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W 2021 roku przypada 95 rocznica zamachu majowego. Warto przypomnieć tamte dni i wyda-
rzenia z perspektywy Wincentego Witosa, premiera Rządu, przeciw któremu zamach wymierzono. 
Można próbować odpowiedzieć na pytanie czy byli zwycięzcy w tej bratobójczej walce?

Przez  kolejne  dni  bedziemy  prezentować wspomnienia W.Witosa  również  na  naszej  stronie: 
www.tpmw.pl 

Rada Ministrów
Po otwarciu posiedzenia przedstawiłem krótko cel, dla którego zostało ono zwołane. Minister Malczew-

ski głosem drżącym i zmienionym złożył sprawozdanie o sytuacji. Wynikało z niego, że owe poprzednio 
przez niego wymienione oddziały wojska idą z Rembertowa prosto na Warszawę. Prowadzi je sam Piłsud-
ski, a on wie, że jego celem jest opanowanie stolicy i obalenie przemocą rządu.

W tych warunkach obradująca Rada Ministrów nie mogła się też odznaczyć ani spokojem w dyskusji, 
ani szybkimi decyzjami. Mimo strasznych i już w oczy bijących faktów, nikt z nas nie mógł i nie chciał 
pogodzić się z myślą rozpoczęcia walki bratniej, ani też, mimo wszystkiego co się działo, nie mógł uwie-
rzyć, ażeby Piłsudski był zdolny do tak potwornego czynu. Niektórzy z ministrów karmili się też nadzieją, 
że gdyby nawet on się do tego posunął to wojsko na pewno pozostanie wierne przysiędze. Złamać ją może 
tylko nieliczna garstka ludzi bezwzględnie Piłsudskiemu oddanych i zawodowych awanturników […] Bar-
dzo pospiesznie został ustalony tekst odezwy do wojska, napisany przez jednego z ministrów, zdaje się 
p.[Stanisława] Grabskiego. 

Odezwa ta brzmiała:
Szerzona od dłuższego czasu przez spiskowców i burzycieli ładu i porządku zbrodnicza agitacja wśród 

wojska spowodowała smutne następstwa. Kilka oddziałów wojska z niektórych powiatów, zebranych 
w okolicy Rembertowa, podnieconych fałszywymi pogłoskami i uwiedzionych fałszywymi rozkazami, 
dało się pociągnąć do złamania dyscypliny i wypowiedzenia posłuszeństwa rządowi Rzeczypospolitej. 
Rząd Rzeczypospolitej, stojąc na straży konstytucji i utrzymania ładu i porządku, zabezpieczył stolicę 
przed wtargnięciem zbuntowanych dowódców i obałamuconych przez nich oddziałów. Prezydent Rzeczy-
pospolitej jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych wezwał rozkazem zbuntowanych do opamiętania się 
i poddanie [się] prawowitej władzy. Rząd wzywa wszystkich obywateli do bezwzględnego spokoju i posłu-
chu legalnym władzom Rzeczypospolitej.

W imieniu rządu: Prezes Rady Ministrów Wincenty Witos

Dalsza cześć wspomnień W. Witosa ukazała się w dniach 12-15 maja br. na stronie internetowej Towarzystwa.



2

Znany działacz ludowy 
z terenu jarosławskiego Józef 
Kasprzak mówił po wojnie: 

Tuż po nalocie na pociąg, 
podczas którego Witos został 
ranny odłamkami bomby, do-
wiedziałem się, że wysiadł 
z pociągu w Jarosławiu, został 
opatrzony w szpitalu i stamtąd 
udał się do Jana Drohojow-
skiego w Cieszacinie Wielkim. 
Karol Wlazło, Franciszek No-
wosiad z Wierzbnej i ja posta-
nowiliśmy odwiedzić Witosa 
i ewentualnie pomóc mu w ra-
zie potrzeby. 

Wojciech Stanowski, któ-
ry również odwiedził Witosa 
w Cieszacinie dodawał: 

„Rozmowa toczyła się 
w swobodnej atmosferze, bez 
zażenowania rozmówców. Go-

Na przełomie 1939  i 1940 
roku  w  więzieniu  na  rze-
szowskim zamku Niemcy 
przetrzymywali  trzykrot-
nego premiera II Rzeczypo-
spolitej  Wincentego  Witosa. 
Prawdopodobnie namawiany 
był  on  do  utworzenia  kola-
boracyjnego  rządu.  W  śro-
dowiskach konspiracyjnych 
powstał  plan  odbicia  i  wy-
wiezienia  za  granicę  ludo-
wego  polityka.  Odwołana 
w ostatniej chwili akcja mia-
ła  się  odbyć  przy  wsparciu 
bułgarskich dyplomatów, za-
angażowanych  w  antyfaszy-
stowski ruch oporu.

U „zielonego hrabiego”
W przeddzień wybuchu 

II wojny światowej zmarła żona 
Witosa - Katarzyna. Po pogrze-
bie, 3 września polityk ruszył 
w podróż w kierunku Lwowa. 
W podrzeszowskiej Rudnej Wiel-
kiej pociąg, którym jechał, został 
zbombardowany przez lotnictwo 
niemieckie. Było wielu zabitych. 
Sam Witos odniósł rany. Trafił 
najpierw do Jarosławia, a stam-
tąd do nieodległego Cieszacina 
Wielkiego, gdzie znalazł schro-
nienie w posiadłości dobrze mu 
znanego z przedwojennej dzia-
łalności Jana Drohojowskiego. 

spodarz zaprosił nas na kolację. 
Przy stole oczekiwała nas jego 
matka (Drohojowski był kawa-
lerem) i uroczyście powitała 
prezesa Witosa: - Witam pana 
premiera - rzekła. - Spotkał 
nas wielki zaszczyt gościć trzy-
krotnego premiera Polski. Taki 
zaszczyt nie spotkał większych 
szlachciców, a nawet książąt. 
Witos podziękował serdecznie 
za gościnę i odrzekł, że nie spo-
dziewał się, iż szlachta potrafi 
tak wspaniale gościć byłego 
chłopskiego premiera. Stół był 
obficie zastawiony jedzeniem 
i piciem. Czuliśmy się swo-
bodnie. Znaliśmy dobrze Dro-
hojowskiego. Był bezpośredni, 
swój chłop”.

Jan Drohojowski, właściciel 
dworku w Cieszacinie Wielkim, 

Uwolnić Witosa, czyli jak bułgarscy antyfaszyści planowali odbić 
z rzeszowskiego więzienia trzykrotnego premiera.

Z kart historii

Dwór w Cieszacinie Wielkim, gdzie aresztowany został Wincenty Witos.
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gdzie zatrzymał się Witos, był 
ostatnim - jak się miało okazać - 
przedstawicielem tego znanego 
rodu i posiadaczem tutejszego 
majątku. Mimo szlacheckiego 
pochodzenia mocno był zwią-
zany z ruchem ludowym, stąd 
też nazywano go często „zielo-
nym hrabią” (mimo, że oficjal-
nie tytułu hrabiowskiego nie 
posiadał). W okresie między-
wojennym był represjonowany 
przez władze sanacyjne za swą 
działalność. W 1937 roku stanął 
przed sądem, wraz z innymi lu-
dowcami, za udział w głośnym 
i krwawym strajku chłopskim, 
w wyniku którego zginęło od 
kul policyjnych 44 chłopów. 
Został skazany na 3,5 roku wię-
zienia, wyszedł wcześniej.

Ze strzępków relacji z okre-
su przebywania Witosa w Cie-
szacinie możemy się dowie-
dzieć, że w dworku „zielonego 
hrabiego” były premier otoczo-
ny był troskliwą opieką, przyj-
mował wielu gości. Wożony 
był na zmiany opatrunków do 
Jarosławia, po drodze odwie-
dzał okolicznych ludowców, 
najprawdopodobniej przez 
kilka dni, w celach rehabilita-
cyjnych, przebywał także w le-
śniczówce w lasach Węgierka. 
Miał być przewieziony później 
do bezpiecznej kryjówki we 
wsi Wierzbna, tuż przed zorga-
nizowaniem transportu został 
jednak aresztowany. 

Aresztowanie 
Między 16 a 20 września 

1939 roku (są różne relacje) do 
Cieszacina Wielkiego przyje-
chali gestapowcy, zabierając 
z sobą polityka. Zatrzymanie 
Witosa wywołało domysły, kto 
mógł przekazać Niemcom in-
formację o jego pobycie. Fak-
tem jest, że o jego pobycie pod 
Jarosławiem wiedziało dość 
dużo osób; niemieckie służby 
mogły taką informację zdo-
być chociażby zabezpieczając 
przyjazd Adolfa Hitlera, który 
w okolicach Jarosławia prze-
bywał 15 września, wizytując 
niemieckie oddziały. Pojawia-
ły się jednak konkretne nazwi-
ska osób, które miały być od-
powiedzialne za wpadkę Wi-
tosa. Ludowy działacz z tam-
tego terenu Franciszek Joniec 
wspominał po latach: 

Mówiono, że zdradziła go 
jakaś sfanatyzowana kobieta 
- Zakrzewska ze Lwowa, prze-
bywająca przelotnie w tych 
stronach. Nie wiadomo czy 
uczyniła to z pobudek germa-
nofilskich, czy też z wrogości 
do ruchu ludowego.

W lutym 1948 roku przed 
Sądem Okręgowym w Prze-
myślu stanęła natomiast, ty-
tułowana hrabiną, Klotylda 
Szembek, oskarżona o wyda-
nie Niemcom Witosa. „Dzien-
nik Polski” w relacji z procesu 
pisał: 

Działaczom Stronnictwa 
Ludowego Wiktorowi Jedliń-
skiemu i Józefowi Kulikow-
skiemu udało się uzyskać 
w więzieniu widzenie z Wito-
sem, który oświadczył im, że 
w ręce gestapo wydała go hr. 
Szembekowa, przebywająca 
razem z nim w leśniczówce. 
Potwierdził to samo Droho-
jowski, ówczesny właściciel 
majątku Cieszacin Wielki, któ-
remu Witos podczas śledztwa 
powiedział: „Wydała mnie 
Szembekowa”. Oskarżona 
w toku śledztwa zaprzeczy-
ła jakoby wskazała władzom 
niemieckim miejsce pobytu 
Witosa. Przyznała jednak, że 
podczas kampanii wrześnio-
wej przebywała w leśniczów-
ce i wiedziała, że znajdował 
się tam również Witos.

Wyrok w sprawie Szembe-
kowej był, jak na owe czasy, 
zaskakujący. Sąd uniewinnił 
ją. Z suchych relacji praso-
wych wynika, że zeznania 
świadków mocno się różniły 
w ocenie jej działalności. Nie-
wątpliwie utrzymywała kon-
takty z gestapo i pośredniczy-
ła w próbach wydobywania 
z więzień lub obozów areszto-
wanych. W kilku przypadkach 
ponoć skutecznie, chociaż po-
jawiały się też głosy, że pobie-
rała od rodzin pieniądze nie 
załatwiając jednak powierzo-
nych jej spraw. Szembekowa 

Z kart historii



4

cionego wypadkami ostatnich 
dni: pogrzeb żony, najazd hi-
tlerowski, ewakuacja i bom-
bardowanie, kontuzja - a co 
najważniejsze - upadek pań-
stwa i utrata niepodległości. 
Jedna ręka mu drżała mimo 
usiłowań podtrzymania jej 
drugą zdrową, wzrok krył ja-
kieś gromy wewnętrznego 
wzburzenia i tragicznych prze-
żyć. Na kości policzkowej miał 
opatrunek. Był już raczej star-
cem, jakże innym od tego, ja-
kim pamiętaliśmy go ze zdjęć 
z okresu pełni sił.

