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Zmartwychwstanie Wielkiej Nocy
stało się nadzieją na odkupienie naszych
win.
Największy na to dowód dał Jezus
Chrystus oddając za nas wartość
największą...
Pamiętajmy, że dobre czyny są
efektem nie tylko dobrych decyzji.
Są także owocem zapatrywania
na podjęte wybory,
wierności podjętym zobowiązaniom
i cierpliwości w ich urzeczywistnianiu.
Znajdując czas do zadumy
w te szczególne święta miejmy
na względzie myśl Wincentego Witosa
Jeżeli za słowami nie idą fakty
to najpiękniejsze słowa nie zdadzą się
na nic.

Pełnych pokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych
oraz sił w urzeczywistnianiu podjętych wyborów
życzy
Zarząd Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum W. Witosa

Z kart historii

Dobry posiew
Wincenty Witos, bez wątpienia jeden z najwybitniejszych polskich polityków i mężów stanu
połowy XX wieku, był współautorem i współuczestnikiem wszystkich najważniejszych wydarzeń,
jakie miały miejsce w życiu narodu i państwa w tym okresie. Faktem jest, że drugi rząd, który
współtworzył Wincenty Witos, w oparciu o szeroką koalicję polityczną w 1923 roku, we współczesnej
historiografii nadal nie jest odbierany jednoznacznie. Historycy podejmujący zagadnienia parlamentaryzmu w drugiej RP przeważnie unikają głębszych wywodów na ten temat, lub kierują się mocno tendencyjnymi osądami: Rząd ten pozostawił po sobie pamięć jednego z najbardziej reakcyjnych i niepopularnych rządów przed rokiem 1926. Interpretacja tego zjawiska jest wielowymiarowa (wyniszczająca wojna z Rosją bolszewicką w 1920 roku, kryzys parlamentarny, zabójstwo prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza, powstania rewolucyjne w Bułgarii i Niemczech jesienią 1923
roku, wreszcie załamanie ekonomiczne na świecie) i wywodzi się niewątpliwie z rzeczywistości społecznej, gospodarczej i geopolitycznej Polski w latach 1920 - 1923.
Odrodzone niepodległe spełniała tak zwana Polska
państwo polskie u progu Krajowa Kasa Pożyczkowa
swojego istnienia znajdowało (PKKP) - tymczasowa instytucja
się w trudnej sytuacji ekono- emisyjna, przejęta przez władze
micznej. Józef Szwagrzyk pisał: polskie w listopadzie 1918 r. od
Było to wynikiem zarówno byłych okupantów niemieckich.
połączenia w jeden organizm Jednak jej działalność (czyli
gospodarczy dzielnic dostosowa- emisja pieniądza) była zależna
nych dotąd do odmiennych po- od rządu, a sprawa powołania
trzeb ekonomicznych trzech niezależnego banku emisyjnego
państw zaborczych, jak również przeciągała się z roku na rok.
zniszczeń i świadomych dewa- Zadania stojące przed odrastacji czynionych przez walczące dzającym się państwem polskim
na tych ziemiach w czasie I wymagały ogromnych środków
wojny światowej armie rosyjskie finansowych. Zniszczenia wojenne, zubożenie społeczeństwa,
i państw centralnych.
Ziemie każdego z zaborów brak skutecznego aparatu podanależały do różnych systemów tkowego oraz niejednolite przemonetarnych. Marka niemiecka pisy podatkowe i celne doprowadziły do ogromnych deficytów.
w zaborze pruskim,
rubel w zaborze rosyjskim i korona austriacka
w Galicji. W kwietniu
1917 roku Niemcy uruchomili w okupowanej
przez siebie części
Królestwa marki polskie,
które były od tej pory
j e dy ny m praw ny m
środkiem płatniczym.
Priorytetem dla rządu
polskiego było utworzenie niezależnego banku
emisyjnego. Do 1924 r.
Drugi Gabinet Wincentego Witosa z 1923 r.
rolę takiego banku
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Ogólny marazm społeczny
pogłębiła wiadomość o morderstwie 16 grudnia 1922 roku
prezydenta Gabriela Narutowicza, którego kandydaturę w
czasie wyborów poparł m. in.
klub Wincentego Witosa PSL
„Piast”. Mord na prezydencie
zaostrzył sytuację polityczną w
kraju. Marszałek Sejmu Maciej
Rataj, pełniący obowiązki prezydenta, powierzył funkcję premiera gen. Władysławowi Sikorskiemu.
Deficyt budżetowy spowodowany, między inny mi,
niedoborem dochodów skłaniał państwo do pokrywania
znacznej części wydatków w
drodze druku pieniędzy papierowych (marek
polskich). W 1923 roku
45% wszystkich wydatków pokrywano drukiem
marek. W związku z
tym ilość marek polskich w obiegu szybko
wzrastała. Spowodowało to szybki wzrost
cen oraz spadek wartości marki polskiej. Druk
marek polskich stawał
się stopniowo dla skarbu państwa podstawowy m źródłem do-
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chodów. Ten rodzaj działań
państwa przyniósł pewne korzyści niektórym sferom gospodarczym, ale także pogorszył
sytuację przede wszystkim robotników. Po pierwsze: powodował spadek płac robotników,
co zwiększało zyski osiągane
przez właścicieli przedsiębiorstw. Po drugie: umożliwiał
bardzo korzystną spłatę
kredytów zaciąganych przez
przedsiębiorstwa. Po trzecie:
ułatwiał eksport towarów z
Polski. Poszkodowanymi w tym
systemie byli wszyscy ci, którzy
otrzymywali zapłatę w tracącym stale na wartości pieniądzu, a więc głównie robotnicy i
urzędnicy. Ponadto w okresie
tym zamierał kredyt, gdyż
banki bały się udzielania
pożyczek. Inflacja mierzona
kursem dolara wyrażonego w
markach polskich, narastająca
stosunkowo równomiernie w
latach 1918-1922, w połowie
1923 przerodziła się w hiperinflację.
„Wobec topnienia wartości
krajowego znaku pieniężnego
za-częła do obiegu pieniężnego
wchodzić wtedy waluta obca, a
także złoto. Kredyt w markach w
tych warunkach stał się
podarunkiem, ociąganie się z
uiszczeniem podatków było
korzystną spekulacją, nie
oddawanie długów równało się
faktycznie oszustwu, a składanie
oszczędności w markach okazało
się szczytem lekkomyślności.” tak o ówczesnej sytuacji gospodarczej Polski pisał Jerzy
Zdziechowski - prezes komisji
budżetowej sejmu i jednocześnie generalny referent budżetu państwa. Sam Stanisław
Grab-ski [Zob. „Piast” 1923, nr
32] stwierdził, że: Jedną z
głównych przyczyn spadku marki
polskiej jest drukowanie

miliardów marek, nie mających
pokrycia w złocie. W jednym
miesiącu, w marcu, wydrukował
rząd 660 miliardów.
Tymczasem, rząd z premierem
Władysławem Sikorskim, który
jak podaje ówczesna prasa, „nie
chcąc drukować coraz to więcej
marek wydrukował bony złote
opiewające na złote polskie.
Wypuścił tych bonów trzy serje,
oznaczone literami A,B,C. W
skutek spadku wartości marki
serję bonów złotych A wypuścił
rząd Sikorskiego 1 kwietnia na
sumę 10 milionów 800 tysięcy
złotych. Sprzedawał je w markach
polskich po kursie ówczesnego
franka szwajcarskiego, a więc
przeciętnie 10 tys. marek za jeden
złoty”.
Rząd Sikorskiego zmniejszył
druk marek, ale za to wydrukował sześcioprocentowe bony
złote, które zobowiązał się
wykupić po 6 miesiącach. Do
końca maja wypuścił trzecią
serię bonów na sumę 35
milionów 800 tys. złotych. Jak
podawał tygodnik „Piast” „Bony
złote muszą być wykupione w
terminie. Pieniądze za nie wziął
rząd gen. Sikorskiego. Oczywiście wypłaca się te bony
markami, które się też musi
drukować. A ponieważ drukuje
się bez pokrycia w złocie, więc
kurs ich spada. Gdy pieniądz
traci wartość, rośnie drożyzna.
Słyszy się nieraz, że za rządów
Sikorskiego kurs marki nie
spadał tak gwałtownie, jak za
obecnego rządu. Rzeczywiście
kurs marki polskiej jako tako się
trzymał, ale ile to państwo
kosztowało? Rząd Sikorskiego
podtrzymywał kurs marki
polskiej, bo rzucał na giełdę
dolary. Przez 5 miesięcy wydał
na ten cel 22 milionów dolarów.
Te dolary przeniosły się z kas
rządowych do kieszeni speku-

