r. Nie tylko nie mogla byc 
podwazona oficjalne w jej tresci 
merytorycznej, ale w rok po wy-
daniu, zostala nagrodzona w ka-
tegorii historii przez tygodnik 
Polityka za jej unikalny wklad 
w najnowsza historie. 

Moj Tato ukonczyl prawo na 
UAM w czerwcu 1939 roku, by 
go nigdy w powojennym ustro-
ju nie moc uprawiac, i by w pare 
miesiecy pozniej, w narastajacym 
zagrozeniu wybuchu wojny, byc 
wcielonym do wojska. We wrze-
sniu walczyl i byl ranny  w bitwie 
pod Mlawa.  Za swoje doswiad-
czenia bojowe w kampanii wrze-
sniowej zostal pozniej odzna-
czony najwyzszym i najstarszym 
orderem wojskowym, przyzna-
wanym tylko przez Prezyden-
ta RP i krajowym rejestrem osob 
odznaczonych-- Krzyzem Virtuti 
Militari.  Po zalamaniu kampa-
nii obronczej, i rozpoczeniu oku-
pacji, moj Tato wrocil w swoje 
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strony rodzinne --Srody i Wrzesnii Wlkp., by stam-
tad dzialac w podziemnym ruchu oporu, ukrywajac 
sie przez caly okres wojny po domach znajomych 
i krewnych. 

Tutaj dochodzimy do genezy patronatu Parku 
w Tarnowie: Moj Tato byl zastepca dowodcy X okre-
gu BCh na Wielkopolske.  A tym dowodca BCh, 
i przyjacielem z lat przedwojennych i wspoldzia-
łaczem w ruchu ludowym i organizacji Związku 
Młodzieży Wiejskiej ‘Wici’ i Stronnictwa Ludowe-
go (SL) byl 5 lat od niego starszy, Jan Wojkiewicz, 
ktorego imieniem ochrzczono Park w Tarnowie Pod-
gornym w 1972. 

O ile wszyscy z tamtejszej generacji zaplacili ol-
brzymia cene za czynny wklad w wyzwolenie Polski 
z okupacji hitlerowskiej, tak wielu z tych, o ktorych 
pisal moj Tato w Nad Warta Ludowa Straz, zaplacili 
najwyzsza cene. Wsrod nich by Jan Wojkiewicz.  Nie 
tylko zginal w wieku 33 lat, ale poniosl smierc hero-
iczna, swiadomie poswiecajac swoje zycie, by oca-
lic zycie wielu innym.  We wrzesniu 1941 roku, Jan 
Wojkiewicz zostal schwytany przez Gestapo i uwie-
ziony na Forcie VII w Poznaniu. Tam, przez mie-
siace wieziony, poddany byl systematycznym, naj-
bardziej brutalnym torturom, by, jako dowodca X 
Okregu BCh, wydal nazwiska i miejsca pobytu Za-
rzadu i szeregowych z podziemia, a tym unicestwil 
oddzial.  Jan Wojkiewicz, pseudonym: Jacek Pogo-
da, w imie wyzszego dobra, nie zdradzil jednego to-
warzysza z szeregow  BCh, pozwalajac ich bojowni-
kom kontynuowac walke z okupantem do momentu 
wyzwolenia.  Jego zmasakrowane zwloki Gestapo 
wydalo rodzinie na wiosne 1942 roku.  

Potrzeba oddania holdu i doglebnej wdziecznosci 
poleglemu towarzyszowi broni i zolniezom z BCh 
i zachowania ich w pamieci narodowej, kierowala 
wieloletnia praca mojego Taty i Mamy, (pielegniarki 
z Powstania Warszawskiego) nad ksiazka  Nad War-
ta Ludowa Straz , i w pozniejszej  inicjatywie Taty 
by nadac imie Jana Wojkiewicza Parkowi w Tar-
nowie. Podobnie, krotko po zakonczeniu prac nad 
ksiazka, rodzice rozpoczeli kilkuletnia dokumenta-
ryzacje wydarzen wojennych na terenie gminy, ktora 
stala sie naszym domem rodzinnym po przeprowadz-
ce z Pomorza, i ktora dla mnie pozostaje domem do 
chwili obecnej. Te archiwalno-dokumentalne pra-
ce, z pomoca wielu oddanych mieszkancow gminy 
i czlonkow lokalnego Zwiazku Bojownikow o Wol-
nosc i Demokracje, ktorych wszystkich nie znam , 
a znanych mi nie jestem wstanie tu wymienic-- stwo-
rzyly baze danych ofiar wojny z gminy  i okolicz-
nosci ich smierci. Namacalnym owocem tej zmud-
nej i jednoczesnie odpowiedzialnej spolecznej pracy 
zabezpieczenia i utrwalenia zbiorowej pamieci ofiar 
wojny sa wiszace tablice na Pomniku w centrum 
Parku im. Jana Wojkiewicza, uroczyscie odsloniete 
w 1972 roku.