W listopadzie 1939 roku 
Witos został przewieziony 
do Rzeszowa i umieszczo-
ny w tutejszym zamku-wię-
zieniu. Był traktowany jako 
specjalny więzień. Miał zde-
cydowanie lepsze warunku 
pobytu i wyżywienia niż inni 
aresztanci. Z zachowanych 

w innym, wcześniejszym, pro-
cesie została jednak skazana 
na karę roku więzienia za pod-
pisanie volkslisty.

W relacji „Dziennika Pol-
skiego” jest odniesienie do 
rzekomej relacji Drohojow-
skiego. Jeżeli nawet rzucił 
podejrzenie na Szembekową, 
to musiał to zrobić jeszcze 
w czasie wojny, nie mógł oso-
biście zeznawać przed sądem, 
bo wtedy już nie żył. W 1944 
roku został aresztowany przez 
NKWD i osadzony w obozie 
dla AK-owców w Trzebusce, 
później na zamku w Rzeszo-
wie. Stamtąd wywieziono go 
do łagru w Jegolsku koło Bo-
rowicz, gdzie zmarł z wycień-
czenia w kwietniu 1945 roku.

W  więzieniach  w  Jarosła-
wiu i Rzeszowie

Zabranego z Cieszacina Wi-
tosa umieszczono początkowo 
w budynku sądu w Jarosławiu. 
Był traktowany w miarę do-
brze, miał do dyspozycji dwa 
pokoje, mógł utrzymywać 
kontakt ze światem zewnętrz-
nym, opiekę nad nim sprawo-
wali okoliczni ludowcy, sam 
był jednak w kiepskiej kondy-
cji. Franciszek Joniec, który 
go odwiedził w Jarosławiu, re-
lacjonował:

Na pierwsze wejrzenie Wi-
tos robił wrażenie człowieka 
przygnębionego i przygnie-

relacji wynika, że mógł się 
nawet w miarę swobodnie 
poruszać po więzieniu, cza-
sem odwiedzać innych uwię-
zionych w ich celach. Miał 
przydzielonego do pomocy 
współwięźnia - „posługa-
cza”, którym był przywiezio-
ny razem z nim Ignacy Mu-
siał. O spotkaniach z byłym 
premierem wspomina kilku 
ludowców przebywających 
w tym czasie w zamku. Roz-
mowy były najczęściej bar-
dzo ogólnikowe, nie porusza-
no „niebezpiecznych” tema-
tów, obawiając się - i słusznie 
- że mogą być podsłuchiwane 
przez szpicli.

Klementyna Raszka, żona 
jednego ze strażników wię-
ziennych, w relacji przytoczo-
nej w książce Jana Borkow-
skiego „O Wincentym Witosie” 
wspominała:

Z kart historii

Zamek rzeszowski, gdzie więziony był Wincenty Witos. Fot. NAC.
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Prezesa Witosa trzymano 
w ostatniej celi na parterze, 
w lewym korytarzu od wejścia 
do więzienia. Miał możność 
swobodnego poruszania się po 
więzieniu, gdyż cela jego była 
otwarta. (…) Mój mąż jako 
stały pracownik więzienia miał 
dostęp do niego, lecz było to 
połączone z dużym ryzykiem, 
gdyż Witos pozostawał pod 
ścisłym nadzorem niemieckim. 
(…) jako człowiek cierpiący na 
ciężką chorobę, objawiającą 
się częściowym niedowładem 
lewej ręki i nogi, wymagał pie-
czołowitej opieki.

Z relacji Klementyny Rasz-
ki wynika, że Witos w ogóle 
nie korzystał z wiktu więzien-
nego. Jedzenie dostarczała mu 

Śmiałowska, żona ówczesne-
go woźnego sądu w Rzeszo-
wie. Produkty przekazywała 
jej m.in. córka Witosa Julia 
oraz liczni sympatycy. Zapa-
miętała, że Niemcy z areszto-
wanym obchodzili się dobrze, 
czasem wręcz z kurtuazją, były 
premier wspominał o przesłu-
chaniach, gdzie proponowano 
mu utworzenie rządu kolabo-
racyjnego, ale wykręcał się on 
rozmów na ten temat pod pre-
tekstem złego stanu zdrowia. 
W rozmowach ze współwięź-
niami unikał jednak szczegó-
łów. Zasłaniał się tajemnicą 
stanu.
„Grupa B”
Jeszcze jesienią lub zimą 

1939 roku wieści o przetrzy-
mywaniu Witosa w rze-
szowskim więzieniu 
i próbach nakłonienia go 
do współpracy z Niemca-
mi dotarły do mającego 
siedzibę we Francji rzą-
du emigracyjnego. Tam 
zapadła decyzja o pró-
bie wydostania polityka 
z kraju. Być może oba-
wiano się, że Witos może 
jednak skorzystać z nie-
mieckiej oferty, co mogło-
by skomplikować sytu-
ację polityczną legalnych 
władz i podważyć ich 
pozycję zarówno w pol-
skim społeczeństwie, jak 
i w oczach zachodnich 

sojuszników. Planowano, że 
po przerzuceniu do Francji 
wejdzie Witos w skład rządu 
emigracyjnego generała Wła-
dysława Sikorskiego, wzmac-
niając go swym niekwestiono-
wanym autorytetem.

Operację wydostania by-
łego premiera przygotowano 
w najdrobniejszych szcze-
gółach. Istotną rolę miała tu 
odegrać konspiracyjna siatka 
bułgarskich dyplomatów ści-
śle współpracująca zarów-
no z polskimi władzami na 
uchodźctwie jak i z krajowym 
ruchem oporu. Działała ona 
pod kryptonimem „Grupa B”.

Po wybuchu wojny polsko-
niemieckiej Bułgaria ogłosi-
ła neutralność. Przez pewien 
czas usiłowała zachowywać 
poprawne stosunki zarówno 
z Niemcami jak i państwami 
zachodnimi, niestety później 
znalazła się wśród sojuszni-
ków III Rzeszy. Wielu Buł-
garów nie ukrywało jednak 
sympatii do Polski, w począt-
kowej fazie II wojny świa-
towej w Sofii nadal mogło 
funkcjonować polskie przed-
stawicielstwo dyplomatyczne, 
kierowane przez posła Adama 
Tarnowskiego, opiekujące się 
m.in. uchodźcami i pomaga-
jące w przedostawaniu się na 
Zachód.

Jeszcze w październiku 
1939 roku poseł Tarnowski 

Z kart historii

Krum Cokow - bułgarski dyplomata biorący udział 
w akcji odbicia Witosa. Fot. NAC.
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li przy tym oryginalne, ofi-
cjalne blankiety i dokumenty 
państwa bułgarskiego, wy-
stawiali zaświadczenia o za-
trudnieniu w ich poselstwie 
ludziom związanym z pod-
ziemiem, załatwiali wizy. Po-
magali w przerzucie polskich 
żołnierzy. Bardzo istotną rolę 
odgrywali w przekazywaniu 
na Zachód informacji z oku-
powanych terenów, w tym 
wiadomości o zbrodniach na 
ludności cywilnej i represjach. 
Za pośrednictwem Bułga-
rów z kraju wywieziono m.in. 
zdjęcia pierwszych egzekucji, 
przykładów niszczenia dóbr 
kultury, sposobu traktowania 
ludności żydowskiej i okupa-
cyjnych obwieszczeń. Znala-
zły się one w wydanej w 1940 
roku w Paryżu broszurze „Les 
atrocités des Allemands en Po-
logne” („Zbrodnie niemieckie 
w Polsce”).

Próba odbicia
Z relacji Kruma Cokowa 

wynika, że informację o losie 
Witosa otrzymał on w Ber-
linie od Iwana Michajłowa, 
znanego bułgarskiego polity-
ka i rewolucjonisty, mające-
go prawdopodobnie kontakty 
z otoczeniem gen. Sikorskie-
go, który poprosił go o pomoc 
w wywiezieniu byłego premie-
ra z Polski. Radca handlowy 
poinformował o tych planach 

spotkał się pod Sofią z Kru-
mem Cokowem, który przez 
trzy ostatnie przedwojenne lata 
był radcą handlowym w buł-
garskiej ambasadzie w War-
szawie. Zgodził się on pomóc 
w stworzeniu kanału łączności 
między okupowaną Polską 
a Francją. Po przyjęciu - za na-
mową Tarnowskiego - funkcji 
radcy handlowego w Berlinie, 
wciągnął do działalności swo-
jego sekretarza Dimitra Ikono-
mowa oraz pracownika kon-
sularnego Trifona Puchlewa 
i szereg innych osób, zarówno 
Bułgarów, jak i Polaków.

Bułgarzy wykorzystali fakt, 
że Niemcy pozwolili im jesz-
cze przez jakiś czas poruszać 
się po okupowanej Polsce 
i korzystać z urządzeń dawnej 
ambasady pod pretekstem fi-
nalizowania niezałatwionych 
jeszcze spraw państwowych. 
Dyplomaci stali się niezwykle 
cennymi kurierami, którzy ko-
rzystając ze swojego statusu 
i immunitetu przewozili pie-
niądze dla polskiego podzie-
mia i korespondencję. Szacuje 
się, że do lata 1940 roku za ich 
pośrednictwem do kraju trafiła 
niebagatelna kwota 3,5 milio-
na złotych oraz około 3 tysiące 
listów.

Siatka bułgarskich kurierów 
obejmowała Berlin, Warszawę, 
Sofię, Budapeszt i Bukareszt. 
Dyplomaci wykorzystywa-

Tarnowskiego, który wkrótce 
wręczył mu w miarę aktual-
ne zdjęcia Witosa. W swych 
wspomnieniach, opublikowa-
nych w zbiorze „Ramie w ra-
mię”, Cokow pisał:

W drodze powrotnej z Sofii 
wpadłem też na parę dni do 
Warszawy, aby zapoznać się 
osobiście ze sprawą Witosa 
i powziąć już konkretną decy-
zję w jego sprawie, po konsul-
tacji z kierownictwem orga-
nizacji podziemnej. Wspólnie 
z Puchlewem przygotowaliśmy 
paszport. W przygotowaniach 
do wywiezienia Witosa z oku-
powanej Polski uczestniczył 
mieszkający w Warszawie Ru-
dolf Gilar, były attache han-
dlowy poselstwa polskiego 
w Czechosłowacji, który oso-
biście znał Witosa i ludzi z nim 
współpracujących. Wykradze-
niem więźnia miała się zająć 
grupa ludowców, w tym jeden 
ze strażników więziennych. 
Moją rolą było wywiezienie go 
z Generalnej Guberni na Bał-
kany, skąd miał być przerzuco-
ny przez Turcję do Francji.

Cokow prawdopodobnie 
miał towarzyszyć Witosowi 
osobiście w podroży kolejo-
wej na Węgry. Załatwiono 
wizę wyjazdową na fałszywe 
nazwisko, przygotowano też 
sfałszowane rozkazy doty-
czące przewiezienia więźnia 
w inne miejsce. Wszystko wy-

Z kart historii
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wkrótce doszło do dekonspira-
cji grupy. Niemcy trafili na jej 
ślad przypadkiem. Mieszkają-
cy w Polsce, ale nie związany 
z grupą, Bułgar Christo Stefa-
now został poproszony przez 
Ikonomowa o przewiezienie 
przesyłki z dokumentami. Jak 
się okazało, okazjonalny ku-
rier był germanofilem i praw-
dopodobnie współpracowni-
kiem gestapo. O tajemniczej 
paczce powiadomił Niemców, 
którzy aresztowali członków 
siatki. 