lantów walutowych.
Gabinet Sikorskiego nie
wytrzymał przesilenia gabinetowego i w wyniku utraty
poparcia przez zawiązującą się
koalicję parlamentarną stracił
większość. 28 maja powstał
gabinet pod przewodnictwem
Wincentego Witosa, który
opierał się na większości
sejmowej klubów: PSL „Piast”
(56 posłów), Związek Ludowo
Naro d ow y ( 9 8 p o s ł ó w ) ,
Chrześcijańska Demokracja (43
posłów), Klub ChrześcijańskoNarodowy (24 posłów), Klub
Katolicko-Ludowy (4 posłów),
mniejszości sejmowe 13 posłów.
Nowa większość w parlamencie
od samego początku atakowana
była przez kluby opozycyjne:
Socjalistów, PSL ”Wyzwolenie” i
grupę 13 posłów, którzy pod
zwierzchnictwem posła Jana
Dębskiego opuścili szeregi
„Piasta”. „Atakowano rząd
Witosa z całą zaciekłością w
żadnem państwie nie widzianą.
Podjudzano tłumy miejskie
przeciwko temu rządowi, przeciw
chłopom, których prasa krakowska zrobiła lichwiarzami,
sprawcami wszystkiego zła w
Polsce”.
W swoim expose 1 czerwca
1923 roku Witos zapowiedział,
że dochody państwa będą
wzmocnione przez wysoki
podatek progresywny. Rząd
Witosa w niedługim czasie
dokonał redukcji 16 000
urzędników. 15 czerwca sejm
uchwalił proponowaną przez
rząd ustawę o podatku gruntowym, zakładającą znaczną
progresję dla gospodarstw
większych. Progresję zwiększał
podatek dochodowy uiszczany
tylko przez właścicieli ziemskich
o areale powyżej 15 ha.
„Piast” pisał:
11 sierpnia sejm przyjął rządowy
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handlu; 29 lipca
projekt o ubezpieczeniach od bezrobocia i
ubezpieczenia od wypadków. Dla ochrony
najbiedniejszych wydano zakaz wywozu z
kraju artykułów pierwszej potrzeby.
Jesienią 1923 roku na
gabinet Witosa spadła
cała hiperinflacyjna
Karykatura przedstawiającą przymierze
eksplozja,
co wzbudzisocjalistów i obszarników
ło powszechne niezadowolenie i
chcących utrącić rząd Witosa.
strajki. Odpowiedzią lewicowej
projekt ustawy o podatku opozycji było ogłoszenie strajku
majątkowym, który obciążał powszechnego. W chwili, gdy
wszystkich posiadaczy majątku państwo polskie znalazło się w
powyżej 3000 franków złotych; najcięższym położeniu, wybuchł
progresja wynosiła od 1,2 do 3 strajk maszynistów kolejowych
%. Był to podatek jednorazowy, w Krakowie. Zaskoczony rozmiana sześć rat półrocznych.
rami strajku rząd zareagował
Rząd Witosa w celu egzekwo- militaryzacją kolei. Doprowawania należności podatkowych dziło to do strajku generalnego,
uruchomił specjalne lotne proklamowanego 5 listopada
komisje, które sprawdzały 1923 przez PPS. Tłum robotnizeznania przedsiębiorców. ków agitowanych przez socjali„Piast” tak o tym pisał: stów i oponentów opanował
Stwierdzono, że największe ulice Krakowa i dość łatwo
firmy, znane w całej Polsce, w poradził sobie z policją i
niegodziwy sposób ukrywały oddziałami 16. Pułku Piechoty,
lwią część swoich dochodów, którym zdołał odebrać broń. Do
uchylając się od płacenia walki wprowadzono szwadrony
podatku obrotowego, jaki płacić słynnego 8. Pułku Ułanów
były zobowiązane. Stwierdzono, Krakowskich im. Stanisława
że znana firma lwowska, Poniatowskiego i wtedy rozpoB a c z e w s k i , p ro d u k u j ą c a czął się dramat. Uzbrojony tłum
rozpowszechnione w całej zaatakował ułanów, którzy w
Polsce wódki i likiery, ukryła krwawej szarży na ulicy Dunaprzed podatkiem obrotowym jewskiego w Krakowie ponieśli
więcej, niż połowę swoich olbrzymie straty. Tak te dramaobrotów.
tyczne chwile opisuje ówczesna
Wszystkie te zapewnienia socjalistyczna prasa:
uzdrowiły skarb państwa i Na ulicy Garbarskiej grupy
umożliwiły reformę walutową, ludności przyjęły ułanów wrogą
stanowiły duże obciążenie klas postawą i groźbami, a jednoposiadających, toteż spotkały cześnie z bram i okien kamienic
się z krytyką. Rząd Wincentego zaczęły padać strzały. […] Od
Witosa przeprowadził również tych celnych strzałów rotmistrz
wiele reform społecznych. 16 Lucjan Bochenek został śmiertemaja o płatnych urlopach dla lnie ranny w głowę i zwalił się z
zatrudnionych w przemyśle i konia. Na komendę rotmistrza
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Mokrzyckiego kolumna ruszyła
galopem, jednak już po
przebyciu kilku metrów konie
zaczęły się przewracać na
śliskim bruku. Najeżdżające
zwarte szeregi załamywały się
na leżących koniach i ludziach…
Po krótkiej chwili Szwadron 4
już nie istniał, a tabun koni bez
jeźdźców pędził ulicą Basztową…
W wyniku starć zginęło 2
oficerów i 12 żołnierzy, a 120
zostało rannych. Rządowi z
czasem udało się opanować
sytuację, ale w wyniku tych
wydarzeń i nagonki politycznej
gabinet Wincentego Witosa
podał się do dymisji w grudniu
1923 roku.
Równie ciężki jak bezpodstawny
był zarzut uczyniony mi z
ciąg dalszy str. 6
Ułani (Pamięci pomordowanych
w Krakowie)
Do niebieskiej furty zapukali
Skrwawionymi pukali rękami.
I w milczeniu przed furtą czekali
ustawieni w ordynku czwórkami Ktoście wy ?
- Ułani !
Skąd idziecie, krwią cali mazani?
- My z Krakowa. Pułk ósmy. A

krwawi, bo zabili nas bracia
rodzeni,
A strzelali z za węgła i z sieni
We krwi cała ulica się pławi
- A zabili was za jakie winy?
Za to, żeśmy przy sztandarze stali,
Jako wierne swej Ojczyźnie syny,
Za to żeśmy rozkaz wykonali,
A pierwszego rotmistrza zabili,
Porucznika dobili butami,
Potem inni się z koni walili
Dopędzani bratnimi kulami.
Krwi ułańskiej popłynęła rzeka i
skąpała tłumy rozbestwione
Aż jak ona się stały czerwone…
Chodźcież, chłopcy! Pan Bóg na
was czeka.
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Kongres Jednosci. W 80. rocznicę powstania
Stronnictwa Ludowego
Z j e d n o c z e n i e r u c hu
ludowego w 1931 roku pozostanie na zawsze wydarzeniem znaczącym w historii
polskiego ruchu ludowego
okresu II Rzeczypospolitej. To
w tym dniu, jak czytamy
pierwszej odezwie władz naczelnych SL, ziściło się najgorętsze pragnienie wsi. Dokonał się wielki czyn w obliczu
państwa i ludu wiejskiego…
Łamiąca przeciwności wola
chłopów to sprawiła, że w dniu
15 marca 1931 roku w Warszawie na zjeździe delegatów
trzech dotąd odrębnych stronnictw: „Wyzwolenia”, „Piasta” i
Stronnictwa Chłopskiego stworzono jedno, całą wieś Rzeczypospolitej obejmujące STRONNICTWO LUDOWE…
15 marca 1931 roku o
godzinie 12.00 przy ulicy Nowy
Świat w Warszawie rozpoczęło
się posiedzenie połączonej
Rady Naczelnej powyższych
trzech stronnictw. Przewodniczył jej najstarszy wiekiem
prezes „Wyzwolenia” - Maksymilian Malinowski, który
zagajając posiedzenie stwierdził m. in.: Dzień ten będzie
punktem zwrotnym w dziejach
ruchu ludowego, zjednoczenie
będzie trwałym i wiecznym.
Nigdy już nie rozejdziemy się wszystko zrobimy, by zapewnić
ludowi należyty mu wpływ na
losy państwa i udział w
urzędach, do osiągnięcia tego
celu potrzeba: idei, zapału i
ofiary, pracy wielkiej i wytrwałej, nadto braterstwa i miłości…
Następnie przewodnictwo Kongresu objął Wincenty Witos,

Kongres Zjednoczeniowy Stronnictwa Ludowego. Warszawa, 15.03.1931 r.

udzielając w pierwszej kolejności głosu dr Władysławowi
Kiernikowi, który miał za
zadanie przedstawić projekt
wspólnego programu. Ponieważ nad projektem i statutem
organizacyjnym debatowały
Rady Naczelne poprzedniego
dnia, referent ograniczył się
tylko do ogólnych uwag. Dalej
w swojej wypowiedzi stwierdził:
Wierzymy, że mimo trudności, mimo różnic, znajdziemy to
co nas łączy, tak, że to, co się
dzisiaj dokona, będzie dobrem i
trwałem. Program, uchwalić się
mający, jest ramą, która może
nas zmieścić wszystkich, bez
zadrażnienia uczuć, ukochań,
kongres wielki, nakazy życia
mogą podyktować nam w
przyszłości zmiany. Patrzy na
nas wieś polska, chłop polski,
musimy wyjść stąd zjednoczeni,
złączeni na wspólną dolę i
niedolę.
Po tym przemówieniu, przy