Dlaczego powinnismy znac powyzsze wydarze-
nia ‘by nie byc skazanym na powtorzenie histo-
rii”, jak nam mowi madre przyslowie?  Skad moze 

plynac zagrozenie, gdy zyjemy 
w czasach radykalnie innych niz 
te heroiczne, o ktorych tu mowa: 
-- w ustroju demokracji parlamen-
tarnej, w ramach Unii Europej-
skiej, gdy nasza gmina przezywa 
wyjatkowo dynamiczny rozwoj? 
Patron Parku, Jan Wojkiewicz 
przypomina nam ze poprzednie 
generacje, niezaleznie, od orien-
tacji  politycznej byly gotowe po-
swiecic zycie w walce o prawo 
kazdego z nas do zycia wolnego 
od zewnetrznych naciskow poli-
tycznych—czy to okupanta czy 
autorytatywnego rzadu. W daze-
niu do tego individualnego prawa, 
Wojkiewicz wzial na siebie zbio-
rowa odpowiedzialnosc za ochro-
ne wszystkich innych z ktorymi 
wspolpracowal w tym dazeniu. 

Od 1989 roku zyjemy w ra-
mach prawnych zycia wolnego 
od zewnetrznych presji. Ale chcac 
zyc pelnia tego prawa indywidu-
alnie , tak jak to dotyczylo po-
przednich generacji , pociaga to 
od nas wszystkich odpowiedzial-
nosc za zbiorowosc. Nie mozemy 
biernie oczekiwac ze te odpowie-
dzialnosc w calosci ponosic be-
dzie chocby nasprawniejszy lo-
kalny czy centralny rzad, w imie 
kazdego z nas. Nie  musimy juz 
zdobywac sie na heroism poswie-
cenia zycia by nie zyc w systemie 
gdzie sie jest poddanym decyzjom 
narzuconym przez innych. Jednak 
same ramy i gwaranty prawne nie 
zabezpiecza dla nas na dluzszy 
czas samozarzadzania.  Demokra-
cja nie jest tylko ustrojem w ktor-
ym zyjemy, ale, by byla mogla sie 
w pelni zrealizowac. musi byc us-
trojem ktory zyje w nas. Obrona 
wlasnej odrebnosci, ktora traktu-
jemy jako podstawe ustroju de-
mokratycznego zobowiazuje do 
uszanowania odrebnosci innych, 
a prawo do wlasnego zdania po-
ciaga obowiazek respektowania 
odrebnego zdania naszego opo-
nenta i znalezienie plaszczyzny 
porozumienia z nim, a nie trakto-
wania go jak wroga. Jesli tego nie 
jestesmy wstanie zrealizowac, nie 
wiele odbijemy sie od poprzed-
niego systemu, w ktorym funk-
cjonowal moj Ojciec traktowany 

jako ‘wrog’ systemu socjalistycz-
nego.  

NIe wiem co kryje dla Jurka 
Owsiaka nazwa Wielka Orkie-
stra Swiatecznej Pomocy. Dla 
mnie nazwa ta kojarzy sie wielo-
tonowa i harmonijna wspolpra-
ca spoleczna w skali calego kra-
ju pod batuta p. Owsiaka. Oprocz 
wspanialej zabawy i zgromadze-
nia nas wszystkich--od malych 
miejscowosci po stolice,--kam-
pania ta w dobitny sposob uswia-
damia nam ze panstwo i rzad nie 
sa wstanie, przy najlepszych che-
ciach i umiejetnosciach wypelnic 
wszystkich potrzeb spolecznych 
co pociaga nieodzownosc naszej 
aktywnosci oddolnej, ze w jedno-
sci sila, ze zaangazowanie w po-
trzeby innych nie tylko sprawia 
nam przyjemnosc ,ale ze i nas sa-
mych wynagradza na wiele sposo-
bow i czyni nas jako spolecznosc 
lepszymi i bardziej zwartymi. 
Wiec bilans nieodparty:  plus--
-plus=nikt nie jest w tym przed-
siewzieciu stratny.   

Chcialabym by to podejscie 
moglo nam towarzyszyc bardziej 
na codzien, tworzac w naszej gmi-
nie -- Mala Orkiestre Sasiedzkiej 
Wspolnoty, inicjatywe pochod-
na i towarzyszaca WOSP: Ce-
lem byloby wspieranie na terenie 
gminy inicjatyw pozarzadowych, 
wzmiacniajacych wiezi lokalno-
--sasiedzkie i spoleczna troske 
o nasz szerszy dom, ktorym jest 
gmina. W nadchodzacych 3 la-
tach, zobowiazuje sie wiec by 
ufundowac nagrody w ramach 
konkursu, za najlepsze inicjaty-
wy sasiedzkie.  Obchody WOSP 
bylyby swietnym forum na taka 
okazje. 

To jest moje zrozumienienie 
lekcji historii na nasze czasy. 
Mam nadzieje ze wielu innych 
mieszkancow tej gminy ze mna 
sie zgodzi.

~Slawomira Zbierska-Salameh 