Schwytany na Węgrzech 
Cokow całą winę wziął na 
siebie, twierdząc jednak, że 
jego współpraca z Polakami 
była incydentalna. Oskarżony 
o „sabotowanie niemieckiego 
dzieła odbudowy Generalne-
go Gubernatorstwa” został 

dawało się dopięte na ostatni 
guzik i zaplanowane na koniec 
lutego.

Ustalonego dnia, w nocy, 
pod rzeszowskie więzienie 
podjechał samochód z ludź-
mi przebranymi w niemieckie 
mundury. Niestety wynikły 
nieprzewidziane komplika-
cje. Na miejscu okazało się, 
że stan zdrowia Wincentego 
Witosa znacznie się pogorszył 
i nie nadaje się on do transpor-
tu. Niemcy zaostrzyli nad nim 
nadzór. Istniało też ryzyko, że 
może nie przeżyć ryzykownej 
podróży. Perfekcyjnie przy-
gotowany plan odbicia byłego 
premiera nie mógł zostać zre-
alizowany.

Bułgarscy antyfaszyści 
jeszcze jakiś czas kontynuowa-
li swą działalność. Niestety 

skazany na 5 lat więzienia. 
Karę odbywał w Warszawie. 
Dzięki wsparciu ludzi z ruchu 
oporu warunki jego uwięzie-
nia były znośne; symulując 
choroby przebywał głównie 
w warszawskich szpitalach, 
mając możliwość porusza-
nia się po mieście. W jednej 
z lecznic poznał pielęgniar-
kę, która została później jego 
żoną. Niemal w przeddzień 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego oboje zdecydowali się 
na ucieczkę, wkrótce wydosta-
li się z ogarniętej walkami sto-
licy. Po wojnie, podobnie jak 
kilku innych członków „Gru-
py B”, Cokow był represjono-
wany przez bułgarskie władze 
komunistyczne pod zarzutem 
współpracy z przedwojennym 
reżimem, siedział w tamtej-
szych więzieniu. Po zwolnie-
niu osiadł w Polsce i tu zmarł 
w 1994 roku.

W marcu 1941 roku Buł-
garia przystąpiła do „Osi”, 
oficjalnie stając się sojuszni-
kiem hitlerowskich Niemiec. 
W marcu tegoż roku władze 
bułgarskie zerwały stosunki 
dyplomatyczne z polskim rzą-
dem emigracyjnym, likwidu-
jąc polskie poselstwo. 

 Szymon Jakubowski

Tablica na budynku ambasady bułgarskiej w Polsce upamiętniająca członków 
Grupy B. Fot. mfa.bg
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Józef  Panaś  (ur. 23 listo-
pada 1887 w Odrzykoniu, zm. 
4 kwietnia 1940 we Lwowie) 
- polski duchowny, wojskowy 
i polityk; legionowy kapelan 
Związku Hallerczyków, czło-
nek Rady Naczelnej i Naczel-
nego Komitetu Wykonawcze-
go Stronnictwa Ludowego, 
prezes Komisji Gospodarczej 
SL we Lwowie, członek Za-
rządu Małopolskiego Towa-
rzystwa Rolniczego, działacz 
Związku Walki Zbrojnej. To 
zdania zaczerpnięte z ency-
klopedii.

Ks. Józef Panaś to jednak 
postać niezwyczajna. Jego 
życie, działalność - to niedo-
ścigniony wzór: księdza, pa-
trioty, żołnierza. To postać, 
która zmusza do refleksji nad 
życiem, do pochylenia się nad 
losami Polaków. Ci, którzy 
znali Panasia osobiście, mówi-
li: był księdzem i żołnierzem, 
który doskonale spełniał się 
i w sutannie, i w mundurze. 
Przeszedł cały szlak bojowy 
z II Brygadą Legionów. Jak 
mawiano o nim - był chory na 
Polskę. Dla niego Polska była 
wartością nadrzędną, wręcz 
dogmatem. Według niego nie 
można się było targować o Oj-
czyznę, nie uważał, że me-
todą małych kroków można 
coś zrobić. Polska była jed-
na, cała, niepodzielna. I miała 
być. Uważał, że o Polskę trze-

ba walczyć i bić się wszelkimi 
możliwymi sposobami i we 
wszelkich możliwych sytu-
acjach.

Na ukształtowanie się jego 
poglądów społeczno-politycz-
nych decydująco wpłynęła 
patriotyczna atmosfera wynie-
siona z ubogiego chłopskiego 
rodzinnego domu i osoba ks. 
Stanisława Stojałowskiego. 
W latach 1899-1907 uczęsz-
czał do gimnazjum z polskim 
językiem wykładowym. Tutaj 
w 1907 roku z wyróżnieniem 
zdał maturę i wstąpił do Semi-
narium Duchownego w Prze-
myślu, gdzie podjął studia 
teologiczne. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1911 roku 
z rąk biskupa Józefa Pelczara.

30 sierpnia 1914 roku 
wstępuje do Legionów Pol-
skich. Już 16 października 
mianowany zostaje podpo-
rucznikiem, a miesiąc później 
porucznikiem. Latem 1915 r. 
był już kapitanem, a zarazem 
szefem referatu spraw dusz-
pasterskich przy Komendzie 
Legionów. W rok później, już 
jako superior polowy przy Ko-
mendzie Legionów, organizu-
je całą służbę duszpasterską 
w Legionach. Wtedy ułożył 
również regulamin służbowy 
kapelanów legionowych.

Z Legionami (szczegól-
nie z II Brygadą) przemierza 
prawie cały szlak frontowy na 

południu: Karpaty, Bukowina, 
Besarabia, wreszcie Wołyń. 
W Legionach staje się postacią 
nietuzinkową. Ks. Kazimierz 
Nowina-Konopka, jezuita, tak 
wspomina ks. Panasia: Jako 
tzw. superior polowy Legio-
nów Polskich organizował 
służbę duszpasterską i miał 
w tym duże zasługi. Od począt-
ku był z Legionami, ostrzelany, 
nie dbał sam o siebie, wiecz-
nie obdarty i brudny, a Polak 
gorący. O żołnierzy dbał nad-
zwyczajnie. Odznaczał się 
wyjątkowym męstwem, a na-
wet brawurą. Szeroko znane 
są walki o Lwów i bohaterska 
postawa Orląt Lwowskich. 
W tym samym czasie toczyła 
się też bitwa o Przemyśl. Przez 
to miasto prowadziła droga od-
sieczy dla Lwowa. Był pierw-
szym oficerem organizującym 
obronę Przemyśla. Był tą oso-
bą, która wskazała obrońcom 
punkty kluczowe w budowa-
niu strategii, zapanował nad 
chaosem w mieście.

 Opanowaniu, wojenne-
mu doświadczeniu i obyciu 
księdza Panasia Przemyśl za-
wdzięcza nie tylko przetrwa-
nie w najcięższych chwilach, 
ale też doczekania się pomocy. 
Ksiądz dzięki swoim kontak-
tom legionowym bardzo przy-
czynił się do ściągnięcia odsie-
czy wojskowej do Przemyśla. 
Ostatecznie 12 listopada całe 

ks. Józef Panaś (1887-1940)

DUCHOWNY, ŻOŁNIERZ, PATRIOTA, „CHORY NA POLSKĘ” 
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w kościele garnizonowym, 
po nabożeństwie za poległych 
żołnierzy w walce, sprzeci-
wił się publicznie zamachowi 
Piłsudskiego, przemawiając 
słowami: Ja, były kapelan 
wojsk legionowych Piłsud-
skiego, oświadczam wobec 
Boga, trumien pomordowa-
nych mych braci i wszyst-
kich obecnych, co następuje; 
zgrzeszyłem ciężko, gdyż nie-
mal bałwochwalczo czciłem 
i wierzyłem w prawość i uczci-
wość żołnierską Piłsudskiego, 
lecz Pan Bóg sprawiedliwy 
mnie za to ukarał, gdyż dzisiaj 
muszę patrzeć na największą 
ze zbrodni w świecie, którą 
popełnił Piłsudski. Ordery te, 
które zdobiły mi piersi, otrzy-
mane z rąk Piłsudskiego, no-
siłem z dumą i chlubą. Dziś 
po tej zbrodni, którą on popeł-
nił, palą mi pierś; zrywam je, 
gdyż te same ordery znajdują 
się na piersiach gen. Dresze-

miasto i wszystkie obiekty 
wojskowe znalazły się w rę-
kach polskich. W wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1920 r. peł-
ni role kapelana wojskowego 
w Galicji Wschodniej. Po za-
kończeniu działań wojennych 
w 1921 roku zostaje dziekanem 
w okręgu Przemyśl. W czerw-
cu 1919 r. zostaje zweryfiko-
wany w stopniu podpułkowni-
ka. W 1922 r. w uznaniu mę-
stwa i postawy na polu walki 
odznaczony Krzyżem Virtuti 
Militari V klasy (był ponad-
to odznaczony czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych).

Nie ustaje w pracy duszpa-
sterskiej. W 1925 roku wydaje 
broszurę Katechizm Obywa-
telski. 

Zamach majowy w 1926 r. 
przeżywa dramatycznie i opo-
wiada się po stronie rządu.

17 maja przed J. E. arcybi-
skupem Stanisławem Gallem 

ra, zwycięzcy w bratobójczej 
walce; rzucam mu pod nogi, 
ponieważ zostały zhańbione. 
Po tych słowach zerwał z pier-
si ordery i rzucił je gen. Dre-
szerowi, po czym oddalił się 
do zakrystii. Jak donosiły ga-
zety codzienne w czasie mowy 
ks. Panasia w kościele zaległa 
grobowa cisza. Obecna gene-
ralicja i wojskowi, bladzi, po-
spuszczali głowy. 

Nie był to czyn spowodowa-
ny nagłym odruchem, emocja-
mi. Był świadomy. Był to akt 
dużej odwagi cywilnej, gdyż 
duża część społeczeństwa po-
parła przewrót. Czyn ten za-
mknął okres jego żołnierskiej 
służby. 20 września 1927 roku 
ks. J. Panaś zostaje przeniesio-
ny w stan spoczynku do dys-
pozycji biskupa polowego. 

W 1931 roku powraca do 
aktywności politycznej. Zosta-
je zaproszony przez Wincente-
go Witosa na świadka obrony 
w procesie brzeskim. Aktyw-
nie się angażuje, twierdząc: 
(…) w Polsce brakuje miejsca 
dla ludzi uczciwych. A nawet 
sama majowa rewolucja roz-
poczęła się pod hasłem: Precz 
z chamem Witosem! To wy-
stąpienie, jak i wiele innych, 
przede wszystkim na łamach 
„Piasta”, w których wzywał 
do obrony twierdzy równości 
i wolności obywatelskiej to 
jest Sejmu, systemu parlamen-
tarnego i Rzeczypospolitej, 
spowodowały ogromną nie-
chęć do niego środowisk sana-
cyjnych. 

ks. Józef Panaś (1887-1940)

Od lewej: Jan Bryl, Wincenty Witos, ks. Józef Panaś, podczas zjazdu delegatów 
organizacji SL ze Wschodniej Małopolski. Lwów, 1 maja 1932 r.
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pracuje z młodzieżą wiciową; 
odwiedza środowiska Polskiej 
Akademickiej Młodzieży Lu-
dowej w Krakowie, Lwowie 
i Poznaniu. Niezmordowanie 
wygłasza prelekcje na tematy 
polityki zagranicznej i ustroju 
politycznego. Udziela się tak-
że we władzach naczelnych 
Związku Hallerczyków. Bez-
ustannie współpracuje z Win-
centym Witosem, towarzysząc 
mu w jego najtrudniejszych 
momentach. 