wielkim entuzjazmie zebranych, uchwalono jednogłośnie
następujący wniosek złączeniowy: Zebrani w dniu 15 marca
1931 r. przedstawiciele trzech
stronnictw ludowych, a to PSL
„Piasta”, „Wyzwolenia” i
Stronnictwa Chłopskiego, stwierdzając, że dobro Rzeczypospolitej i dobro ludu polskiego
wymagają zaniechania wszelkich
walk w obozie ludowym i
skupienia wszelkich sił w
obronie demokracji i najżywotniejszych politycznych i gospodarczych interesów wsi polskiej,
postanawiają połączyć trzy
wymienione stronnictwa w
jedno, które odtąd jest jedyną
niezależną organizacją ludu
wiejskiego w Polsce.
Uchwalono także jednogłośnie
statut organizacyjny, który
ustanawiał, że nowo powołane
stronnictwo nosi nazwę Stronnictwo Ludowe, jest polityczną
organizacją ludu wiejskiego,
swoją działalnością obejmuje
5
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zabrał prez e s Wi n centy Witos,
któr y nawiązał do
słów swoich
przedmówców, podkreślając
jeszcze raz,
Medal pamiątkowy z okazji 60. rocznicy
że „w dniu
Zjednoczenia Ruchu Ludowego.
dzisiejszym
cały obszar Rzeczypospolitej stały się fakty duże, dokonano
Polskiej, jego godłem jest zielony dzieła o historycznym znaczeniu,
sztandar z kłosami pszenicy, a dokonało się zjednoczenie
odznaką czterolistna, zielona formalne, wtedy zaś stanie się
trwałe, nierozerwalne, gdy
koniczyna.
Po wyborze 150 delegatów wytrzyma próbę życia, gdy
stanowiących Radę Naczelną program zostanie w życie
nastąpił wybór prezesa, którym wprowadzony,… wyjdzie zwyzostał jednogłośnie Wincenty cięsko z tej próby, pokona trudWitos, wiceprezesami wybrani ności, gdy nie wyrzekając się
zostali: Błażej Stolarski i Andrzej przeszłości swej, ukochania
Waleron, sekretarzami zaś: Anto- swych ideałów, skupi pod swym
ni Langer, Stanisław Mikołajczyk sztandarem cały lud polski, stając się wyrazicielem i rzecznii Konstanty Pac.
kiem
jego pragnień, nadziei i
W skład NKW weszli: Kazimierz
Bagiński, Tomasz Czemicki, potrzeb.
Na zakończenie odśpiewano
Bruno Gruszka, Władysław
Kiernik, Mieczysław Michałkie- „Rotę” i „Gdy naród do boju”.
wicz, Józef Putek, Maciej Rataj, Kongres Jedności odbił się
Jan Smoła, Stanisław Wrona, szerokim echem w prasie ludoAndrzej Waleron, Michał wej. Tygodnik „Piast” tak
Woźnicki i Jan Zaleski.
kończył relacje z tej historyPo zakończeniu wyborów głos cznej chwili: „Nowe życie czeka

milionowe rzesze chłopów w
Polsce, lepszy świat, lepsze
życie, jaśniejsze jutro”. Ileż w
tych słowach nadziei na
przyszłość! Ludowcy pokładali
w nim rzeczywiście nadzieje na
lepsze jutro, masowo wstępując
w szeregi nowo powstałego
stronnictwa, tak że już po roku
działalności Stronnictwo Ludowe liczyło około 300 tys.
członków. Sam W. Witos po
latach napisał o zjednoczeniu:
Wiadomość o połączeniu się
stronnictw ludowych, dotąd tak
zaciekłe walki pomiędzy sobą
prowadzących, wywarła na wsi
bardzo wielkie wrażenie i
została jak najprzychylniej
przyjęta. Z jednej strony
spodziewali się chłopi bardzo
wiele po nowym Stronnictwie, z
drugiej zapanowała radość, że
nareszcie ustaną na wsi
gorszące i szkodliwe walki, które
często nie oszczędzały nawet
ludzi jednej rodziny.
Kongres z 1931 r. jest przykładem, na to, że mimo dzielących różnic w imię wyższych
wartości i ideałów współpraca
jest zawsze możliwa.
D. K.

ciąg dalszy ze str. 6 Dobry posiew

powodu mojego postępowania w
czasie znanych i głośnych
wypadków w Krakowie w listopadzie 1923. wywołanych
rewoltą socjalistyczną. Grając
na uczuciach i wyzyskując
nieświadomość, przedstawiono
mnie w oczach mas ludowych
jako krwawego wampira, który
rozmyślnie przelewał i łykał
krew niewinnych robotników.
[…] Jeśli w tej sprawie mam
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sobie coś do zarzucenia to
niedołęstwo i tchórzliwość
krakowskich władz cywilnych i
wojskowych, jaką one okazały
wobec buntu, jego sprawców i
kierowników […] Dziwna rzecz,
że socjaliści, ubolewając nad
przelaną z ich winy krwią
robotników, zapomnieli o przelanej krwi polskich żołnierzy.
Często pomijanym faktem jest,
że to rząd Witosa uzdrowił

finanse państwa i przygotował
grunt pod reformę walutową.
Marszałek sejmu Rataj pisał:
Był to fundament położony pod
naprawę skarbu państwa. […]
Był to dobry posiew, którego
żniwo rozpoczął zbierać obecny
rząd pana Grabskiego.
Janusz Skicki

Zaproszenie do lektury

Jan Pieniążek (1881 -1963)
- działacz ludowy i poseł
Sylwetki chłopskich parlamentarzystów okresu międzywojennego są na ogół znane.
Czytelnik może sięgnąć chociażby po liczne opracowania
poświęcone ruchowi ludowemu,
polskiemu parlamentaryzmowi,
czy po słowniki biograficzne.
Niewielu jednak spośród
włościańskich polityków „doczekało” się własnych, pełnych
biografii. Ten brak w
historiografii dostrzegł Seweryn Pieniążek, doktorant
Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, który
podjął się opracowania
biografii Jana Pieniążka.
Jan Pieniążek urodził się 10
czerwca 1881 r. w Mokrej
Stronie k. Przeworska.
Pochodził z wielodzietnej
rodziny chłopskiej. Niedługo
po ukończeniu szkoły
powszechnej w Przeworsku
odbył służbę wojskową w c.k.
armii, którą zakończył w
stopniu wachmistrza. Szybko
związał się z ruchem
ludowym. W 1911 r. stał się
mężem zaufania PSL w
gminie Urzejowice. W
okresie I wojny światowej
walczył na froncie wschodnim.
W lipcu 1918 r. powrócił do
Mokrej Strony. Jesienią tego
samego roku zaangażował się w
tworzenie organów państwa
polskiego w powiecie przeworskim. W 1919 r. został posłem na
Sejm RP z listy PSL „Piast”. W
ławach poselskich zasiadał także
w dwóch kolejnych kadencjach

(do 1930 r.), wybierany z listy
tego samego ugrupowania.
Równolegle był aktywny w
samorządzie i lokalnych organizacjach społeczno-gospodarczych, m.in. pełnił funkcję wójta
gminy Mokra Strona od 1920 do
1934 r. Po utworzeniu Stronnictwa Ludowego w 1931 r. był
jego członkiem. Jednakże w
wyniku nieporozumień i kon-

fliktów personalnych rozstał się
SL. Zaczął bez powodzenia organizować w powiecie przeworskim Chłopskie Stronnictwo
Rolnicze. W 1938 r. startując z
listy Obozu Zjednoczenia
Narodowego został po raz
czwarty w swej karierze posłem.
Okres okupacji spędził w
okolicach Przeworska. Po II
wojnie światowej nie pełnił już

funkcji publicznych. Utrzymywał
się z pracy na roli. Zmarł 28
kwietnia 1963 r. w Przeworsku,
gdzie został pochowany na
cmentarzu komunalnym.
Niewątpliwie silną stroną książki
Seweryna Pieniążka jest jej baza
źródłowa. Przeprowadził kwerendę w wielu placówkach
archiwalnych i muzealnych.
Badaniami objął m.in. Archiwum Państwowe w Przemyślu (m.in. akta miasta
Przeworska), Archiwum Akt
Nowych, Archiwum Zakładu
Historii Ruchu Ludowego.
Korzystał również z dokumentów znajdujących się w
zasobie Muzeum w Przeworsku i Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchosławicach.
Dotarł do ksiąg metrykalnych z parafii Św. Ducha w
Przeworsku. Przeanalizował
stenogramu z posiedzeń
Sejmu, a także prasę ludową
(gazety: „Piast”, „Zielony
Sztandar” i „Gazeta Chłopska”). Zebrał relacje Tadeusza
Pieniążka, syna bohatera
biografii.
Autor zaraz na wstępie
zaznaczył, że napisana przez
niego praca jest: „biografią
polityczną Jana Pieniążka, przedwojennego działacza ludowego i
posła na sejm czterech kadencji,
[…] zasłużonego dla Przeworska
i okolic”. To główne założenie
zdeterminowało konstrukcję
całej pracy. Ma ona układ chronologiczno-problemowy, niebudzący zastrzeżeń. Składa się z
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czterech rozdziałów, które
o dpow iadają akt yw ności
publicznej Jana Pieniążka.
Pierwszy rozdział został zatytułowany „Młodość i początki
działalności społeczno-politycznej Jana Pieniążka”. Autor
opisał tu m.in. pochodzenie
bohatera biografii. Sporo uwagi
poświęcił rodzinnej wsi posła, tj.
Mokrej Stronie k. Przeworska.
Przedstawił edukację tego
polityka, w tym pozytywny
wpływ Towarzystwa Szkoły
Ludowej oraz służbę wojskową
w c.k. armii, gdzie nauczył się
języka niemieckiego. Opisał
także okoliczności związania się
Pieniążka z ruchem ludowym.
Rozdział drugi („Działalność
polityczna Jana Pieniążka w
latach 1918-1926”) został
poświęcony nie tylko - jak sugeruje jego tytuł - działalności
politycznej, ale też samorządowej i społeczno-gospodarczej
bohatera książki, do momentu
zamachu majowego. Autor
zaprezentował tu zaangażowanie
Pieniążka w proces tworzenia
polskich władz w powiecie
przeworskim (rozbrajanie garnizonów austriackich oraz udział
w terenowych organach Polskiej
Komisji Likwidacyjnej), które
przyniosło mu wybór do Sejmu
Ustawodawczego RP. Historyk
opisał działalność parlamentarną Pieniążka w latach 1919 1926, m.in. udział w sejmowych
komisjach: likwidacyjnej, wojskowej i ochrony pracy, czy
komisji specjalnej ds. uchybień
w lwowskiej Izbie Skarbowej, a
także główne wystąpienia
Sejmowe. Przedstawił duże
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zaangażowanie posła na rzecz
obrony kraju podczas wojny
polsko-bolszewickiej. Sporo
miejsca poświęcił działalności
samorządowej Jana Pieniążka,
który od 1920 r. pełnił funkcję
wójta Mokrej Strony. Przedstawił
sytuację ekonomiczną gminy i
trudne decyzje, z którymi
musiał się zmierzyć (np.
zrównoważenie budżetu, kwestie
personalne, prace szarwarkowe).
Kolejny rozdział („Od przewrotu
majowego do wielkiego kryzysu.
Lata największego znaczenia
politycznego Pieniążka”) dotyczy
lat 1926-1930. Autor opisał tu
m.in. negatywny stosunek do
sanacji i do Stronnictwa
Chłopskiego, rywalizację z
posłami ludowymi z tego
ugrupowania (szczególnie z
Andrzejem Plutą). Pokazał
również stosunek bohatera
biografii do Wincentego Witosa.
Był wobec niego lojalny.
Zaprezentował także głoszone
przez Pieniążka postulaty reform
w PSL „Piast”. Sprowadzały się
one do silniejszego reprezentowania interesów chłopów przez
stronnictwo. Autor zaprezentował także aktywność poselską
polityka. Dużo uwagi poświęcił
jego działalności w regionie. Za
urzędowania Pieniążka dokonano m.in. częściowej regulacji
rzeki Mleczki w okolicach
Przeworska, a także remontu
dróg w Mokrej Stronie.
Kierowana przez niego gmina
włączyła się w budowę
gimnazjum żeńskiego w Przeworsku. Poseł był aktywnym
członkiem Związku Drobnych
Plantatorów Buraka Cukrowego

