
 

                          Obchody 115 rocznicy urodzin Adama Bienia 
Odbyły się 15 grudnia 2014 roku w Sandomierzu w Oddziale Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 
Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z całej Sandomierszczyzny, w tym 90 letni mjr Wojciech Targowski, 
znany kombatant II wojny światowej, siostrzeniec samego Aleksandra Patkowskiego, mjr  Drużyn Strzeleckich 
ze Staszowa Wiesław Kuca, ludowiec Stanisław Dobek z Kleczanowa, artyści z Tomaszem Staszewskim z 
Sulisławic, dziennikarze sandomierscy z Józefem Myjakiem i Zbigniewem Puławskim, pisarze z Janem 
Borzęckim a także rodzina ministra Bienia przybyła z Ossali i Połańca. Imprezę rozpoczął punktualnie doc. 
Jerzy Mazurek, z-ca dyr. MHPRL w Warszawie, (foto 1),  który w imieniu dyrektora Janusza Gmitruka oraz 
oddziału sandomierskiego przywitał uczestników jubileuszu( foto 2 i foto 3) oraz otworzył uroczystość. Władze 
Sandomierza reprezentował radny  Marceli Czerwiński. Nie przybyła niestety z Warszawy córka Adama Bienia, 
Hanna Bielska, ale przyslała list, który został odczytany przez Igę Zamojską, szefową sandomierskiego 
Oddziału MHPRL.  Oto jego treść: 

Pamiętam ostatni okres Jego życia w Ossali. Pamiętam szary, zimowy czas, gdy ogarniał go smutek, 
gdy przychodziło mu na myśl, że wszystko, co przeżył powoli staje się już historią coraz odleglejszą. „Myślę 
więc jestem" - rozważał często tę ulubioną sentencję, dodając czasem żartobliwie, „no cóż, moje dziecko, 
długo jestem i co z tego? 

Bo widzisz - dodawał - umarł mój świat, otacza mnie milcząca pustka, a ja niczym mizerna mrówka 
tonę po trochu w otchłani czasu. Trwa tylko przeszłość. Należę do pokolenia, które żyło w czasie tak 
wielkiego mnóstwa zdarzeń..." 

Bardzo pragnął być do końca swych dni potrzebnym. Jako świadek historii pragnął opowiadać o tym, co 
przeżył, w czym uczestniczył. Nigdy nie wątpił w sens tego -jak to określał - odkrywania białych plam w naszej 
historii ani w sens rozmawiania o tym, zwłaszcza z młodymi ludźmi, w ogóle w sens tego, by -jak napisał we 
wstępie do swej ostatniej książki „Bóg dał Bóg wziął" , by „Człowiek mówił do człowieka"... 

Znalazłam wśród papierów Ojca, które przeglądałam po Jego odejściu w 1998 roku, wypisany na kartce 
dużymi literami cytat z Czesława Miłosza, kilka słów chyba Mu w jakimś trudniejszym momencie potrzebnych: 

„ Przeszłość liczy się, musi się liczyć. Cienie ludzi umarłych żądają głosu." 
Sądzę, że cieszyła by Tatę Adama ta dzisiejsza wystawa, w której uroczystym otwarciu uczestniczymy, 

która w całości poświęcona jest właśnie tej „liczącej się" przeszłośc i. I dobrze, że dzieje się to w Sandomierzu, 
w mieście tak bliskim, tak bardzo przez Niego kochanym. W pierwszym liście z wojny, w lipcu 1920 roku 
napisał do dziewczyny: „Kiedy odjeżdżaliśmy z Sandomierza, jak się oddalaliśmy, patrzyłem na Ciebie. 
Później patrzyłem już tylko na Sandomierz, na ten kochany Sandomierz, aż i on zniknął." A w swoim, chyba 
ostatnim liście, z kwietnia 1997, zapowiada: „W maju przyjadę do katedry sandomierskiej na majowe 
nabożeństwo"... Już chyba na to nabożeństwo nie przyjechał. 

Cieszy ta wystawa, która poprzez zgromadzenie w jednym miejscu takiej ilości dokumentów fotografii, 
przedmiotów, związanych z długim życiem Adama Bienia, opowiada o tej, coraz już odleglejszej przeszłości. 
Niezależnie jednakże od sandomierskiej wystawy, warto też odwiedzić Jego ossalski dom, który wybudował 
na swej rodzinnej ziemi. Dom, który stał się Domem Pamięci. 

Rozważaliśmy niejednokrotnie, porządkując w ciągu minionych 15 lat to wszystko, co po czyimś długim i 
aktywnym życiu pozostaje, dochodziliśmy do  wniosku, że najcenniejsze z wszystkiego, bywają, zanotowane 
dla potomnych, myśli bliskiego człowieka. Myśli, zawarte w książkach, które napisał, w listach, w prasowych 
wywiadach, których udzielał, czy też 
zapamiętane z rozmów. Pragnę przytoczyć kilka fragmentów Jego wypowiedzi. Zauważyłam, że gdy 
niektóre z nich odczytuję, prawie daje się „słyszeć" jego głos. O samym sobie. 

„Wywiodłem się ze wsi. Byłem i jestem wiciarzem. Wróciłem, mając 75 lat do rodzinnej Ossali i tu, z 
tęsknoty za bujną, wolną i szczęśliwą młodością zrodziła się moja książka „Bóg wysoko dom daleko", która 
jest moim wyznaniem." 