Ksiądz Józef Panaś był 
człowiekiem skromnym. Za-
dziwiał pracowitością, odda-
niem sprawie wsi i ruchu lu-
dowego. Zrezygnował z karie-
ry na rzecz trudnej drogi walki 
o emancypację klasy chłop-
skiej. Jego przeciwnicy poli-
tyczni nigdy nie byli w stanie 
zarzucić mu postępowania nie-
godnego stanu duchownego. 
Był zwolennikiem W. Witosa, 
co nie przeszkodziło mu nie-
jednokrotnie w podejmowaniu 
decyzji odmiennych z poglą-
dami prezesa PSL „Piast”. Ale 
kierował się rozsądkiem i po-
czuciem odpowiedzialności za 
losy stronnictwa.

Wojna nie przerywa jego 
aktywności. Podejmuje nowe 
wyzwanie.  Po wybuchu 
wojny,  jako przedstawi-
ciel Stronnictwa Ludowe-
go, włącza się we Lwowie 
w działalność podziemnego 
Komitetu Narodowego Pol-
skiego, przekształconego 

Ks. Józef Panaś, należąc 
do Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego „Piast”, był gorącym 
rzecznikiem zjednoczenia 
stronnictw ludowych. W latach 
1927-31 jest członkiem Zarzą-
du Okręgowego PSL „Piast” 
w Krakowie, w latach 1930-
31 - jego Rady Naczelnej; a od 
1931 do 1939 r. członkiem 
Rady Naczelnej Stronnictwa 
Ludowego. W latach 1938-39 
jest w składzie Naczelnego 
Komitetu Wykonawczego SL.

Jest aktywnym rzecznikiem 
spółdzielczości. Nie tylko gło-
si swoje idee, ale wprowadza 
je w czyn. Organizuje Spół-
dzielnię „Dostawa”, działają-
cą w Galicji Wschodniej. Jako 
przewodniczący Komisji Go-
spodarczej SL przyczynia się 
do opanowania przez to stron-
nictwo w latach 1937-39 Ma-
łopolskiego Towarzystwa Rol-
niczego, Lwowskiej Izby Rol-
niczej i wielu ogniw spółdziel-
ni. Widząc bezsilność walki 
o podmiotowość chłopską 
wyłącznie środkami politycz-
nymi, staje się zwolennikiem 
strajku chłopów i współdzia-
łania z robotnikami. Aktywnie 
działa, biorąc udział w organi-
zowaniu strajków chłopskich 
w latach 1933 i 1937. 

Opowiada się również za 
współpracą i solidarnością 
chłopów polskich w organiza-
cjach gospodarczych oraz we 
wspólnych akcjach strajko-
wych i politycznych. Współ-

następnie w Wydział Szta-
bu Komendy Związku Wal-
ki Zbrojnej. Na przełomie 
marca i kwietnia 1940 r. 
zostaje wyznaczony na ku-
riera do siedziby premie-
ra Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie, 
gen. Władysława Sikorskie-
go, gdzie miał zrelacjono-
wać informacje na temat 
działań ZSRR. Do premie-
ra nie dociera. Na początku 
kwietnia 1940 roku zostaje 
aresztowany przez NKWD 
we Lwowie, lub Przemy-
ślu. Torturowany, a następ-
nie najprawdopodobniej 
4 kwietnia 1940 r. zamor-
dowany podczas śledztwa, 
we lwowskiej siedzibie 
NKWD. Okoliczności jego 
śmierci nie są znane do 
dziś. Nie znamy także miej-
sca jego pochówku. 

  
Józef Panaś to postać, któ-
ra do dziś wywołuje uczu-
cie dumy i podziwu. Jak 
sam napisał: Oddać życie za 
Polskę brzmi dziś patetycz-
nie, ale w 1914 roku tysiące 
młodych ludzi wyruszało, 
aby walczyć o odzyskanie 
niepodległości ponad sto 
lat wcześniej roztrwonionej 
i cena tej decyzji była naj-
wyższa.

 Henryk Wojciechowski

ks. Józef Panaś (1887-1940)
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W 95. rocznicę zamachu majowego

storyk i publicysta podkreśla 
jednak, że było to wydarzenie 
o charakterze przełomowym. 
Maj kończył bowiem osiem 
lat istnienia demokratycznego 
systemu parlamentarno-gabi-
netowego i zarazem zaczynał 
trzynastolecie ograniczania 
demokracji i w ślad za tym 
umacniania się autorytary-
zmu.

Narodzinom i dziejom 
każdej z tych podepok to-
warzyszyły zarówno wielkie 
nadzieje, jak i równie wiel-
kie rozczarowania. W pierw-
szym przypadku owe nadzieje 
w ślad za „Przedwiośniem” 
Stefana Żeromskiego może-
my nazwać syndromem szkla-
nych domów, zaś rozczaro-
wanie zaprezentował bohater 
tegoż „Przedwiośnia”, Cezary 
Baryka. W drugim zaś przy-
padku nadzieje wyrażał sku-
piony wokół J. Piłsudskiego 
jego obóz polityczny, a roz-
czarowania znalazły się m.in. 
w powieściopisarstwie zwią-
zanego z tym obozem Tade-
usza Dołęgi-Mostowicza.

Z dzisiejszego punktu wi-
dzenia te pierwsze osiem lat 
istnienia II RP zasługuje na 

Warszawa nie odpowia-
da! Tak od rana do późnego 
popołudnia 12 maja 1926 r. 
brzmiała treść depesz euro-
pejskich i światowych agencji 
prasowych. Pracujący w nich 
redaktorzy ogólnie informo-
wali, że w nadwiślańskiej 
stolicy Polski dzieje się coś 
nadzwyczajnego, ale agencje 
nie są w stanie zdefiniować 
zachodzących w Warszawie 
wydarzeń. Wieczorem tego 
dnia w Europie i na świecie 
wiedziano już, że w Polsce 
ma miejsce, kierowany przez 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, wymierzony w legalne 
władze państwa zamach stanu. 
A trzy dni później pod koniec 
15 maja, odbiorcy agencyj-
nych depesz dowiedzieli się, 
że prezydent Stanisław Woj-
ciechowski i kierowany przez 
premiera Wincentego Witosa 
rząd podali się do dymisji, a na 
placu boju ostał się przywódca 
zamachu.

Szczupłość miejsca nie po-
zwala na szersze omówienie 
wewnętrzno-zewnętrznych 
przyczyn i uwarunkowań prze-
wrotu majowego. Każdy zaj-
mujący się dziejami II RP hi-

pozytywną ocenę. Dla żyją-
cych jednak wtedy pokoleń 
był to bardzo trudny okres, 
bo odradzająca się Polska 
przez prawie pięć lat wal-
czyła o granice, unifikowała 
administracyjny, prawniczy, 
wojskowy, oświatowy i w in-
nych dziedzinach spadek po 
trzech zaborach. Dla milio-
nów ludzi problemem było 
natomiast codzienne życie, 
zaś w warstwie politycznej 
stałym zjawiskiem były kry-
zysy partyjno-rządowe. Wy-
starczy podać, że w okres 
od 17 listopada 1918 r. (rząd 
Moraczewskiego) do 10 maja 
1926 r. (trzeci gabinet W. Wi-
tosa) wpisało się 13 koalicyj-
nych rządów, natomiast głów-
ną walkę o władzę toczyli 
ze sobą piłsudczycy i naro-
dowcy. Ostatecznie górą byli 
ci drudzy, ale mieszkający 
w Sulejówku Piłsudski zacie-
kle atakował kolejne rządzą-
ce koalicje.

Formalną przyczyną buntu 
Piłsudskiego było zaprzysię-
żenie 10 maja 1926 r. trzecie-
go gabinetu Witosa. Tworzyła 
go realna politycznie koalicja 
endeków, chadeków i pia-

O ZAMACHU MAJOWYM Z DYSTANSU
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jący władzę obóz, ale spek-
takularnej sanacji (uzdrowie-
nia) państwa nie dokonała. 
Inna sprawa, że nie było to 
realne, bo niebawem świat 
ogarnął gigantyczny kryzys 
gospodarczy, a pogorszyła się 
także geopolityczna sytuacja 
Polski. Za wschodnią granicą 
umocnił się bowiem kierowa-
ny przez Józefa Stalina sys-
tem bolszewicki, zaś miejsce 
demokratycznej Republiki 
Weimarskiej zajęła III Rzesza 
Adolfa Hitlera. W polityce 
zagranicznej, pełnej zresztą 
błędów, możliwości manewru 
były niewielkie, ale towa-
rzyszyła jej dęta propagan-
da o mocarstwowym statusie 
Polski. Programowym hasłem 
sanacyjnych dygnitarzy było 
powiedzenie „Jest byczo”. 
A „byczo” nigdy nie było.

Rządzący po swojemu 
urządzali natomiast stosunki 
wewnętrzne w kraju; general-
nie ograniczano mechanizmy 
demokracji, a czystki kadro-
we eliminowały ludzi nie 
wychwalających sanacji. Do 
stabilizacji rządów jednak nie 
doszło, bo w 13-letnie rządy 
sanacji wpisało się aż 14 ga-
binetów, w tym sprawujący 
najdłużej władzę, bo prawie 
trzy lata rząd gen. Felicja-
na Sławoja Składkowskiego, 

stowców, natomiast wściekle 
antyrządową agitację rozpę-
tały wrogie tej koalicji siły, 
w tym piłsudczycy, socjaliści 
i inni. W dniu 12 maja Piłsud-
ski opuścił Sulejówek i stanął 
na czele obsadzonych przez 
jego ludzi jednostek, któ-
re pod pretekstem ćwiczeń 
zgrupowano w rejonie stolicy. 
Wybuchła więc, na szczęście 
ograniczona tylko do stolicy, 
wojna domowa. Nie rozlała 
się na cały kraj, bo prezydent 
i premier podali się do dymi-
sji, chociaż spokojnie mogli 
dalej walczyć. Wymowa tych 
wydarzeń była natomiast taka, 
że to szlachcic Piłsudski obalił 
rząd chłopa W. Witosa. A nikt 
wówczas nie wiedział, że ten 
chłop był świadkiem całkowi-
tego załamania się szlachcica 
i jego rezygnacji z dowodze-
nia wojskiem w dramatycz-
nych dniach pierwszej połowy 
sierpnia 1920 r. Witos nigdy 
tego nie wykorzystał, dymi-
sji Piłsudskiego nie przyjął, 
a potem oddał mu ten dowód 
jego załamania. Ten jednak 
nie wybaczył Witosowi tego, 
że był świadkiem jego kryzy-
su i załamania. Dlatego potem 
go ścigał, sądził i za wszelką 
cenę chciał upodlić.

Po maju rządy objęła sana-
cja, bo tak nazwano sprawu-

zresztą ostatniego premiera 
II RP. Symbolem brutalnej 
rozprawy z opozycją spod 
znaku Centrolewu stał się pro-
ces brzeski, brutalne tłumienie 
przez policję Wielkiego Straj-
ku Chłopskiego z sierpnia 
1937 r. i utworzony w 1934 
obóz odosobnienia w Berezie 
Kartuskiej.