w Przeworsku. W imieniu
chłopów negocjował kontrakty z
przeworską cukrownią. Z jego
inicjatywy m.in. wybudowano
D om Plantatora Buraka
Cukrowego w Przeworsku.
W ostatnim rozdziale zatytułowanym „Między opozycją a
sanacją. Spadek politycznego
znaczenia Pieniążka w latach
trzydziestych”. Autor opisuje
działalność publiczną Pieniążka
w latach 1930-1939. Przedstawił
tu okoliczności rozwiązania
Sejmu w 1930 r., wybory
brzeskie i problemy bohatera
biografii, któr y podczas
kampanii wyborczej w 1930 r.
został absurdalnie oskarżony o
rzekome działania antypaństwowe w 1920 r. Ostatecznie w 1933
r. został oczyszczony z zarzutów.
Historyk opisał powstanie
Stronnictwa Ludowego. Pokazał
spadek politycznego znaczenia
Pieniążka. Omówił konflikt o
w pływy ze Stanisławem
Januszem (sympatykiem KPP,
członkiem PKWN w 1944 r.) i
krytyczny stosunek do Związku
Młodzieży Wiejskiej „Wici” w
powiecie przeworskim, co
zdaniem historyka przyczyniło
się do wykluczenia bohatera
biografii z SL w 1933 r. Autor
pokazał próby podejmowane
przez Pieniążka w celu
utrzymania się na scenie
politycznej, np. tworzenie
struktur Chłopskiego Stronnictwa Rolniczego, interwencja u
marszałka Rydza-Śmigłego w
sprawie zgody na powrót Witosa
do kraju, przystąpienie do
wyborów w 1938 r. z lisy OZN
ciąg dalszy str. 19
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Bolesna rocznica
W sobotę 10 kwietnia 2010 r. tym wszystkim jakaś głęboka współczuciu. Lecz żyć dla
doszło do największej tragedii w wymowa i aż ciśnie się na usta Ojczyzny nikt nas jeszcze nie
powojennej historii Polski. W pytanie - dlaczego? Być może po nauczył…
drodze na uroczystości w 70. to, żeby świat się zatrzymał i w Janusz Śniadek, przemawiając
rocznicę zbrodni katyńskiej w tym szoku przypomniał sobie o w imieniu NSZZ „Solidarność”
katastrofie lotniczej pod Smoleń- tym, co wydarzyło się w Katyniu w czasie pogrzebu prezydenta
RP, powiedział:
skiem zginął prezydent RP Lech 70 lat temu.
Kaczyński z małżonką oraz
Pamiętamy ten żal Polaków, Nie ma wolności bez wartości.
wszyscy członkowie polskiej rozpacz rodzin ofiar katastrofy, Wyśmiewani za niemodny patriodelegacji, w tym ostatni niezliczone tłumy ludzi modlą- tyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie
prezydent RP na uchodźctwie, cych się przed pałacem prezy- podnieśliśmy głowy. Zrobimy
osiemnastu posłów i senatorów, denckim, w kościołach w całej wszystko, aby rozpalony w
najwyżsi rangą dowódcy sił Polsce. Nikt wtedy nie wstydził sercach i umysłach Polaków
płomień nie wygasł […]
zbrojnych RP, przedPotrzebę narodowej
stawiciele urzędów
jedności, patriotyzpaństwowych, biskumu. zawsze podkreśpi i księża Ordylał Wincenty Witos.
nariatu Polowego
To właśnie jedność
WP, przedstawiciele
narodu,
poświęcenie
Rodzin Katyńskich.
dla Ojczyzny, patLas katyński stał się
riotyzm, sprawiły, że
miejscem polskiego
w 1920 roku naród
dramatu po raz
p o l s k i o b ro n i ł
drugi w historii.
niepodległość,
Polska delegacja
codopiero odzyskachciała w imieniu
ną w 1918 r.
narodu oddać hołd
W pierwszą rocznip o m o r d ow a ny m
Tablica upamiętniająca posła Wiesława Wodę odsłonięta
cę
tej strasznej kataoficerom polskim w
w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie.
strofy pod Smoleńskiem ożyły
Katyniu, Charkowie i Miednoje
podczas drugiej wojny światowej. się publicznie przeżegać i modlić obrazy z tamtych tragicznych
Przez lata bowiem prawda o się w intencji ofiar katastrofy i za dni, ożyły wspomnienia, tak
Katyniu nie mogła się przebić, Ojczyznę, trzymać w dłoniach bolesne zwłaszcza dla rodzin
milczały światowe mocarstwa, a narodową flagę, zapalić znicze. ofiar katastrofy. W całej Polsce
w Polsce o tej okropniej zbrodni Polacy zjednoczyli się w znowu zapełniły się kościoły, a
nie wolno było mówić w okresie narodowej żałobie. Zadawaliśmy przed Tron Miłosiernego Boga
władzy komunistycznej. Są sobie pytanie: co z Polską, jaka popłynęła ogromna rzeka
modlitwy w intencji ofiar.
jednak analogie między tym co będzie jej przyszłość?
wydarzyło się przed siedem- Przeor Jasnej Góry o. Roman Złożono wiele kwiatów na ich
dziesięcioma laty a tym, co Majewski w czasie mszy św. w grobach, pod licznymi tablicami
wydarzyło się 10 kwietnia 2010 r. intencji ofiar katastrofy mówił: pamiątkowymi, zapalono setki
Wtedy wymordowany został Nie jesteśmy Narodem tylko na zniczy.
kwiat polskiej inteligencji, a w dziś. My, Polacy umiemy być
W tych kwietniowych dniach
katastrofie lotniczej także zginęła bohaterami w niewoli, umiemy solidaryzujemy się z rodzinami
elita narodu polskiego. Jest w łączyć się w bólu, w żalu, we ofiar smoleńskiej katastrofy. Dla
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nas, Polaków, ta narodowa rana
jest jeszcze świeża i głęboka.
Zapewne jeszcze długo będzie
krwawić. Ile czasu potrzeba, aby
mogła się zabliźnić? Straciliśmy
wybitnych ludzi. Polska jest z
nich dumna. Z ich postawy, z
ofiarnej pracy dla Ojczyzny.
Wspominamy dziś ich wszystkich.
Wyrazem pamięci są też
tablice pamiątkowe ku czci ofiar
katastrofy, odsłonięte w wielu
miejscach w Polsce. Dnia 6
stycznia 2011 roku, w czasie tradycyjnego już opłatka ludowców
z regionu tarnowskiego, w holu
głównym tarnowskiej
Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego została odsłonięta i poświęcona tablica dla upamiętnienia
posła Wiesława Wody,
który zginął w katastrofie smoleńskiej. Jego
imieniem nazwano
również aulę w tym
budynku, który wybudowany został w czasie, gdy
śp. Wiesław Woda pełnił funkcję
wojewody tarnowskiego. W tej
auli wielokrotnie spotykał się z
ludowcami regionu tarnowskiego, strażakami, samorządowcami.
Wiesław Woda był osobą
powszechnie znaną w całej
Małopolsce. Jako wieloletni poseł,
prezes małopolskich ludowców i
strażaków był bardzo aktywny.
Zawsze uśmiechnięty, szczery w
kontaktach z ludźmi. Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego
profesor Andrzej KosiniakKamysz podkreślał, że „trudno
zastąpić takiego człowieka”,
dziękował za zaangażowanie.
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Tłumaczył, że „PSL będzie
wierne ideom bliskim Wincentemu Witosowi. To właśnie służba
ludziom sprawiła, że PSL odegrał
tak istotną rolę w dziejach
odrodzonej po 1989 roku
Polsce”. Dziękował działaczom za
zaangażowanie w wyborach.
Poświęcenia tablicy dokonał
biskup pomocniczy diecezji
tarnowskiej, Andrzej Jeż. W
swoim krótkim wystąpieniu
wspominał pracowitość posła
Wiesława Wody, dziękował mu
za wielkie zaangażowanie na
rzecz miasta, regionu, diecezji i
całej Małopolski.

