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Adwokat Stanisław Mierzwa
(1905-1985)

Adwokat Stanisław Mierzwa urodził się
w dniu 21 stycznia 1905 roku we wsi Bisku
pice Radłowskie, pow. Brzesko w rodzi
nie chłopskiej, zmarł 10
października 1985 r. w
Krakowie. Był jednym z
najbardziej oddanych i
wiernych wychowanków
przywódcy Ruchu Ludo
wego Wincentego Wito
sa. Nic więc dziwnego, że
decyzją najbliższych po
chowany został na cmen
tarzu w Wierzchosławi
cach, w jednym grobie z
Witosem.
Gimnazjum ukończył
w Tarnowie. Był absol
wentem Wydziału Prawa
Uniwersytetu Jagielloń
skiego. W latach 1934-1939 odbył aplikację
adwokacką w kancelarii
adwokata S. Grodzielskiego w Krakowie.
Na pewno byłoby nudne do czytania po
danie dat i funkcji w stowarzyszeniach i or
ganizacjach ludowych. Poprzestanę więc na

podaniu najważniejszych funkcji pełnio
nych przez adwokata Mierzwę. Od 1929
roku, po rozpoczęciu studiów, działacz Pol
skiej Akademickiej Mło
dzieży Ludowej w Kra
kow ie. O d listo p a d a
1931 roku wiceprezes, a
następnie prezes jej Z a
rządu, a następnie czło
nek Komisji Rewizyjnej
i Rady Nadzorczej. Je
den z inicjatorów opra
cowania programu agrarystycznego. W latach
1932-1935 w sp ó łp ra
cownik „Znicza” i „Mło
dej Myśli Ludowej”. W
roku 1936 współorgani
zator manifestacji w No
w osielcach, a w 1937
strajku chłopskiego. W
latach 1933-1939 czło
nek Naczelnego Komi
tetu Wykonawczego SL. Od 1935 roku po
mocnik redaktora dla porad prawnych w
redakcji „Piasta”. Od grudnia 1939 roku do
30 marca 1945 roku członek Centralnego
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Kierownictwa Ruchu Ludowego. W dniu
28 marca 1945 roku aresztowany, a w dniu
26 czerwca 1946 roku skazany w „procesie
szesnastu” na 4 miesiące więzienia. Adwo
kat w Krakowie. Równocześnie nie zaprze
stał działalności politycznej, pełniąc odpo
wiedzialne funkcje w PSL. W styczniu 1945
roku współorganizator i członek budowy
Uniwersytetu Ludowego w Wierzchosławi
cach. W dniu 17 września 1946 roku aresz
towany pod zarzutem współpracy z podzie
miem. 10 września 1947 roku skazany na
10 lat więzienia, pozbawiony praw publicz
nych i obywatelskich na 5 lat i przepadek
mienia. W lutym 1948 roku skreślony z li
sty adw okatów. W ięziony w Krakowie,
Wronkach i w Warszawie. W lutym 1954
roku R ada Państwa zawiesiła wykonanie

50

reszty kary na 2 lata i zmniejszyła karę po
zbawienia praw do 2 lat. Od września 1956
roku do grudnia 1975 roku adwokat w Kra
kowie, następnie w stanie spoczynku.
Od 1956 roku aktywny w propagowaniu
zasług W. Witosa dla wsi i kraju. W spółor
ganizator Muzeum Wincentego Witosa w
Wierzchosławicach. Honorowy przewod
niczący K om itetu Budowy Pom nika W.
Witosa w Tarnowie, a od marca 1982 roku
wiceprzewodniczący Społecznego Komite
tu W. Witosa w Warszawie. Konsultant i
inicjator wielu tematów badawczych z za
kresu historii ruchu ludowego podjętych
przez wielu historyków.
Przed naszymi oczami przesunęło się
przez mom ent barwne życie i działalność
adwokata Stanisława Mierzwy.