Rządząca sanacja miała 
chyba jednak świadomość fak-
tu, iż władzę zdobyła w wyni-
ku siłowego obalenia legalnie 
rządzącej ekipy, bo nigdy nie 
organizowała obchodów ko-
lejnych rocznic dojścia do 
władzy. Nie było tu zresztą co 
świętować, bo ta domowa za-
wierucha kosztowała prawie 
400 poległych żołnierzy i cy-
wilów oraz prawie 1000 ran-
nych. Zdumiewające jest rów-
nież to, że tej tak licznej gru-
py ofiar nie upamiętnia nawet 
tablica, bo o pomniku już nie 
wspomnę. Nikt też, poza lu-
dowcami, nie zamawia mszy 
w intencji ofiar zamachu ma-
jowego. Nasuwa się tu zatem 
uwaga, że jedne ofiary zasłu-
gują na seryjne nawet msze, 
a inne już niekoniecznie.

dr Jan Hebda

W 95. rocznicę zamachu majowego
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W wyniku sytuacji na 
frontach I wojny światowej 
w 1918 r. zaistniała możliwość 
odrodzenia się Polski jako 
niepodległego i suwerennego 
kraju. Nie było to proste i na-
leżało o to walczyć zarówno 
drogą dyplomatyczną jak i za 
pomocą oręża. Dzięki daninie 
krwi Polaków jak i pomocy 
sprzyjających Polsce narodów, 
powstanie Państwa Polskiego 
stało się faktem. 

W chwili powstania Polska 
była państwem wielonarodo-
wym i wielowyznaniowym. 
Polacy stanowili 70% społe-
czeństwa, Ukraińcy 14%, Ży-
dzi około 8%, Białorusinów 
i Niemców było po 4%. Religią 
dominującą był katolicyzm, 
który wyznawało około 70% 
wiernych. Mieszkańcy Polski 
wyznawali także prawosławie, 
judaizm, protestantyzm oraz 
islam. Byli także „unici”. 

Przez 150 lat niewoli pod 
zaborami: rosyjskim, austriac-
kim i pruskim, Polacy zmu-
szeni byli podporządkować się 
prawu ustanowionemu przez 
poszczególne władze zabor-
cze. Gospodarka poszczegól-
nych zaborów powiązana była 

z krajem zaborcy, a ziemie 
polskie wchodzące w skład 
zaborów były na różnym 
poziomie cywilizacyjnym. 
W czasie wojny terytoria 
Polski były niszczone przez 
walczące armie, a majątek 
rozgrabiony. Różne terytoria 
należało skleić w jeden orga-
nizm państwowy i opracować 
wspólne przepisy prawne, 
oparte na ustawie zasadniczej, 
czyli konstytucji. 

W 1919 r. podzielono kraj 
na 16 województw, plus War-
szawa (na odrębnych warun-
kach), 277 powiatów i 13 000 
gmin. Zarządzono i przepro-
wadzono w dniu 26 stycz-
nia 1919 r. wybory do Sejmu 
Ustawodawczego, wybierając 
w w/w dniu 291 posłów i po-
wołując 46 (z wielu powodów 
wybory do pierwszego Sejmu 
trwały do 24.03.1922 r.). 

Pierwszy Sejm ustanowił 
w dniu 20 lutego 1919 r. tzw. 
„Małą Konstytucję”. Był to 
tymczasowy akt prawny re-
gulujący ustrój państwa i jego 
władze do czasu opracowania 
w pełni dojrzałej konstytucji. 
Na mocy Małej Konstytucji 
Polska była republiką burżu-

azyjno - demokratyczną. Wła-
dzę sprawował Sejm Ustawo-
dawczy. Na czele administra-
cji cywilnej stał Naczelnik 
Państwa, który w uzgodnie-
niu z Sejmem powoływał rząd 
i reprezentował państwo na 
arenie międzynarodowej. 

17 marca 1921 r. Sejm 
Ustawodawczy,  uchwa -
l i ł  Konstytucję R.P. Składa-
ła się ona ze 126 artykułów, 
podzielonych na 7 rozdzia-
łów. Poprzedzała ją pream-
buła rozpoczynająca się od 
słów: W imię Boga Wszech-
mogącego. My, Naród Pol-
ski, dziękując Opatrzności za 
wyzwolenie nas z półtorawie-
kowej niewoli, wspominając 
z wdzięcznością męstwo i wy-
trwałość ofiarnej walki poko-
leń, które najlepsze wysiłki 
swoje sprawie niepodległo-
ści bez przerwy poświęcały. 
Dzień uchwalenia Konstytu-
cji miał odświętny charakter. 
Na udekorowanych ulicach 
Warszawy zgromadziły się 
tłumy mieszkańców, obser-
wując przemarsz członków 
rządu i posłów do katedry św. 
Jana. W katedrze marszałek 
Sejmu Wojciech Trąpczyński 

Pamiętne rocznice

100 ROCZNICA USTANOWIENIA KONSTYTUCJI RP
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Pamiętne rocznice

senatorów trwała 5 lat. Pra-
wo wyborcze w wyborach do 
Sejmu i Senatu mieli: czynne 
- osoby powyżej 21 lat, a bier-
ne - osoby powyżej 25 lat 
(kandydujące do Sejmu) i 40 
lat (kandydujące do Senatu). 
Na czele władzy wykonaw-
czej stał prezydent, któremu 
konstytucja ograniczała kom-
petencje. Nie posiadał mię-
dzy innymi inicjatywy usta-
wodawczej ani prawa weta 
wobec uchwalanych ustaw. 
Obok prezydenta władzę wy-
konawczą sprawował rząd, 
który określał najważniejsze 
zadania polityki wewnętrznej 
i zewnętrznej. Konstytucja 
przyznawała prawo do ubez-
pieczenia społecznego, ochro-
nę macierzyństwa i zakaz pra-
cy zarobkowej przez dzieci 
poniżej 15 lat. Edukacja miała 
być bezpłatna. Administrację 
państwa podzielono na woje-
wódzką, powiatową i gminną. 
Prace nad konstytucją trwały 
od 10 lutego 1919 r. Uczestni-
czyli w niej posłowie związa-
ni z Narodową Demokracją, 
PSL „Piast”, PSL „Wyzwole-
nie”, PSL „Lewicą”, Polskim 
Zjednoczeniem Ludowym, 
PPS, Narodowym Związkiem 

i premier Wincenty Witos, od-
dając hołd twórcom Konstytu-
cji 3 Maja, złożyli kwiaty pod 
pomnikiem marszałka Sejmu 
Wielkiego Stanisława Mała-
chowskiego. 

Cechą charakterystyczną 
ustawy zasadniczej z 1921 r. 
była, wynikająca z treści jej 
postanowień, dominacja Sej-
mu nad organami władzy 
wykonawczej. Uchwalona 
w marcu 1921 r. Konstytucja 
gwarantowała obywatelom 
ochronę życia, wolności i mie-
nia, bez różnicy pochodzenia, 
narodowości, języka, rasy lub 
religii. Zapewniała wolność 
słowa, prasy, oraz swobo-
dę zawiązywania związków 
i stowarzyszeń. Przyjęta usta-
wa zasadnicza stwierdzała, że 
państwo polskie jest Rzecz-
pospolitą, w której władza 
zwierzchnia należy do naro-
du, rozumianego jako ogół 
obywateli. Struktura państwa 
oparta została na trójpodzia-
le władzy. Organem władzy 
ustawodawczej był Sejm, 
kontrolujący podporządkowa-
ną mu Radę Ministrów, oraz 
posiadający zdecydowanie 
mniejsze uprawnienia Senat. 
Kadencja 444 posłów i 111 

Robotników, Klubem Pracy 
Konstytucyjnej oraz kluba-
mi posłów żydowskich i nie-
mieckich. Komisji konstytu-
cyjnej przewodniczyli kolej-
no: Władysław Seyda (N.D.), 
Maciej Rataj (PSL) i Edward 
Dubanowicz (PZL). Przy two-
rzeniu projektu konstytucji 
wzorowano się na systemach 
parlamentarnych: niemieckim 
i III Republiki Francuskiej. 

Po „przewrocie majo-
wym”, przeprowadzonym 
przez J. Piłsudskiego, speł-
niono jego dążenia do zwięk-
szenia kompetencji władzy 
wykonawczej, uchwalając 
w dniu 2 sierpnia 1926 r. no-
welę konstytucji. Po uchwa-
leniu noweli sierpniowej 
wzmocniono urząd prezyden-
ta RP, a osłabiono rolę parla-
mentu. Prezydent otrzymał 
prawo rozwiązywania Sejmu 
i wydawania dekretów z mocą 
ustawy. W rzeczywistości to 
co działo się w Polsce nie wy-
nikało z woli prezydenta, lecz 
z decyzji J. Piłsudskiego, kie-
rującego z Sulejówka wszyst-
kim co się działo w Polsce do 
1935 r.

 Janusz Solak
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Jan Siwula (1862-1931)

Zaliczany jest do chłopskiej 
elity politycznej, stanowiącej 
inspirację wszelkich działań 
społeczno-gospodarczych i po-
litycznych, mających miejsce 
na terenie Paszczyny, szeroko 
rozumianej Ziemi Ropczycko-
Dębickiej oraz II Rzeczpospo-
litej.

Urodził się 25 stycznia 
1862 r. w Paszczynie pow. Rop-
czyce, w rodzinie włościańskiej 
Marcina i Marianny Popiel. Był 
samoukiem, a wiedzę zdobywał 
od wędrownych nauczycieli, 
uczących porą zimową wiejskie 
dzieci za strawę i dach nad gło-

wą. Ugruntował ją w trakcie 
odbywania służby wojskowej 
w szeregach armii Austro-Wę-
gier. Po powrocie ze służby 
wojskowej założył rodzinę, 
zawierając związek małżeń-
ski z Marią Wolak (1895 r.). 
Obdarzeni zostali czwórką 
dzieci. Prowadził własne go-
spodarstwo rolne, nie zapew-
niające godziwej egzystencji. 
Z tego powodu zmuszony był 
pracować okresowo w dworze 
lubzińskim u Tadeusza Skołu-
by. Dużą wagę przywiązywał 
do katolickiego wychowania 
potomstwa, sam będąc dla 
dzieci wzorowym przykładem. 
Jak wynika z relacji Jana Pas-
sowicza z Paszczyny, Jan Si-
wula „był bardzo pobożny… 
(…) Nie położył się spać, aby 
nie odmówił pacierza. (…) 
A czasem jak wracał wieczo-
rem z Ropczyc (…) i dochodził 
do domu, to zdejmował czapkę, 
szedł przez ogrody i odmawiał 
pacierz, żeby nie marnować 
czasu w chałupie”. 

Na przełomie XIX i XX 
wieku aktywnie włączył się 
w rozwijający się lokalnie 
ruch ludowy. Doświadcze-
ni włościanie z Paszczyny 
wdrażali w życie idee tego 
ruchu społeczno-polityczne-
go, zmierzającego do popra-
wy bytu mieszkańców wsi. 

Jednym z nich był Michał Je-
dynak, należący do współza-
łożycieli Stronnictwa Ludo-
wego w 1895 r. w Rzeszowie. 
Wspólna, owocna współpraca 
połączyła ich na prawie dwie 
dekady w szerokim i korzyst-
nym działaniu na rzecz nie 
tylko lokalnego środowiska. 
Zaangażowanie Jana Siwuli 
w ruchu ludowym przewijało 
się na wielu płaszczyznach. 
Był lokalnym przywódcą lu-
dowców, wybieranym także 
w skład władz naczelnych 
SL, PSL i PSL „Piast”, na 
przestrzeni około 30 lat. 