Uroczyste otwarcie auli
im. Wiesława Wody
w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie.

- Na kilka tygodni przed
katastrofą w Smoleńsku rozmawiałem z nim. Dał mi w prezencie kilka litrów miodu. Pszczelarstwo było jego pasją. W ten
sposób pokazywał nam, że jako
ludzie powinniśmy tak samo
pracowicie podchodzić do
swoich obowiązków, bez względu
na to kim jesteśmy i co robimy mówił biskup Jeż.
Wicemarszałek województwa
małopolskiego Roman Ciepiela
podkreślał, że współpraca z
Wiesławem Wodą układała się

mu zawsze wzorowo.
- Pracowaliśmy razem, kiedy
byłem prezydentem Tarnowa, a
Wiesław - wojewodą. Nawet jeśli
różniliśmy się politycznie, to
potrafiliśmy razem dojść do
konsensusu. To był prawy i
szlachetny człowiek.
Poseł Andrzej Sztorc, a zarazem
prezes Zarządu Polskiego
Stronnictwa Ludowego w Tarnowie, przypomniał, że tradycja
spotkań noworocznych w dniu 6
stycznia ma kilkunastoletnią
historię.
Wicemarszałek województwa
małopolskiego Stanisław Sorys
dodał zaś:
Ruch ludowy w naszym
regionie ma się dobrze:
widać to na tej sali i
widać po wynikach wyborów samorządowych.
Wiesław Woda wymagał wiele od siebie.
Jako polityk, działacz
ruchu ludowego, starał
się dać z siebie jak
najw ięcej. Chętnie
zapraszany przez różne organizacje spo-łeczne
starał się uczestniczyć w jak
największej ilości spotkań. Było
wiele takich niedziel i sobót,
gdzie brał udział nawet w
trzech uroczystościach. Zaproszony starał się przybyć, aby
swoją obecnością, krótkim
przemówieniem podziękować
lokalnej społeczności za
bezinteresowną pracę, wysiłek.
Aby przez serdeczny uśmiech,
ciepłe słowa, uściski dłoni wyrazić uznanie.
Wiele osób zwracało się do
posła Wody w sprawach
osobistych, losowych. Zawsze
starał się im pomóc na miarę
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możliwości. Przytoczę tu słowa
z homilii bpa. K. Górnego,
którą wygłosił w czasie
pogrzebu Wiesława Wody w
niedzielę 25 kwietnia 2010 r.:
Wiesław kochał Polskę i
ojcowiznę. Zapatrzył się w
genialnego przywódcę ruchu
ludowego Wincentego Witosa.
Ostatnia droga Wiesława
podobnie jak i Wincentego
Witosa rozpoczyna się w
Bazylice Mariackiej…
Będąc uczestnikiem pogrzebu Wiesława Wody miałem
przed oczami te
tysiące ludzi, nieprzeliczoną ilość
sztandarów. Miał
iście królewski pogrzeb. Jego żona,
Wiktoria, dziękując za pamięć o
mężu i za tablicę
w Tarnowie powiedziała:
Jest w naszych
sercach i w naszych
umysłach. Zawsze
kierował się dobrem człowieka, dobrem innych
ludzi. Cieszy mnie, że pamięć o
nim jest ciągle żywa.
Uczestnicy ludowego opłatka
Tarnowie wspominali także
posła PSL Leszka Deptułę, byłego
marszałka woj. podkarpackiego,
aktywnego członka Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum W. Witosa.
Każdego roku w czasie Zaduszek
Witosowych w Wierzchosławicach widzieliśmy kol. Leszka
składającego wieniec przy grobie
Wincentego Witosa.
Tablicę, piękną, w formie
tryptyku, upamiętniającą prezydenta RP Lecha Kaczyń-

skiego, żonę Marię oraz ofiary
katastrofy smoleńskiej odsłonięto także w tuchowskim
Sanktuarium Maryjnym w niedzielę 27 lutego 2011 roku. W
centralnej części przedstawia
ona pejzaż smoleński; na tle
złamanej brzozy, w prostokątnej ramie umieszczony
został niewielki fragment
wraku samolotu. U góry w
koronie drzew znajduje płaskorzeźba Matki Bożej Katyńskiej, a u dołu, na tle brukowanej drogi, napis: Katyń -

Tablica poświęcona ofiarom
katastrofy smoleńskiej
w Tuchowskim Sanktuarium.

Smoleńsk 10.04.2010. Na lewym
skrzydle tryptyku upamiętniono prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego i żonę Marię, a
na prawej - ofiary katastrofy
związane z ziemią tarnowską:
Wiesława Wodę, Janusza
Kurtykę, Wojciecha Seweryna,
oraz mjra pilota Arkadiusza
Protasiuka. W czasie uroczystości bp. Andrzej Jeż powiedział:
W imię należnego im szacunku
nie możemy zapomnieć, zmarno-

wać ich ofiary i tego cennego
pozostawionego nam dziedzictwa - dziedzictwa patriotyzmu,
miłości Ojczyzny i niezmiennej
hierarchii wartości, która czyni
naród solidnym i mocnym
duchowo.
Zuzanna Kurtyka, przemawiając w imieniu rodzin ofiar
katastrofy, powiedziała:
To dla nas jest bardzo ważne, że
jesteście dzisiaj z nami, że
jesteście w modlitwie. W pamięci
z ludźmi nam bliskimi, którzy
zginęli 10 kwietnia […]
Powinniśmy być
dumni z naszej
historii, z naszego
Narodu. Mamy do
tego pełne prawo.
O tę Polskę walczyliśmy przez
wieki. Jeżeli to
zrozumiemy, będziemy w stanie
przetrwać. Budowanie pamięci
narodowej to proces długotrwały,
wymagający wielkiego wysiłku…
To rocznicowe wspomnienie
zakończyć pragnę słowami bpa
Stanisława Nowaka:
Obraz Matki Bożej Kozielskiej
ma bardzo wymowną treść.
Matka Boża przytula na nim
dziurawą czaszkę polskiego
oficera, który zginął w Katyniu.
Tak byśmy chcieli, żeby i Tych,
którzy zginęli 10 kwietnia Matka
Najmiłosierniejsza serdecznie
przycisnęła do swojego miłującego serca.
Roman Kucharski
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Z działalności Towarzystwa

W hołdzie papieżowi
W okresie swojej ponad 30-letniej działalności ludowcy skupieni wokół Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach byli uczestnikami wielu ważnych, niekiedy symbolicznych
już wydarzeń z bogatej historii naszego kraju. Niewątpliwie jednym z takich zdarzeń było przybycie do
Polski papieża Jana Pawła II w 1987 roku. Podczas pielgrzymki do Polski Jan Paweł II odwiedził
również ziemię małopolską, z którą tak mocno był związany.
Wyrażając wdzięczność za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II - naszego Rodaka, który
wykazywał wielkie zrozumienie dla spraw wsi i ludu polskiego oraz szacunek dla roli, jaką w narodzie
odegrał Wincenty Witos, pragniemy właśnie teraz powrócić do wydarzeń z czerwca 1987 roku. W
trakcie tej wspaniałej uroczystości Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w
Wierzchosławicach przekazało Ojcu Świętemu w darze miniaturę pomnika Wincentego Witosa,
wykonaną z brązu, której oryginał prezentuje się dumnie od 1988 roku na Placu Drzewnym w
Tarnowie.
Poniższy fragment wspomnień Jacka Mierzwy - uczestnika tamtych wydarzeń, dotyczy przygotowań
do spotkania chłopów z Ojcem Świętym w Tarnowie w dniu 10 czerwca 1987 r.
*
Chcę przypomnieć ważne
wydarzenie z dnia 6 czerwca 1987
roku, w którym wraz z
Franciszkiem Kieciem
uczestniczyłem, po którym
napisałem odręczną notatkę,
której fragment w szerszym
kontekście przytaczam.
Przed godziną 9-tą do
Muzeum Wincentego Witosa
przyjeżdżają: Franciszek
Kieć z panią Jasią Kupiec, a
chwilę później: Antoni
Wszołek, Jan Ogar, Marian
Szyncel oraz Władysław
Żabiński. (…)
Na wstępie okolicznościowego zebrania Franciszek Kieć poinformował
zgromadzonych, że decyzją
Kurii Diecezjalnej w
Tarnowie, planowany dla
Ojca Świętego Jana Pawła II
d a r o d To w a r z y s t w a
Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach - tj. wykonaną z
brązu na zamówienie Prezesa
Kiecia miniaturę pomnika
Wincentego Witosa, którą nam
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pokazał (miniaturę pomnika
Wincentego Witosa z pięknego

Pismo od członków Towarzystwa
do biskupa Jerzego Ablewicza
w sprawie przekazania Ojcu Świętemu
statuetki pomnika Wincentego Witosa,
Wierzchosławice 06.06.1987 r.

