Przyboczny Marszałka Piłsudskiego urodził się w Trzebcach
W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w piątek 26 września odbyło się spotkanie autorskie promujące książkę
Mariusza Kolmasiaka „ Król żandarmów biografia Walentego Wójcika przybocznego Marszałka Piłsudskiego”.
Mariusz Kolmasiak jest rodzinnie związany z Wielgomłynami i dlatego jako historyk pisząc pracę magisterską
postanowił napisać o człowieku, który też wywodzi się z ziemi wielgomłyńskiej, bowiem urodził się w 1893 roku w
Trzebcach i tam spędził pierwsze lata swoje życia. Przedstawiając historię powstania tej książki autor opowiadał o tym jak
ważnym dla Marszałka Piłsudskiego był Walenty Wójcik. Był z Marszałkiem przez wiele lat, aż do jego śmierci. Kierował
za jego życia utworzonym w Belwederze muzeum Józefa Piłsudskiego a potem był jego intendentem.
W czasie swojego wykładu Mariusz Kolmasiak prezentował bardzo dużo zdjęć, na których obok Marszałka
Piłsudskiego jest Walenty Wójcik. W kondukcie pogrzebowym zmierzającym na Wawel asystę honorową obok trumny
pełnił Walenty Wójcik.
Na spotkanie w GOKiS autor przywiózł sporo eksponatów historycznych, wśród których były dokumenty
dotyczące chorążego Wójcika oraz artykuły prasowe, w których pisano o nim. Wraz z rozpoczęciem II Wojny Światowej
losy bohatera książki potoczyły się jak wielu oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Swoją służbę zakończył w Londynie
gdzie był ochroniarzem Prezydenta Rzeczpospolitej Władysława Raczkiewicza. Zginął w 1940 roku podczas jednego z
bombardowań Londynu i tam został pochowany.
Po wykładzie Mariusza Kolmasiaka młodzież z wielgomłyńskiego gimnazjum zadała autorowi dużo pytań
najbardziej interesując się tym jakie były szczegóły losów chorążego Wójcika, czy żyje jeszcze ktoś z jego rodziny oraz czy
gdy był on już przybocznym Józefa Piłsudskiego bywał w Wielgomłynach. Odpowiadając na tą ostatnią kwestie autor
przytoczył wspomnienia syna bohatera książki Zbigniewa Wójcika, który pamiętał jaką sensacje wzbudzał jego ojciec
wystrojony w galowy mundur i przychodząc na mszę do wielgomłyńskiego klasztoru.
Dziękując za wspaniałe spotkanie z historią wójt gminy Bogdan Witaszczyk obdarował autora specjalnym
wydaniem książkowym poświęconym harcerzom z Batalionu "Zośka" oraz gorąco podziękował mu za badanie i
utrwalanie historii ziemi wielgomłyńskiem oraz zasłużonych dla Polski ludzi z nią związanych.
Książkę Mariusza Kolmasiak można wypożyczyć w bibliotekach zarówno gminnej jak i szkolnych a zakupić
poprzez stronę internetową wydawnictwa.

Mariusz Kolmasiak w czasie wykładu

Podziękowanie od
pielgrzymów
We wtorek 30 września do Urzędu Gminy
zawitali ojciec Marek Tomczyk Kierownik 303.
Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej oraz proboszcz
wielgomłyńskiej parafii ojciec Dominik Partyka
by wręczyć wójtowi Bogdanowi Witaszczykowi
specjalne podziękowanie
dla wójta oraz
mieszkańców gminy za gościnne przyjęcie
pielgrzymki warszawskiej zmierzającej do
Sanktuarium na Jasnej Górze oraz udzielenie
wszelkiej pomocy pielgrzymom i otwarte serca
mieszkańców.