W  SAMORZĄDZIE  LO-
KALNYM

Mając szerokie poparcie 
włościan, w latach 1896-
1903 był radnym i naczelni-
kiem Zwierzchności Gmin-
nej w Paszczynie. Wspólnie 
z pisarzem gminnym Mi-
chałem Jedynakiem czyn-
nie uczestniczył w zgro-
madzeniach włościan, na 
których omawiano sprawy 
dotyczące wsi i położenia 
ludności wiejskiej. W tym 
czasie, z racji pełnienia tej 
zaszczytnej funkcji, wszedł 
w skład Zbiorowej Rady 
Szkolnej w Lubzinie - dla 
wszystkich szkół w parafii 
lubzińskiej. Podczas róż-

PIERWSZY LUDOWY POSEŁ Z PASZCZYNY

Jan Siwula.
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NA SCENIE POLITYCZ-
NEJ

Przełomową chwilą rozpo-
częcia działalności politycznej 
Jana Siwuli, była kampania 
wyborcza do Rady Państwa 
w Wiedniu w 1900 r. Wtedy 
stanął na czele Powiatowego 
Komitetu Wyborczego, wybra-
ny podczas posiedzenia przed-
wyborczego w Paszczynie. Po 
zwycięstwie wyborczym posła 
Franciszka Krempy z Padwi 
Narodowej, to gremium zosta-
ło przekształcone w pierwszy 
Zarząd Powiatowy Stronnic-
twa Ludowego, z prezesem Ja-
nem Siwulą na czele. Godność 
tę pełnił przez szereg lat, do 
chwili śmierci w 1931 roku.

Z uwagi na szerokie po-
parcie włościan jak i władz 
naczelnych PSL, Jan Siwula 
kandydował w 1907 r. do Rady 
Państwa w Wiedniu. W okręgu 
wyborczym nr 43: Ropczyce-
Dębica-Pilzno-Brzostek został 
wybrany posłem, zdobywając 
10761 głosów na 17907 gło-
sujących. Był to wynik popar-
cia udzielonego na zebraniach 
przedwyborczych, gdzie wy-
raźnie stwierdzono, że „Jan 
Siwula będzie dobrze bronił 
spraw chłopskich”. Na tym 
forum złożył szereg interpela-
cji, dotyczących m.in. regula-
cji rzeki Wisłoki i w sprawie 
ustawy łowieckiej. Udzielił 
poparcia dla kandydatury Mi-

nych uroczystości szkolnych 
Jan Siwula, jako wójt, za-
chęcał tam zgromadzonych 
do zgody, jedności i miłości 
bliźniego oraz czytelnictwa, 
celem podniesienia świado-
mości.

Należał do założycieli 
w 1899 r. Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Paszczynie, mają-
cej na celu ochronę domostw 
krytych strzechami i rato-
wanie od ognia. Był pierw-
szym prezesem tej jednost-
ki w Paszczynie. Od 1902 r. 
wielokrotnie wybierano go 
do Rady Powiatowej w Rop-
czycach, gdzie przedstawiał 
postulaty włościan jako ich 
przedstawiciel .  Dotyczy-
ły one m.in. zniesienia myt 
na drogach powiatowych, 
kolczyków świńskich, klęsk 
elementarnych czy zaprowa-
dzenia przymusowej asekura-
cji od ognia i niepodzielności 
gruntów. Czynnie zaangażo-
wany był w działalność Kół-
ka Rolniczego w Paszczynie. 
Popierał wdrażanie innowa-
cji w rolnictwie, podnoszą-
cych poziom gospodarowania 
i egzystencji włościan. Wiele 
czasu poświęcał na sprawy 
lokalne, znane mu z bezpo-
średniej obserwacji w miejscu 
zamieszkania. W 1907 r. jako 
poseł był uczestnikiem powoła-
nia w Ropczycach Związku Po-
wiatowego Kółek Rolniczych.

chała Jedynaka w wyborach do 
Sejmu Krajowego we Lwowie 
w 1908 r. W tym też roku został 
wybrany po raz pierwszy na 
członka Rady Naczelnej PSL. 
Z kolei w wyborach do Rady 
Państwa w 1911 r. był zastępcą 
posła hr. Mikołaja Reya, a po 
jego rezygnacji w 1914 r. zo-
stał ponownie posłem. W 1913 
roku wybrany został na po-
sła do Sejmu Krajowego we 
Lwowie. W toku prac sejmo-
wych zgłosił szereg interpe-
lacji i wniosków dotyczących 
regionu wyborczego, takich 
jak na przykład: sprawa regu-
lacji rzeki Wisłoki, Wielopolki 
i Ostrej, wyrządzających szko-
dy chłopom podczas powodzi. 
Ten wybór był następstwem 
sukcesu wyborczego Michała 
Jedynaka, który zdobył man-
dat poselski do Rady Państwa 
w Wiedniu w 1911 r. Widoczna 
była tu pewnego rodzaju rota-
cja w reprezentowaniu społe-
czeństwa na forum sejmowym 
i parlamentarnym.

W dniu 27 stycznia 1913 r., 
podczas Zgromadzenia Po-
wiatowego w Ropczycach, 
wybrano Komitet Powiatowy 
Związku Strzeleckiego na cze-
le z Janem Siwulą. Inicjatorem 
utworzenia takiej organizacji, 
mającej na celu koordyna-
cję działalności powstających 
Związków Strzeleckich w gmi-
nach, był poseł Michał Jedynak. 

Jan Siwula (1862-1931)
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Jan Siwula (1862-1931)

W trakcie uroczystości zwią-
zanych z obchodami 50-lecia 
wybuchu Powstania Stycznio-
wego, w dniu 23 lutego 1913 r. 
w Paszczynie utworzono Zwią-
zek Strzelecki. 

Podczas przesilenia w Stron-
nictwie, jakie miało miej-

sce w trakcie posiedzenia RN 
w dniu 13 grudnia 1913 r. 
w Rzeszowie, Siwula stanął po 
stronie reformatorów, negatyw-
nie ustosunkowanych do do-
tychczasowego kierownictwa 
z prezesem Janem Stapińskim 
na czele. Był sygnatariuszem 

słynnej odezwy do chłopów: 
„Szanowni wyborcy, kochani 
Bracia chłopi!”. Był to de facto 
rozłam, jaki trwał w łonie lu-
dowców przez szereg lat. Kie-
rownictwo nowego ruchu, sku-
pionego wokół pisma „Piast”, 
będącego jego agendą, objął 
Jakub Bojko, z zastępcą Win-
centym Witosem. Wzrosła ak-
tywność na forum Sejmu Kra-
jowego i Rady Państwa. Poseł 
Jan Siwula, reprezentujący 
gminy powiatu ropczyckiego, 
wybrany został do komisji go-
spodarstwa krajowego i sani-
tarnej Sejmu Krajowego we 
Lwowie. Udział Jana Siwuli 
jako posła ustał z chwilą roz-
wiązania przez cesarza Fran-
ciszka Józefa I Sejmu Kra-
jowego we Lwowie z dniem 
16 lipca 1914 r. oraz wybuchu 
I wojny światowej 26 lipca 
1914 r. Odtąd ograniczał się 
do działalności lokalnej. Od 
sierpnia 1914 r., jako prezes 
Powiatowego Związku Strze-
leckiego, wchodził w skład Po-
wiatowego Komitetu Narodo-
wego w Ropczycach. Była to 
namiastka lokalnej administra-
cji w warunkach wojennych, 
wspomagająca finansowo i lo-
gistycznie walczących na fron-
cie legionistów, pochodzących 
z tego terenu. W 1915 r. zmarł 
wskutek ciężkich warunków 
wojennych jego syn Stanisław, 
zmobilizowany w szeregi ar-

Jan Siwula z grupą posłów ludowych we Lwowie. Nowości Ilustrowane 1907, nr 24.
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mii Austro-Węgier w miejsco-
wości Homonno na Węgrzech 
(obecnie miejscowość nosi na-
zwę Humenne i leży na Słowa-
cj). Był to bolesny dramat dla 
posła i jego rodziny. Pozostała 
mu tylko pamięć o synu i prze-
słana fotografia. 

Jan Siwula aktywnie uczest-
niczył w posiedzeniach komisji 
posłów sejmowych i parlamen-
tarnych, gdzie tematem wiodą-
cym były problemy dotyczące 
nie tylko walki o odzyskanie 
niepodległości Ojczyzny, lecz 
także odbudowy zniszczonego 
kraju, restytucji instytucji pań-
stwa w spodziewanym nowym 
położeniu geopolitycznym po 
zakończeniu działań wojen-
nych. 

Kolejnym dramatem dla 
Jana Siwuli była przedwczesna 
śmierć posła Michała Jedynaka 
w dniu 4 października 1916 r. 
Wówczas dla działacza walczą-
cego o godne warunki do życia 
włościan odsunęła się w czasie 
lansowana koncepcja przebu-
dowy ustroju rolnego przyszłe-
go państwa, nad którą praco-
wał w Krakowie poseł Michał 
Jedynak. Uczestniczył w po-
grzebie Michała Jedynaka wraz 
z posłami-ludowcami i dzia-
łaczami stronnictwa jak m.in.: 
Jakub Bojko, eksc. Władysław 
Długosz, hr. Mikołaj Rey, Win-
centy Witos i redaktor „Piasta” 
Józef Rączkowski.

W wolnej Ojczyźnie, po 
śmierci Michała Jedynaka, 
wspólnie z ludowcami powia-
tu ropczyckiego kontynuował 
niezmiennie założony lokalny 
program PSL „Piast”, w celu 
odbudowy zniszczeń wojen-
nych i zabezpieczenia pomocy 
potrzebującym mieszkańcom. 
Nie zrażały go liczne ataki, uka-
zujące go jako postać uwikłaną 
w interesy, godzące w rzesze 
chłopskie. Mimo niesłusznych 
oszczerstw, Jan Siwula w dal-
szym ciągu cieszył się dużym 
szacunkiem i poparciem. Praw-
dopodobnie z tego powodu od-
rzucił propozycję kandydowa-
nia do Sejmu Ustawodawczego 
w 1919 r. Z biegiem czasu wy-
cofywał się z aktywnego życia 
politycznego w okresie II Rze-
czypospolitej z racji poważne-
go wieku oraz nowej rzeczywi-
stości w wolnej Ojczyźnie.

Jan Siwula w okresie roz-
biorów działał wspólnie z Mi-
chałem Jedynakiem dla dobra 
społecznego. Po odzyskaniu 
niepodległości był przewod-
nikiem politycznym dla syna 
Jana Henryka Jedynaka. Wdra-
żał go w sferę polityki również 
dla dobra lokalnej społeczności 
i nie tylko. Był niejako pomo-
stem łączącym te dwie postacie 
na niwie politycznej. Z kolei 
jego osoba spina epokę okre-
su dominacji Austro-Węgier 
i wolnej II Rzeczypospolitej.