pomnika zaprojektowanego dla
Tarnowa przez krakowskiego
rzeźbiarza, prof. Józefa
Potępę), przekaże Ojcu
Świętemu (podczas tarnowskiej niedzielnej Mszy Świętej
w dniu 10 czerwca 1987 r.),
jakiś parafianin, który nie
jest członkiem Towarzystwa.
(…) Znający miejscowych
ludzi i miejscowe stosunki,
Jan Ogar mówi, że jest to
członek zdelegalizowanej
Solidarności Wiejskiej. Człowiek ten jest ludowcem, ma
ok. 75 lat, a mieszkańcy
Wierzchosławic wyrażają się
o nim pozytywnie. (…)
Po dyskusji, wspólną
podejmujemy decyzję: jeżeli
w delegacji składającej dary
Papieżowi nie może wziąć
udziału członek naszego
Towarzystwa, to nasz dar
złożymy w tarnowskiej
Katedrze, bezpośrednio na
ręce Metropolity tarnowskiego - biskupa Jerzego Ablewicza, z prośbą o osobiste
przekazanie cennej dla nas figurki

Z działalności Towarzystwa
Wincentego Witosa kraju i zagranicą. Ja
Papieżowi Janowi Pawłożartem dopowiadam, że za
wi II. (…)
granicą to ono jest pewnie
Pani Jasia Kupiec pisze na
znane, tylko w kraju nie ma
maszynie odpowiedni list,
o nim w żadnych mediach
informacji. Na to ks. biskup
pod którym składamy
uśmiechnął się i powiepodpisy - wszyscy uczestnidział, że po ostatnim liście
cy zebrania. (…) W czasie
Towarzystwa do Polskich
dalszych rozmów i dyskusji
apeluję do miejscowych
Chłopów - publicznym
członków Towarzystwa o
liście apelującym do jak
rozesłanie wici w sprawie
najliczniejszego udziału w
wystawienia wody, lub
„Pielgrzymce z Wierzchoherbaty dla pielgrzymów
sławic do Tarnowa na
podczas sobotnio-niespotkanie z Ojcem Świędzielnej, nocnej ich
tym”, który narobił tyle
wędrówki z Wierzchoruchu, jest już bardzo
sławic do Tarnowa. (…)
znane…
Z Muzeum do Kurii
W sprawie uzgodDiecezjalnej w Tarnowie
nienia treści komunikatu,
jedziemy samochodami.
ks. biskup kieruje nas do
Przed Kurią Diecezjalną w
v-ce rektora Seminarium
Tarnowie spotykamy ks.
Duchownego. Pani Jasia
Miniatura Pomnika Wincentego Witosa w Tarnowie
wikariusza z WierzchoKupiec przekazuje ks.
ofiarowana Ojcu Świętemu
sławic. Po przywitaniu, zgłaszam
biskupowi zdjęcie. Dyskutujemy
prośbę o wystawienie megafonów przygotowaną staraniem Prezesa jeszcze o Ludowych, Zielonych
na zewnątrz kościoła, aby Towarzystwa - Franciszka Kiecia, Sztandarach, tych historycznych
spodziewana duża ilość uczestni- niezwykły nasz dar dla Ojca SL, PSL, „Wici”. Co z nimi
ków pielgrzymki mogła pełniej Świętego. Jednocześnie wszyscy zrobić? Oczywiście sztandary
uczestniczyć w uroczystej Mszy kolejno prosimy ks. biskupa o Zjednoczonego Stronnictwa
Świętej oraz aby mogły być zredagowanie przez służby Ludowego na spotkanie z Ojcem
przekazywane pielgrzymom kościelne odpowiedniego komuni- Świętym nie pójdą, a te Ludowe,
organizacyjne i porządkowe katu o naszym skromnym, ale Zielone - Historyczne, wręczane
informacje, słyszalne bezpo- drogim naszemu sercu darze, chłopom przez Witosa i Mikośrednio przez wszystkich. (…)
który być może również będzie łajczyka, zgodnie z zapowiedzią
W budynku Kurii, jako gospodarz, miły naszemu Papieżowi, i o władz i służb porządkowych będą
przyjmuje naszą delegację bardzo odczytanie tego komunikatu przed wejściem na teren spotkania
serdecznie ks. biskup Władysław podczas niedzielnej Mszy Świętej z Ojcem Świętym konfiskowane i
Bobowski. Jest również ks. kano- na tarnowskich błoniach - „Fal- może nawet niszczone! Co robić?
nik Krężel. (…) Ks. biskupowi klandach”…
Ks. kanonik Krężel mówi, aby się
przekazuję nasz cenny dar, dar od Władysław Żabiński mówi, że to za bardzo nie bać, a brać ze sobą
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum nagłośnienie jest nam bardzo wszystko co uświetni nadchodzącą
Wincentego Witosa w Wierzcho- potrzebne, aby nieznane szerzej uroczystość.
sławicach - miniaturę pomnika Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Jacek Mierzwa
Wincentego Witosa (ok. ośmio- Wincentego Witosa w Wierzchokilogramowy odlew z brązu), sławicach stało się znanym w
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Rozważania niby-polityczne

Sprór o interes. Czyj?
Na naszych oczach rozgrywa się w ostatnich miesiącach istny spektakl, który dotyczy sporu o system emerytalny.
Dotychczasowe Fundusze Emerytalne, na konta których każdy
obywatel odpowiednio młody,
miał obowiązek deponowania
7,3 % swoich składek emerytalnych mają zostać zmniejszone o
poziom tego obowiązku do
2,3%. Wybuchł skandal o
międzynarodowym zasięgu.
Dlaczego?
Za czasów rządu UW i AWS
z premierem J. Buzkiem z inicjatywy i za środki Banku Światowego (1,4 mln dolarów na promocje reformy systemu emerytalnego) powstał wolny, niezależny, samorządny, prawie dobrowolny system emerytalny - OFE.
De facto intratny interes, w
ramach którego środki wpływają
same na konta, trzeba je jedynie
z godziwym wynagrodzeniem
zdeponować i czerpać korzyści.
Do 2009 roku za obsługę środków, Towarzystwa emerytalne
pobierały opłaty (ustawowe) do
poziomu 7 %, potem - decyzją
Sejmu z 2009 r. zmniejszono
opłatę do max. 3,5 %. Większość
towarzystw mimo tego pobierało
maksymalna stawkę. Dodać tu
warto, że koszt obsługi złotówki
w bankach realizujących znacznie
bardziej skomplikowane i ryzykowne operacje wynosi od 1-3%.
W Kraju powstało kilkanaście
Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Najaktywniejsze powołane zostały
przez międzynarodowe koncerny
finansowe. Głównie europejskie,
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ale też amerykańskie (Amplico),
a nawet z Bermudów.
Od 2003 roku poza granice
Polski z tytułu dywidendy
wypłynęło ponad 3 miliardy zł.
Koszt wynagrodzeń w OFE w
roku 2009 wyniósł łącznie ponad
100 mln zł. (Dane o wynagrodzeniach organów OFE powinny
być publikowane w sprawozdaniach rocznych).
Zwolennicy zmiany poziomu
składki wydają się być mniejszością w tym sporze. Minister Pracy
Polityki Społecz-nej Jolanta Fedak
(PSL), minister Finansów Jacek
Rostowski (PO), ekonomiści z
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w lutym i marcu, z
poparciem niewielu, prowadzili
spór z sowicie opłaca-nymi,
aktualnymi i byłymi człon-kami
Rad Nadzorczych OFE (w tym z
pracującymi już w innych
miejscach, np. w Radzie Polityki
Pieniężnej). Pamiętać trzeba, że w
grze kapitałowej o duże środki
pochodzące ze składek uczestniczą: banki, domy maklerskie, Izba
Gospodarcza Towarzystw Ubezpieczeniowych. Każde z wymienionych, to odpowiednia ilość
osób, ekonomistów, znanych
nazwisk, zainteresowanych utrzymaniem lukratywnych źródeł
utrzymania lub dodatkowych
przychodów.
Skąd więc tyle determinacji u
zwolenników zmiany poziomu
wpłat na konta OFE?
Z powodu wysokości dywidend?
Wynagrodzeń? Straty, jakie
poniosły Towarzystwa w 2008 r. w
okresie kryzysu, jak się ocenia z

powodu nierozwagi zarządzających to ok. 24 mld zł. Sądzę, że
wszystkie wymienione czynniki
mogły mieć wpływ.
Zdeterminowaną mniejszość
popiera amerykański ekonomista
prof. Michell Orestein w książce
pt. Prywatyzacja emerytur.
Transnarodowa kampania na
rzecz reformy zabezpieczenia
społecznego obnaża mechanizmy
budowania systemu w Polsce.
Zwolennicy zmian obliczyli, że w
ostatnim pięcioleciu środki OFE
wzrosły w mniejszym stopniu niż
zyski z obligacji skarbowych,
które kupują OFE, naliczając
opłaty obciążające dodatkowo
przyszłych emerytów.
Co na to najbardziej zainteresowani, Polacy, którzy płacą
obowiązkowo część składek na
OFE? Większość milczy, jest
zagubiona. Nie wie o co ta walka.
Żaden z występujących obrońców
systemu nie ma odwagi, by
przyznać się do powiązania, do
czerpania korzyści z OFE pośrednio lub bezpośrednio.
Radzę, by każdy, kto płaci na
OFE, przeliczył ile zyskuje i
porównał wynik z lokatą w
banku. Autor - dobrowolny (za
stary na obowiązkowe uczestnictwo) klient jednego z Funduszu
(dwie duże składki) po popadnięciu w kłopoty życiowe, finansowe
i zawodowe przeliczył. Nie odzyskał ani złotówki. Przestał utrzymywać urzędników w Polsce z
dużym wysiłkiem zapracowanymi pieniędzmi.
Roman Wesołowski

Wieści z Muzeum

Święto Ludowe w Mosciskach na fotografii
Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach wzbogaciło się o kolejne zbiory.
Pani Genowefa Dorosz - członek
Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
W. Witosa, przekazała do naszego archiwum zbiór historycznych fotografii. Większość z nich
przedstawia przygotowania oraz
sam pobyt Wincentego Witosa w
Mościskach, w maju 1939 r.
Mościska to jedno z wielu
miejsc pobytu Premiera, na drodze obchodów Święta Ludowego w 1939 r., roku powrotu
W. Witosa z emigracyjnej tułaczki.