O powrocie z wojny 1920 roku po zawieszeniu broni. 

„Był wczesny, niedzielny ranek 14 listopada 1920 roku. Wyszedłem na peron w Ostrowcu, Był mróz. 
Miałem na sobie płaszcz żołnierski, a przód płaszcza przypaliły płomienie ognisk, przy których spałem w 
chłodne noce wojenne. Miałem w plecaku jedną koszulę oraz dwa tomiki poezji Tetmajera, wydanie z 1910 
roku. Mam je do dziś.  podniszczone, pożółkłe, pachną młodością, wolnością, otchłanią świata.(...) Jak 
oświadczony piechur spod Wołożyna, Nowogródka, Wilejki, chyżo pobiegłem do Ossali. 

                                                                 ( „Bóg wysoko dom daleko") O pisaniu (Ossala 1976) 



„Często myślę, że pisanie nie może wynikać jedynie z wewnętrznego „zielonego światła". Trzeba 
wejść w głąb własnego, ludzkiego istnienia i opisać, co się tam dostrzeże. A miernikiem wartości będzie ( o 
ile będzie) czy czytelnik odkryje tam ścieżki własnego istnienia." 

O politykach, (rok 1993) 
„Nic bardziej w opinii ludzi nie niszczy polityka, jak agresywna pewność siebie, a co za tym idzie - 

śmieszność. Czego dziś w polityce najbardziej brak? Według mnie, brak idei i przywódców prawdziwie 
kompetentnych. Bo polityk powinien być wszechstronnie światły(...) Polityka jest sztuką porozumiewania się 
tam, gdzie są konflikty. To jest sztuka i wiedza o tym, co i kiedy należy powiedzieć, a co przemilczeć." 

O polityce zagranicznej (1993) 
„Polityk, który ma pretensję, że jakieś państwo sąsiadujące z Polską lub odleglejsze, nie uprawia 

polityki, zgodnej z jego wyobrażeniami, jest naiwny. Interesy państw są najczęściej sprzeczne. Państwa albo 
się biją albo połitykują. Ma się rozumieć lepsze jest to drugie, oczywiście jeśli się potrafi prowadzić 
politykę". 

O rozmowach. 
„ Bywa, że rozmówca -jeśli w ogóle można powiedzieć, że on prowadzi rozmowę -wcale nie chce 

usłyszeć, co mówi ktoś drugi. On po prostu kipi swoim poczuciem własnej i jedynej słuszności. Cóż bym tu 
dodał: czy nie lepiej w niektórych okolicznościach nic nie 

mówić i uchodzić za głupiego niż dużo mówić i nie pozostawiać co do tego żadnych wątpliwości"... 
O przemijającym czasie. ( z listu, rok 1996) 

„Czas, moi drodzy, a mówię to w 10 dekadzie mojego życia, jest ważny. I choć wiele wartości tego, co było i 
tego co jest, uległo metamorfozie, ale dużo dobrego pozostało jeszcze. Uszanujmy to, co pozostało . 

 
        Potem głos zabierali kolejno: Zbigniew Puławski, Marceli Czerwiński, Stanisław Dobek, Wojciech 
Targowski ( foto 4) a po nim autor tej notatki.  
     W swojej wypowiedzi zaznaczyłem, iż Adam Bień był wybitnym politykiem, obdarzonym niesamowitą 
erudycją, a także ogromną wiedzą prawniczą. Miał naturę państwowca, a przy tym potrafił rozmawiać z 
każdym, od ministra do sąsiada chłopa w rodzinnej Ossali. Podkreśliłem mediacyjną rolę Adama Bienia w 
latach 1990-1995, znaczenie jego osoby dla działalności Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz jego 
wielką sympatię dla osoby Marszałka Piłsudskiego. Mówiłem o jego przyjaźni ze zmarłym przed 6 miesiącami 
w wieku 91 lat Czesławem Łotarewiczem, który także występował w procesie szesnastu, tyle tylko, że w 
charakterze świadka oskarżenia. Przypomniałem, iż prawie do końca życia (zmarł w wieku ponad 98 lat) 
zajmował się zaopatrzeniem swojej rodziny. Wspomniałem o jego pasjach, w tym umiejętności przyrządzania 
świetnych nalewek. Na koniec zaapelowałem, aby wystąpić do Adama Jarubasa, szefa władz wojewódzkich 
PSL w Kielcach o objęcie patronatu nad wykazującą slabą kondycję (z powodu braku dofinansowania) Izbą 
Pamięci Adama Bienia w Ossali.  
      Po mnie wypowiadali się jeszcze: Stanisław Krzemiński z Muzeum Literatury w Sandomierzu,  Andrzej 
Wawrylak ze Staszowa, (z ramienia Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego opiekował się po roku 1987 
ministrem) oraz przedstawiciele rodziny Adama Bienia, w tym Maciej Bień z Ossali i Krystyna Orlicz z 
Połańca. Potem uczestnicy imprezy obejrzeli  wystawę fotograficzno-dokumentacyjną naz temat Całe życie dla 
Polski. Adam Bień 1899 – 1998.  Została zorganizowana ze zbiorów: Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego, Muzeum Okręgowego w Sandomierzu oraz zbiorów prywatnych Hanny Bień-Bielskiej.  Tę bardzo 
pożyteczną imprezę (szkoda, że bez udziału kierownictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz władz 

Sandomierza) zakończył poczęstunek kawowo-ciastkowy.          Tekst i foto  Maciej A. Zarębski 