Jesienią 1922 r. Zarząd PSL 
„Piast” w Ropczycach, pod 
prezesurą Jana Siwuli, wysunął 
Jana Henryka Jedynaka jako 
kandydata na posła do Sejmu 
Ordynaryjnego. Nominat przy-
jął wybór, uzyskując mandat 
do Sejmu II Rzeczypospolitej 
w kadencji 1922-1928. Z kolei 
Jan Siwula w wyborach do Se-
natu tej kadencji uzyskał man-
dat zastępcy senatora. Wysu-
nięcie jego kandydatury w tych 
wyborach było formą uznania 
za wieloletnią działalność na 
forum politycznym i społecz-
no-gospodarczym dla dobra 
włościan. Bardzo mocno prze-
żył moment zamachu na pierw-
szego prezydenta II Rzeczypo-
spolitej Gabriela Narutowicza, 
znieważanego bezpodstawnie 
przez fanatyczne tłumy, wy-
wołujące ferment polityczny 
zamiast długo oczekiwanej sta-
bilizacji kraju. 

W rodzinnej Paszczynie 
aktywnie uczestniczył także 
w przemianach struktury ag-
rarnej, lansowanej przez posła 
Jana Henryka Jedynaka. Prze-
prowadzono parcelację mająt-
ku hr. Edwarda Raczyńskiego 
za odszkodowaniem, komasa-
cję gruntów, a w późniejszym 
czasie meliorację. Zmieniono 
dotychczasowy układ dróg.

Sprawnie kierował struktu-
rami PSL „Piast” w powiecie 
ropczyckim, wstrząsanym kon-
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fliktami pomiędzy lokalnymi 
działaczami. Z jednej strony 
prezes PSL „Piast” w Ropczy-
cach, rodak z Paszczyny, kole-
ga partyjny Michała Jedynaka; 
z drugiej - jego syn Jan Henryk 
Jedynak, młody i ambitny par-
lamentarzysta. Z chwilą wyco-
fania się Jana Henryka Jedyna-
ka z szeregów PSL „Piast” na 
początku lat 30-tych ubiegłego 
wieku, na placu boju pozostał 
Jan Siwula z grupą młodej ge-
neracji działaczy ludowych, 
z Franciszkiem Stachnikiem 
na czele. Ich działalność zapo-
biegła rozłamowi w szeregach 
ludowców w powiecie ropczyc-
kim. 

Jan Siwula, sterany życiem 
rodzinnym i politycznym, zmarł 
2 kwietnia 1931 r. w Paszczy-
nie. Redakcja „Piasta” w ne-

krologu z 12 kwietnia 1931 r. 
podaje: Ubogi całe życie, do 
śmierci sumiennie i z poświę-
ceniem sprawował wszystkie 
urzędy i obowiązki, które przy-
sparzały mu nieraz kłopotów 
i przykrości. Był powszechnie 
szanowany. Człowiek rzadkiej 
uczciwości, prawości niepo-
szlakowanej i charakteru. […] 
Głosu nie zabierał nigdy, po-
zostawiając to zdolniejszym od 
siebie - pisał o nim Wincenty 
Witos. 

W uznaniu zasług dla roz-
woju ruchu ludowego i pamięci 
Jana Siwuli społeczeństwo po-
stanowiło ufundować zmarłe-
mu pomnik. Był to pomnik na-
grobny, postawiony na cmen-
tarzu parafialnym w Lubzinie. 
Ufundowany został z datków 
działaczy stronnictwa, zorgani-

zowanych w ramach Komitetu 
Budowy Pomnika. 29 czerwca 
1932 r. odbyła się uroczystość 
odsłonięcia i poświęcenia po-
mnika. Podczas uroczystości 
przemawiał prezes Wincenty 
Witos. Następnie w rodzin-
nej Paszczynie odbył się wiec 
chłopski, będący niejako hoł-
dem dla Jana Siwuli. Zgroma-
dził liczną, liczącą około 15 ty-
sięcy rzeszę ludowców z Pasz-
czyny i z okolic, w tym posłów 
Jana Józefa Noska i inż. Jaku-
ba Pawłowskiego. Z tą chwilą 
zakończył się pewien bardzo 
znaczący okres działalności 
Jana Siwuli w Ruchu Ludo-
wym Ziemi Ropczyckiej, trwa-
jący ponad trzy dekady.

Po wielu latach w 2018 r., 
podczas obchodów 100. rocz-
nicy odzyskania niepodległo-
ści Ojczyzny, odsłonięta zo-
stała w Paszczynie tablica pa-
miątkowa ku czci wybitnych 
działaczy ludowych, posłów 
wywodzących się z Paszczyny. 
Należeli do nich Jan Siwula, 
Michał Jedynak i Jan Henryk 
Jedynak. 

Dębica, 31 października 2020 r. 
Józef Pluta

Jan Siwula (1862-1931)

Członkowie Kółka Rolniczego w Paszczynie w latach 20-tych XX wieku.
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Z historii ruchu ludowego

Pytanie sformułowane w pod-
tytule artykułu jest ogólnikowe 
i niejednoznaczne; ogólnikowe, 
bowiem nie precyzuje o jakie 
wartości może chodzić, a niejed-
noznaczne, bo zawiera w sobie 
sugestię, podejrzenie, że obecny 
polityczny ruch ludowy, które-
go ucieleśnieniem jest Polskie 
Stronnictwo Ludowe, owych tra-
dycyjnych wartości nie kultywu-
je, nie szanuje, nie przestrzega 
itd. Tak, czy siak, w poniższym 
tekście nie silę się na wyczerpu-
jące odpowiedzi, lecz przedsta-
wiam swój pogląd na aktualność 
tych wartości w obecnych, wy-
daje się, zwariowanych czasach.

Na wstępie należy określić 
czymże są owe wartości? Każdy 
ma prawo rozumieć i konfiguro-
wać je indywidualnie. Według 
mnie są zestawem kardynalnych 
paradygmatów, na podstawie 
których państwa, organizacje 
społeczne, polityczne i gospo-
darcze, ale także poszczególni 
obywatele, określają swoje cele, 
strategie długo i krótkotermino-
we, programy działania, jak też 
kierują się nimi w codziennym 
postępowaniu.

Gdybym miał skatalogować te 
wartości wg subiektywnej kwali-
fikacji, to na pierwszym miejscu 

stawiam cywilizację  śródziem-
nomorską, w tym głównie jej 
podstawowy składnik - kulturę 
chrześcijańską, będącą matecz-
nikiem, w którym rozwinęły się 
i dojrzewały współczesne pań-
stwa i społeczeństwa Europy, 
obu Ameryk, Australii, a czę-
ściowo również Afryki i Bliskie-
go Wschodu. Z niektórych ele-
mentów owej cywilizacji ocho-
czo czerpały także kraje Azji 
wschodniej, np. Japonia. Naj-
bardziej lapidarnie paradygmat 
chrześcijaństwa uosobiony jest 
w Dekalogu, który, wg Biblii, 
Bóg podarował ludzkości za po-
średnictwem Mojżesza.

Drugie miejsce w moim ka-
talogu wartości zajmuje pa-
triotyzm, pojmowany tradycyj-
nie jako umiłowanie Ojczyzny 
(sformalizowanej w organizacji 
państwowej), narodu, rozumia-
nego nie wg kryterium rasowe-
go, lecz jako wspólnoty języka, 
kultury, miejsca zamieszkania, 
czy identyfikacji i wspólnoty 
celów. Oczywiście z zastrzeże-
niem, iż patriotyzm przejawia się 
w sposobach i w formach uza-
leżnionych od okoliczności, np. 
inaczej w czasie pokoju, a ina-
czej w okresach zagrożeń. W po-
jęciu patriotyzmu mieści się 

także szacunek do historii swo-
jego państwa, narodu, zarówno 
tej chlubnej, jak też wstydliwej, 
wielkich i mniejszych dokonań, 
ale też błędów i porażek.

Na najniższym miejscu po-
dium znalazło się suwerenne 
państwo, jako najdoskonalsza 
forma organizacji społeczeń-
stwa, państwa określonego 
konkretnymi granicami, posia-
dającego własną sieć struktur, 
władzę centralną i lokalną, na co 
dzień zarządzającą społeczeń-
stwem, służby porządkowe, dba-
jące o przestrzeganie prawa oraz 
własne siły zbrojne, chroniące to 
państwo przed wrogami.

Tuż za podium plasuję demo-
krację, jako formę organizacji 
życia społecznego, polityczne-
go, gospodarczego itd. Wg mnie, 
najszerzej rozumiana demokra-
cja to taki sposób organizacji ży-
cia społecznego, w którym w co-
dziennej praktyce realizowane 
są długofalowe cele możliwie 
najszerszych kręgów wspólnoty. 
W moim przekonaniu właściwe 
uprawianie demokracji opiera 
się na consensusie społecznym 
i przestrzeganiu podstawowych 
praw całych społeczności, łącz-
nie z prawami różnych mniej-
szości.

MIĘDZY KONSERWATYZMEM A NOWOCZESNOŚCIĄ.
CZY W POLSKIM RUCHU LUDOWYM JEST MIEJSCE DLA KULTYWOWANIA

TRADYCYJNYCH WARTOŚCI?
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Wysoko cenię sobie wolność, 
jako możliwość wyboru drogi 
życiowej, która może być ogra-
niczana jedynie uzasadnionym 
interesem wspólnoty i ochroną 
wolności bliźniego. 

Na użytek tego artykułu 
warto przywołać inne, istotne 
uniwersalne wartości, takie jak 
republikańska  forma  rządów, 
praworządność, czynne i bierne 
prawa wyborcze itd.

W moim subiektywnym ka-
talogu, poczesne miejsce zajmu-
je sprawiedliwość  społeczna, 
która mnie najbardziej koja-
rzy się z egalitaryzmem, czyli 
równością społeczną, brakiem 
nieuprawnionych przywile-
jów i sprawiedliwym udziałem 
w bogactwie narodowym, od-
powiadającym wkładowi w jego 
wytwarzanie.

Bardzo ważną i uniwersal-
ną wartością jest rodzina, jako 
podstawowa komórka społeczna, 
mająca decydujący wpływ na wy-
chowanie i kształtowanie postawy 
każdego człowieka, w decydują-
cy sposób rzutujące na jego całe 
przyszłe życie. Przy czym, mniej-
sze znaczenie dla mnie ma, czy 
jest to rodzina jedno, czy wielo-
pokoleniowa; czy jedno, dwu lub 
wieloosobowa. To w głównym 
stopniu w tej mikrospołeczności 
wykuwa się charakter człowieka, 
to ona wpaja osobie ludzkiej takie 
lub inne wartości, z którymi idzie 
ona dalej w świat.

Szacunek  do  człowieka to 
kolejna idea wykształcona przez 
europejską cywilizację. Chodzi 
tu o szacunek do bliźniego, jako 
członka zbiorowości, bez wzglę-
du na rasę, pochodzenie społecz-
ne, stan majątkowy, wykształce-
nie, miejsce pracy i życia.

Jak łatwo zauważyć, wyżej 
wymieniony zestaw nie wyczer-
puje pełnego katalogu wartości, 
funkcjonujących w obiegu spo-
łecznym. Niektóre mają zasięg 
globalny, inne tyczą konkret-
nej jednostki. Wszystkie jednak 
mają charakter uniwersalny i są 
najbardziej reprezentatywne dla 
stosunków społecznych. Stosu-
nek do nich może służyć rów-
nież jako kryterium oceny i kla-
syfikacji partii politycznych.