Z zapisków mec. St. Mierzwy
dowiadujemy się jak szczegółowo przebiegały uroczystości
tego święta.
Dnia 28 maja obchód Święta
Ludowego w lokalu zamkniętym
w „Sokole” w Tarnowie. Po południu jedzie na obchód Święta
Ludowego do Przeworska. Wieczorem przejazd do Jarosławia.
Dnia 29 maja autem jedzie do
Mościsk. Drugi dzień Święta
Ludowego. Tam odbyło się wielkie zgromadzenie ludowców z
Małopolski Wschodniej. Tłumy
ludzi, miasto ubrane odświętnie,
publiczne zgromadzenie.

W. Witos przemówił i tu krótko.
Manifestacja wielka. Po południu
wraca pociągiem do Tarnowa.
Oczekujący na przybycie Witosa
gromadzili się wzdłuż dróg i na
placu. Tłumnie był witany przez
dzieci i liczne delegacje działaczy SL, z trybuny brzmiały liczne
przemówienia, m.in. głos zabierała Kazimiera Czuryło-Żółkiewicz oraz Józef Kanak - tamtejsi
działacze ludowi. Witosowi
towarzyszył m.in. prezes powiatowy Stronnictwa Ludowego w
Mościskach - Franciszek Cużytek. Właśnie to historyczne spotkanie ilustrują piękne fotografie.
M. M.

Uczestnicy Święta Ludowego w oczekiwaniu
na W. Witosa. 29.05.1939 r.

Wincenty Witos i Franciszek Cużytek. 29.05.1939 r.

Wincenty Witos witający się z uczestnikami
Święta Ludowego. 29.05.1939 r.
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Zostaną w naszej pamięci

Pożegnanie Stefanii Kaletowej
Stefania Kaletowa zmarła w
Krakowie w dniu 6 stycznia
2011 roku. Jej pogrzeb z
honorami wojskowymi i licznymi sztandarami ludowymi
odbył się 14 stycznia na
cmentarzu Rakowickim w Alei
Zasłużonych. Złożono Ją u
boku zmarłego wcześniej jej
męża Edwarda Kalety - niegdyś
wybitnego, na skalę krajową,
działacza ludowego. Wygłosiłam nad trumną zmarłej kilka
zdań - powodowana po pierwsze potrzebą serca, gdyż
przyszło mi żegnać osobę,
która darzyła mnie swoją
przyjaźnią - a ta przecież zawsze krzepi człowieka i ubogaca
duchowo. Za ten dar przyjaźni
Zmarłej wyraziłam u Jej
trumny słowa wielkiej wdzięczności. Drugim powodem, już
nie natury osobistej, który
wręcz zobowiązywał do przypomnienia zebranym uczestnikom pogrzebu przy czyjej
trumnie stoimy, była osobowość Stefanii Kaletowej i jej
wysoce patriotyczna działalność.
Kim więc była? Jakie wartości
wyniosła z domu rodzinnego?
Stefania Kaletowa, z domu
Hućko, pochodziła z Nowego
Sącza - tam się urodziła.
Rodzice mieszkali w tym
mieście przy ul. Piłsudskiego.
Ojciec - Jan Hućko był
kolejarzem. W owym czasie był
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zatrudniony na kolei jako
„podurzędnik”, który obsługiwał wagony II klasy. Matka, z
domu Zofia Koszykiewicz, była
przy mężu. Hućkowie mieli
sześcioro dzieci, w tym dwu
synów - Romana i Jana oraz
cztery córki: Elżbietę, Marię,
Stefanię i Annę. Młodszy syn,
Jan - urodzony w 1909 roku był
oficerem KOP i służył w
Rokitnie. W 1939 roku został
aresztowany przez Rosjan i nie
wiadomo gdzie zginął. Roman
też był zmobilizowany w 1939
roku i walczył na froncie, ale
wojnę przeżył. Po wojnie był w
Polsce Głównym Komendantem Straży Pożarnej mieszkał w Warszawie.
Stefania szkołę powszechną
zaczęła w Nowym Sączu, ale
ukończyła ją w Gorlicach,
dokąd rodzice przenieśli się z

Nowego Sącza. Następnie
rodzice oddali ją do gimnazjum prowadzonego przez
siostry Nazaretanki w Częstochowie, gdzie zakonnicą
była kuzynka matki Stefanii Zofii Hućkowej. Tam Stefania
zdała maturę. Po wybuchu
wojny początkowo mieszkała
w Gorlicach, gdzie należała
do konspiracyjnego harcerstwa. Gdy zaczęły się tam
niemieckie aresztowania,
schroniła się w Wielkich
Drogach, powiat Chrzanów, w
majątku Brandysów, którego
dzierżawcą był Jan Kaleta z
Goleszowa, brat Edwarda i
Rudolfa Kaletów, którzy też w
tym majątku pracowali. Tu
Stefania poznała Edwarda
Kaletę, późniejszego jej męża i
tu już brała udział w
działalności konspiracyjnej, w
charakterze łączniczki. Gdy
Niemcy wkroczyli do Wielkich
Dróg i przejęli ten majątek
oraz ustanowili swego komisarycznego zarządcę, Stefania i
Edward przenieśli się do
Krakowa, gdzie włączyli się do
działalności konspiracyjnej w
ruchu ludowym. Należy tu
nadmienić, iż rodzina Kaletów
już przed II wojną związana
była z ruchem ludowym. Kaleta
wówczas studiował prawo na
UJ i już jako student był
łącznikiem Stronnictwa Ludowego do przebywającego na

Zostaną w naszej pamięci
emigracji w Czechosłowacji
Wincentego Witosa. On m. in.
pomagał Witosowi wrócić do
Polski przez „zieloną granicę”
w dniu 30 marca 1939 roku.
W Krakowie Stefania Kaletowa
od 1942 r. została łączniczką
Komendy Okręgowej Batalionów Chłopskich na Małopolskę
i Śląsk, dowodzonej przez
Narcyza Wiatra „Zawojnę”, a
nieco później także łączniczką
Okręgowej Delegatury Rządu
na województwo krakowskie.
Została także członkinią
Ludowego Związku Kobiet na
Podokręg Śląsk, pełniąc
również funkcję łączniczki i
kolporterki gazetek konspiracyjnych, w tym wydawanej dla
Śląska „Jutrzenki”. Używała
wtedy pseudonimu „Gapcia”.
Ona m. in. wykonywała także
prace techniczne przy powielaniu w 1944 r. organu prasowego
Podokręgu Śląskiego SL, tj.
pisma pt. „Odra - Nisa”.
Dodajmy tu, iż praca łączniczki
i kolporterki pism konspiracyjnych, polegająca na
częstych wyjazdach w teren,
wymagała od niej niemałej
odwagi. W razie bowiem
aresztowania z prasą czy
jakimiś instrukcjami organizacyjnymi, a także adresami ludzi
do których miała dotrzeć,
groziło nieszczęściem dla niej
samej, jak też dla całej
organizacji, której służyła.
Prócz wymienionych funkcji
Stefania Kaletowa była członkiem powstałego w Krakowie, z

uciekinierów ze Śląska, oddziału BCh pod nazwą „Śląsk”. Pod
koniec wojny za działalność tę
awansowała w BCh do stopnia
porucznika.
Po wojnie, 5 kwietnia 1945 r.
Stefania Hućko i Edward Kaleta
zawarli związek małżeński i
zamieszkali w Krakowie przy
ulicy Floriańskiej 43 m. 7. Dnia
15. X. 1945 r. Stefania Kaletowa
ujawniła się jako członek BCh
przed Krakowską Komisją
Likwidacyjną, po czym w dniu
9. XI. 1945 r. skreślono ją z
ewidencji obowiązkowej służby
wojskowej, gdyż w Rejonowej
Komisji Uzupełnień na Kraków
miasto do tego dnia figurowała
jako „25-letni członek byłej
BCh”.
Tymczasem jej mąż Edward
został prezesem Polskiego
Stronnictwa Ludowego na
województwo Śląskie. Dla
Kaletów oznaczało to początek
nowych szykan i represji.
Edward Kaleta za działalność w
PSL był w sumie 15 razy przez
UB aresztowany i więziony - na
krótszy bądź dłuższy okres. W
czasie jednego z zatrzymań
postaw iony został przed
Wojskowym Sądem Rejonowym w Katowicach, który
skazał go na 4 lata więzienia. W
trakcie owego procesu, toczącego się w obecności Stefanii
Kaletowej, będącej wówczas w
ciąży, prokurator Schauber
zażądał dla jej męża kary
śmierci. Kaletowa zemdlała.
Następstwem tych ciężkich

