
Jerzy Mierzwa (ur.11.11.1923 r. we wsi Sołtysy gm. Praszka) 
 –  Nestor tańca towarzyskiego i ludowego. Absolwent I Kursu dla Nauczycieli Tańca w 1958 r. w 
Krakowie prowadzonego przez prof. Mariana Wieczystego. Sędzia I kategorii PTT. Tancerz, 
nauczyciel, trener i założyciel klubów tańca w Oleśnie, Kluczborku, Wołczynie, Praszce, 
Namysłowie, Byczynie oraz Wieluniu. Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 
 
Z tańcem spotkał się w roku 1930 w Szkole Podstawowej, ale była to tylko zabawa w taniec. 
Na poważnie zajął się tą dyscypliną dopiero w roku 1945, kiedy pracował w PKP w 
lokomotywowni Kluczbork, której władze wytypowały go na tancerza do zespołu tańca ludowego. 
Już po pół roku prób został instruktorem tego zespołu. 
Swoje umiejętności instruktorskie poszerzał na seminariach tanecznych w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Opolu. Następnie ukończył ogólnopolskie szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki tzw CPARA (Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego) w 
Warszawie, gdzie głównym kierownikiem była prof. Jadwiga Mierzejewska. 
W latach 1953-1956 uczęszczał na 4-letnie studium – Wydział Tańca Ludowego. Zajęcia tego 
studium odbywały się w różnych miastach Polski. 
Z tańcem towarzyskim spotkał się po raz pierwszy w roku 1957. W tym okresie dojeżdżał do 
Katowic na szkolenia z tańca klasycznego prowadzone przez prof. Burke. Seminarium rozszerzono 
o zajęcia z tańca towarzyskiego, które prowadził prof. Marian Wieczysty w WDK w Katowicach. 
Od tego czasu zafascynował się zarówno tańcem ludowym, jak i towarzyskim. 
W roku 1958, w nagrodę za przygotowanie udanego widowiska „Szlakiem Ziem Odzyskanych” na 
Górze Św. Anny, Wojewódzki Wydział Kultury w Opolu wysłał go do Krakowa na 3-miesięczny 
kurs tańca towarzyskiego prowadzony przez prof. Mariana Wieczystego. Po ukończeniu kursu 
otrzymał dyplom nauczyciela tańca towarzyskiego. 
W latach 1964-1967 w Płocku doskonalił swoje kwalifikacje na CPARA - 4-letnim Studium 
Wydziału Tańca Towarzyskiego przy MKiS, po którym uzyskał uprawnienia nauczyciela tańca I 
kategorii oraz licencję sędziego na turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
W latach 1945-1982 był maszynistą parowozów w PKP w Kluczborku. Zawodowi maszynisty był 
oddany bez reszty. Prowadził pociągi osobowe i towarowe. 
Po pracy zawodowej zajmował się zespołami tańca ludowego w Kluczborku, Wołczynie, Byczynie, 
Namysłowie, Oleśnie, Wieluniu, Praszce i Skomlinie. 
Trzykrotnie wziął udział w przygotowaniu widowisk ludowych na Górze Św. Anny pod Opolem. 
Był członkiem kadry artystycznej Centralnych Dożynek w Opolu, Białymstoku, Poznaniu, Lesznie, 
Bydgoszczy, Olsztynie i Koszalinie.  
Samodzielnie przygotowywał programy artystyczne Dożynek Wojewódzkich w Opolu, Paczkowie, 
Byczynie i Głubczycach, organizowanych przez Wojewódzkie Kółka Rolnicze w Opolu. 
Od roku 1958 założył i prowadził kluby tańca towarzyskiego w Kluczborku (MDK i STOBRAWA), 
Oleśnie (KTT PDK i RÓŻA), Namysłowie (SAMBA), Wieluniu i Praszce (PROSNA). 
Jego klub w Pawłowicach k/Olecka był pierwszym wiejskim klubem tańca towarzyskiego. 
Na terenie byłych województw: kaliskiego, opolskiego, sieradzkiego i częstochowskiego,  
organizował krajowe i międzynarodowe turnieje tańca towarzyskiego.  Na niektórych z nich sędzią 
głównym był prof. Marian Wieczysty. 
W roku 2000 otrzymał tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Tanecznego. 
Za swoją działalność otrzymał Złotą Odznakę PTT oraz szereg dyplomów i podziękowań za 
wybitne osiągnięcia taneczne.  
 
Zmarł 12.03.2008 r. w Kluczborku.  

Do końca życia był czynnym trenerem i sędzią I kategorii PTT.  

 



W jego taneczne ślady poszli czterej synowie, uzyskując uprawnienia instruktorskie. Obecnie ponad 
20 osób z rodu Jerzego Mierzwy jest tancerzami klas E do S, trenerami i sędziami tańca. Na I TTT 
o Puchar Jerzego Mierzwy w dniu 26.10.2007 r. w Kluczborku, Jerzy Mierzwa sędziował razem z 
synem Andrzejem i wnukiem Mariuszem. Andrzej Mierzwa piastował w latach 1994-2006 funkcję 
Prezesa Zarządu Głównego PTT, a obecnie jest Prezesem Honorowym tej organizacji. 


