Posiedzenie Senatu RP IX Kadencji
15 czerwca 2016 r.
Paderewski na Ziemi Tarnowskiej
Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo dziękuję pani marszałek za bardzo obszerne przedstawienie postaci Ignacego
Jana Paderewskiego, niewątpliwie wielkiego męża stanu, ale także postaci związanej z
ziemią tarnowską, którą reprezentuję w Senacie. W Kąśnej Dolnej bowiem, o której przed
chwilą pan senator mówił, znajduje się jedyna zachowana posiadłość Ignacego Jana
Paderewskiego, zakupiona w 1897 r. Ja może uzupełnię wypowiedź pana senatora o
informację, że zakupiono i urządzono dwór w Kąśnej Dolnej, ale Ignacy Jan Paderewski
nigdy tam nie mieszkał, wybrał inną lokalizację. Niemniej jednak jest to miejsce ważne.
Tam jest nie tylko sala koncertowa, ale są także pomieszczenia muzealne. I trzeba
powiedzieć, że pamięć o Ignacym Janie Paderewskim na ziemi tarnowskiej jest niezwykle
żywa, jest wiele szkół, wiele stowarzyszeń i odbywa się w ciągu roku wiele przedsięwzięć
związanych z tą postacią.
Chciałbym też powiedzieć o drugiej sprawie. Skoro pani senator mówiła tutaj o Pomniku
Grunwaldzkim i o rocznicy, chcę powiedzieć, że to wydarzenie jest przechowywane
również w pamięci mojej rodziny, zostały mi przekazane wspomnienia rodziców i
dziadków. Trzeba powiedzieć, że w tej licznej, 150‐tysięcznej rzeszy zgromadzonych ze
wszystkich 3 zaborów była liczna delegacja „sokołów”, którzy przekradli się przez granicę
w cywilnych, że tak powiem, ubraniach, a potem zmienili je na oficjalne. Trochę mi to
przypomina wyjazdy harcerzy w stanie wojennym do Ojca Świętego do Rzymu. Z
organizacji „Sokół” rok później, w 1911 r., wyłoniło się harcerstwo, które jest nam
wszystkim bliskie, a komendy „Sokoła” stały się ostoją… w zasadzie to dało podstawę
prawną, na której powstawało harcerstwo. Nie ma wątpliwości, że to wydarzenie z 1910 r.
przyczyniło się do wielu dalszych, istotnych działań. I kiedy wiele lat po II wojnie
światowej odbudowywano ten pomnik, były dyskusje, czy inne miejsce nie będzie lepsze,
ale szczęśliwie uszanowano tradycję i tę pamiątkę. I myślę, że to też jest jakiś wyraz
szacunku dla Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego męża stanu.
Bardzo dziękuję za tę uchwałę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