przeżyć była rychła śmierć
urodzonego już z wadą serca
jej pierwszego dziecka.
Stefania Kaletowa wraz ze
swym mężem należała do tej
generacji działaczy ruchu
ludowego, które w latach 1946 1947 heroicznie walczyło o
suwerenność wewnętrzną Polski. A także o niezależność i
tożsamość ideową Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Od
1947 do 1990 roku Kaletowie
byli taką rodziną, która wespół
z rodzinami innych ludowców,
jak np. Heleny i Stanisława
Mierzwów, wbrew udręce
więzień i gróźb utraty życia
przechowała i przeniosła do
następnych pokoleń te wartości, te imponderabilia, które
wypracowało Stronnictwo
Ludowe podczas swego ponad
100-letniego istnienia. A wartości te dałyby się sprowadzić do
triady: Polska - demokracja podźwignięcie kulturowe i
gospodarcze chłopów polskich,
aby nie traktowano ich jak
klasę społeczną gorszą, ale w
sensie obywatelskim i politycznym równoprawną z innymi
warstwami społecznymi. Do
tych domów chodziło się, aby
„usłyszeć prawdę”.
Stefania Kaletowa została
odznaczona: w 1965 r. Złotym
Krzyżem Zasługi z Mieczami
„Za udział w walkach z hitlerowskim okupantem latach
1939 - 1945”; w 1990 r. Krzyżem
Partyzanckim.
Alina Fitowa
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Nasz Patron

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
w Wąpiersku
Z wielkim zainteresowaniem
czytamy informacje o szkołach,
które noszą imię Wincentego
Witosa. Cieszymy się, że należymy do grona szkół, których
patronem jest Wincenty Witos.
Jesteśmy małą, wiejską szkołą w
województwie warmińskomazurskim, w powiecie działdowskim, w gminie Lidzbark.
Nasza szkoła jest placówką
oświatową z wieloletnią historią
i tradycją.
Wieś Wąpiersk leży na
dawnej Ziemi Michałowskiej.
Niemiecka nazwa - Wamperschke. Od roku 1306, aż
do roku 1466 ziemia ta
należała do Krzyżaków. Po
pierwszym rozbiorze Polski
Wąpiersk znalazł się w
granicach państwa pruskiego. Po trzecim rozbiorze
Polski został włączony do
prowincji Prus Zachodnich.
Po rozbiorach wieś należała do
powiatu michałowskiego, a po
kongresie wiedeńskim do
brodnickiego.
W okresie rządów pruskich w
1896 roku postawiono we wsi
budynek szkolny.
Pomimo trwania działań
wojennych, 26 lutego 1945 roku
rozpoczęły się lekcje w tutejszej
szkole. W wyniku działań
wojennych sprzęt i wszystkie
pomoce naukowe zostały zniszczone, a sale lekcyjne i mieszkania zdewastowane. W tym
czasie szkoła dysponowała dwoma salami szkolnymi. W 1949
18

styczna, na parterze - pięć klas
lekcyjnych, pomieszczenie na
bibliotekę szkolną, sklepik
szkolny, pokój dyrektora i pokój
nauczycielski.
Dyrektorami szkoły byli: Józef
Mielewski, Bolesław Gadomski i
mgr Jerzy Gadomski. Obecnie
dyrektorem szkoły jest mgr inż.
Piotr Kościński. Funkcję tę
sprawuje od roku 1997. Kadrę
stanowi 10 nauczycieli, w tym 9
posiada uprawnienia do
nauczania dwóch lub więcej
przedmiotów, 7 uzyskało
tytuł nauczyciela dyplomowanego. Do szkoły uczęszcza 93 uczniów.
Bardzo ważnym momentem
w dziejach naszej szkoły
była decyzja o wyborze
patrona. W dyskusjach
padło kilka propozycji.
Budynek szkoły w początkach XX wieku.
Ostatecznie podjęto decyzję,
że szkoła otrzyma imię
Trudna baza lokalowa szkoły sławnego człowieka, syna
zmobilizowała komitet rodzi- polskiej ziemi, trzykrotnego
cielski do podjęcia budowy w premiera Wincentego Witosa.
czynie społecznym pawilonu Uroczystość nadania szkole
(tzw. przybudówki), w którym imienia odbyła się 25 paździerznalazły pomieszczenie jedna z nika 1987 roku.
klas, pokój dyrektora oraz 27 maja 1996 roku szkoła
sklepik uczniowski. Pawilon ten obchodziła 100-lecie istnienia. Ta
oddano do użytku 19 grudnia niebywała uroczystość była
1979 roku.
okazją, by połączyć przeszłość z
W miarę upływu czasu i teraźniejszością, docenić całorosnących potrzeb przeprowa- kształt pracy szkoły, a jednodzono w szkole kilka niezbęd- cześnie tworzyć jej nowe oblicze.
nych zmian. W roku szkolnym Z chwilą nadania placówce
1993/94 w budynku tym imienia nasz kalendarz imprez i
znajdowały się na piętrze trzy uroczystości szkolnych wzbogaklasy lekcyjne i salka gimna- cił się o obchody Dnia Patrona
roku uzyskano trzecią salę szkolną w mieszkaniu prywatnym. W
roku 1966 szkoła posiadała sześć
izb lekcyjnych, w tym pięć w
budynku szkolnym, a jedna w
mieszkaniu prywatnym. Warunki lokalowe nadal były trudne.
W następnych latach przeprowadzony został remont kapitalny.
Zmieniono pokrycie dachu,
instalację elektryczną oraz
podłączono do szkoły wodę.

Nasz Patron
Szkoły. Odbywa się on w dzień
Zielonych Świątek.
Na parterze, w holu naszej

szkoły umieszczona jest płaskorzeźba Wincentego Witosa.
Podczas ważnych uroczystości
narodowych i
szkolnych stawiamy kwiaty i
zapalamy znicz.
W bibliotece
szkolnej w „kąciku pamięci”
znajduje się
gipsowa rzeźba,
a także wiele
książek z życia
i działalności
Obecny budynek szkoły.
Patrona.

Wygląd szkoły od czasu jej
powstania uległ zmianie, ale
atmosfera nadal jest rodzinna i
nie różni się od tej sprzed lat.
Obecnie przygotowujemy się do
uroczystości związanej z 25 rocznicą nadania szkole imienia.
Będzie to dla nas niezwykle
ważna uroczystość, gdyż szkoła
otrzyma sztandar, co z pewnością poprawi wizerunek naszej
placówki.
Dorota Zalewska
nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Wąpiersku

ciąg dalszy ze str. 8 Zaproszenie do lektury

(został posłem), czy akcesja do
tego ugrupowania. Zaprezentował także działalność samorządową Pieniążka. Będąc wójtem
np. z własnej „kieszeni” wspierał
gminę. Protestował przeciwko
zamiarom likwidacji powiatu
przeworskiego. Był przeciwny
włączeniu rodzinnej wsi do
Przeworska. Mimo to uszanował
i zaakceptował decyzję mieszkańców Mokrej Strony o przyłączeniu do miasta.
Warto zaznaczyć, że autor opisując aktywność publiczną
Jan Pieniążka - umiejscawia ją w
szerszym kontekście, zarówno
regionalnym (gmina, powiat
przeworski) i ogólnopolskim
(np. sytuacja polityczna w kraju,
w ruchu ludowym, zasady
ustrojowe itp.). Dzięki temu
czytelnik może łatwiej zrozumieć uwarunkowania działalności bohatera. Sewerynowi Pieniążkowi udało się przy tym
zachować - co jest bardzo trud-

ne - rozsądne proporcje pomiędzy narracją dotyczącą bohatera,
a kontekstem historycznym. Sam
tekst książki napisany jest
przystępnym i zrozumiałym dla
czytelnika językiem.
Autorowi zdarzyło się co prawda
kilka drobnych potknięć, np.
pomylony numer okręgu
wyborczego (s. 141). Niepotrzebne wydają się komentarze
odnoszące się do współczesności, np. o oszustwach podatkowych (s. 53-54). Czytelnik może
też czuć pewien niedosyt po
przeczytaniu zakończenia. Dotyczy ono bowiem ostatnich 24 lat
życia Jana Pieniążka, kiedy nie
odgrywał już żadnej roli politycznej. Szkoda, że autor zamknął
ostatni okres w życiu Pieniążka
(lata 1944-1963) w kilku
zdaniach. Brakuje w książce
wyraźnego podsumowania
działalności publicznej Pieniążka. Czytelnik chciałby usłyszeć
jeszcze odpowiedź na kilka

pytań. Jak należy ocenić dorobek
polityczny Jana Pieniążka? Czy
był on skutecznym politykiem?
Jak przedstawiała się jego
aktywność na tle innych posłów
chłopskich z regionu? Czy jest
obecny w świadomości historycznej mieszkańców Przeworska i
okolic?
Mimo wspomnianych kilku
braków, które można potraktować jako postulaty badawcze,
należy stwierdzić, że książka
Seweryna Pieniążka stanowi
istotny przyczynek do dziejów
polskiego ruchu ludowego.
Stanowi też znaczny wkład do
poznania dziejów powiatu
przeworskiego, czy szerzej
Rzeszowszczyzny. Pozostaje mieć
nadzieje, że śladami Autora
pójdą kolejni historycy, którzy
opracują biografie wielu zapomnianych chłopskich polityków.
Marcin Bukała
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Pocztówka do Witosa

Kartki świąteczne pochodzą
ze zbiorów Muzeum W. Witosa
w Wierzchosławicach
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