Nawet pobieżna lektura de-
klaracji ideowych, programów 
społecznych oraz codzienna 
działalność ugrupowań polskie-
go ruchu ludowego, od zarania 
jego działalności, pozwala za-
liczyć stronnictwa ludowe, po-
cząwszy od 1895 roku, przez 
okres II Rzeczypospolitej oraz 
okres II wojny i okupacji, bez 
żadnych wątpliwości - do gro-
na ugrupowań wolnościowych 
i demokratycznych. Dążenie do 
emancypacji i awansu społecz-
no-gospodarczego klasy chłop-
skiej nijak nie podważa zasad 
demokratycznych, a udział lu-
dowców w obronie ojczyzny 
w wojnie z bolszewikami, po-

wołanie i zbrojna walka Batalio-
nów Chłopskich z niemieckim 
okupantem, potwierdziły głębo-
ki patriotyzm zarówno działaczy 
ludowych, jak i klasy chłopskiej 
jako całości. Chociaż głównym 
politycznym celem stronnictw 
ludowych było upodmiotowie-
nie i awans społeczno-politycz-
ny i ekonomiczny klasy chłop-
skiej, a przeciwników w dąże-
niu PSL i SL nie brakowało, to 
w sytuacji zagrożenia niepodle-
głości Polski cele klasowe oraz 
różnice i spory polityczne od-
stawiono na bok, a priorytetem 
była obrona ojczyzny.

Oczywiście, mobilizacja 
chłopów do udziału w wojnie 
obronnej 1920 roku i walce wy-
zwoleńczej z Niemcami nie wy-
czerpuje patriotyzmu ludowców. 
Stronnictwa chłopskie, zwłasz-
cza „Piast” pod przywództwem 
Wincentego Witosa - trzykrotne-
go Premiera Rządu II RP - kon-
struktywnie uczestniczyły w od-
budowie polskiej państwowości 
po odzyskaniu niepodległości, 
a kiedy obóz sanacji, po doko-
naniu zamachu stanu (zamach 
majowy 1926 r.), stopniowo 
ograniczał demokrację, ludow-
cy w zdecydowanej większości 
przeciwstawili się totalitarnym 
praktykom pisłudczyków. Przy-
wódcy stronnictw demokratycz-
nych, w tym Wincenty Witos, 
przypłacili swoją postawę kom-
promitującym Polskę procesem 
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brzeskim i więzieniem w Bere-
zie Kartuskiej.

Dla osób znających Zjed-
noczone Stronnictwo Ludowe, 
przez wielu odsądzane od czci 
i wiary, nie ulega wątpliwości, 
iż było ono, jak na owe czasy, 
partią patriotyczną i demokra-
tyczną, zarówno w świetle do-
kumentów programowych, jak 
i praktyki działania. Ograni-
czone ówczesnym porządkiem 
polityczno-prawnym podejmo-
wało szereg inicjatyw i działań 
neutralizujących ostrze realnego 
socjalizmu, zwłaszcza wobec 
wsi i rolnictwa, a potem w okre-
sie chwiania się podwalin tego 
ustroju, także działania na rzecz 
przywracania społeczeństwu 
prawdy o historii Polski i ruchu 
ludowego. Mnie, jako członko-
wi ZSL od 1979 roku, naprawdę 
trudno byłoby znaleźć przykła-
dy niepatriotycznych i niezgod-
nych z polską racją stanu działań 
Stronnictwa, godzących w dobro 
rodziny, czy człowieka, w trud-
nych czasach dominacji partii 
marksistowskiej.

Powstałe na Kongresie Jed-
ności Ruchu Ludowego 5 maja 
1990 roku, Polskie Stronnictwo 
Ludowe było wynikiem Porozu-
mienia z kilkoma niezależnymi 
nurtami (w tym powstałym z ini-
cjatywy Konfederatów Krakow-
skich Towarzystwem Przyjaciół 
Muzeum Wincentego Witosa - 
współtwórcą tzw. PSL Wilanow-

skiego) oraz odrodzonymi w du-
chu wolności nurtami. Nowa 
partia w sposób naturalny prze-
jęła struktury, część celów pro-
gramowych oraz demokratyczne 
metody funkcjonowania. Stron-
nictwo aktywnie uczestniczyło 
w budowaniu nowego porządku 
społecznego i gospodarczego. 
Przychodziło mu to tym łatwiej, 
że PSL korzystało z doświad-
czenia politycznego szerokiego 
grona działaczy ludowych, wy-
chowanych w szeregach swoich 
politycznych poprzedników, cie-
szących się autorytetem w śro-
dowiskach lokalnych.

W okresie radykalnej negacji 
starego porządku ofiarą padła 
większość ponad ustrojowych 
zasad polityki gospodarczej 
i społecznej, szczególnie godząc 
w codzienność, a nierzadko 
w podstawy bytu materialnego 
Polaków, którzy z różnych po-
wodów nie wsiedli do pociągu 
pod nazwą „kapitalizm”. Roz-
szerzały się więc obszary ubó-
stwa i wykluczenia, potęgowane 
dodatkowo obojętnością pań-
stwa na los ludzi pozostawio-
nych z dnia na dzień własnemu 
losowi. Nawet spadkobiercy 
partii marksistowskiej, chyba na 
zasadzie odreagowującego wa-
hadła, z dnia na dzień stali się 
wrogami starego ustroju i bez-
krytycznymi apologetami nowe-
go porządku, nierzadko zresz-
tą będąc jego beneficjentami. 

Totalna krytyka „słusznie mi-
nionych” stosunków społeczno
-politycznych i gospodarczych 
przez elity kraju, nie udzieliła się 
wielu grupom społeczno-zawo-
dowym, które nie doświadczyły 
pozytywnych fruktów kapitali-
zmu. 

W tych warunkach PSL, wy-
stępując z uzasadnioną krytyką 
radykalnej, skrajnie liberalnej 
polityki, nie uznającej żadnych 
działań ochronnych, zdołało po-
zyskać sobie poparcie szerokich 
kręgów wyborców. Już w pierw-
szych wyborach na urząd Prezy-
denta PR, kandydat Stronnictwa 
zdobył prawie 8% poparcia, a do 
wyniku tego nawet nie zbliżył 
się żaden z kolejnych kandyda-
tów tej partii. W wyniku wybo-
rów parlamentarnych w 1991 r. 
PSL było trzecią siłą polityczną, 
a w 1993 roku, ludowcy uzyskali 
132 mandaty poselskie i 37 sena-
torskich. 

Potem było już tylko gorzej; 
na izbę wyższą, czyli Senat, stra-
ciliśmy realny wpływ, a w Sej-
mie reprezentacja Stronnictwa 
wahała się od czterdziestu kilku 
do kilkunastu mandatów. Wia-
domo, że część przyczyn kry-
zysu ma naturę obiektywną, do 
których zaliczam brak własne-
go zaplecza marketingowego, 
a wpływy w środowisku dzien-
nikarskim ludowcy zawsze mieli 
ograniczone. Ten paradoksalny 
w społeczeństwie, w większości 

Z historii ruchu ludowego
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Z historii ruchu ludowego

mającym swój chłopski i wiej-
ski rodowód, ostracyzm jest 
prawdopodobnie spadkiem po 
tzw. demokracji szlacheckiej 
z okresów I i II Rzeczypospoli-
tej. Partie plebejskie nie do koń-
ca też potrafią znaleźć się w no-
wym, turbokapitalistycznym 
ustroju oraz nie zawsze radzą 
sobie z wykorzystaniem współ-
czesnych narzędzi komunikacji 
społecznej.

Myślę jednak, że wyżej wy-
mienione przyczyny można by 
choć częściowo zneutralizować, 
gdyby Stronnictwo nie było tak 
ślepo i bezkrytycznie zapatrzone 
w „obowiązujące” neoliberalne 
kanony społeczne i gospodarcze 
oraz w tzw. polityczną popraw-
ność. Trochę nam się zapomnia-
ło o korzeniach, o tradycyjnych 
wartościach, celach i dążeniach, 
które legły u podstaw powsta-
nia chłopskich stronnictw poli-
tycznych pod koniec XIX wie-
ku, a potem, przez ponad 100 
lat, stale i uporczywie upomi-
nających się o prawa ubogich, 
skrzywdzonych przez los i wy-
kluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem rodaków.

W celu aktualizacji danych, ułatwienia kontaków wszystkich członków naszego sto-
warzyszenia, uprzejmie prosimy o przesłanie na adres towarzystwo@onet.eu lub telefo-
nicznie 14 6797040 aktualnych numerów telefonów oraz adresów e-mailowych .

Zapraszamy do odwiedzin naszej strony internetowej www.tpmw.pl

Nie jest dla mnie wytłuma-
czeniem, że czasy się zmieniły, 
że globalizacja, industrializacja, 
cyfryzacja i inne -acje, wyma-
gają nowych metod działania, 
że nie są ważne idee, programy, 
praca w terenie, lecz wystar-
czy marketing, fakty medialne 
i pyskówki na antenach stacji 
radiowych, telewizyjnych i por-
talach społecznościowych. Otóż, 
w polityce od stu pięćdziesięciu 
lat (tworzenie się nowoczesnych 
systemów partyjnych) obowią-
zują stałe, żelazne zasady, któ-
rych stosowanie i przestrzeganie 
decyduje czy dane ugrupowanie 
zajmuje trwałe miejsce w syste-
mie politycznym kraju, czy jest 
tylko efemerydą.

Tymi zasadami, w moim 
przekonaniu, są: idee oraz dłu-
gookresowy, aktualizowany 
w miarę zmiany sytuacji we-
wnętrznej i międzynarodowej 
program działania, potwier-
dzany w bieżącej praktyce we 
wszystkich obszarach życia 
i we wszystkich płaszczyznach. 
Tak zwany twardy i potencjalny 
wyborca musi mieć pewność, 
że oddaje głos na swojego re-

prezentanta, który nie żegluje 
w kierunku, w którym w danej 
chwili wieje wiatr. To nie tylko 
moralny obowiązek, to jest poli-
tyczna konieczność. Przywiąza-
nie do tradycyjnych, ponadcza-
sowych wartości nie wyklucza 
nowatorskiego kierowania par-
tią polityczną, wykorzystywa-
nia współczesnych metod, form 
i narzędzi, jakie podsuwa postęp 
techniczny i cywilizacyjny. Tyl-
ko takie stronnictwo ma szansę 
na dalszą kontynuację swoich 
bogatych, 126-letnich tradycji; 
tylko takiego stronnictwa po-
trzeba Polsce, mieszkańcom wsi 
i całemu społeczeństwu. Czy 
jest to możliwe ?

Na to pytanie powinni odpo-
wiedzieć uczestnicy debaty pro-
gramowo-ideowej, którą mimo 
pandemii powinno zainicjować 
Polskie Stronnictwo Ludowe.

Henryk Cichecki
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DLA KOGO WOLNOŚĆ?

triotami, politykami innymi 
niż z PiS. I tak na naszych 
oczach, przy milczącej apro-
bacie, bezradności i obojęt-
ności budowane jest diame-
tralnie inne państwo niż to, 
o które wielu z naszego po-
kolenia walczyło. 

Jako społeczeństwo suk-
cesywnie tracimy wolność. 
Inaczej niż w 1926 roku po-
przez zamach majowy, któ-
rego 95. rocznicę właśnie 
obchodzimy. Wówczas pucz 
wojskowy pod wodzą Józefa 
Piłsudzkiego i legionistów 
w ciągu kilku dni pozbawił 
Polaków wolności, marzeń 
o sprawiedliwym, demokra-
tycznym państwie polskim. 

Teraz, na naszych oczach 
odbywa się kroczący zamach 
na wolność. Od 5 lat sukce-
sywnie, krok po kroku, od-
budowujemy model Polski 
sanacyjnej i komunistycznej. 
Rządy sanacyjne nauczyły 
się wygrywać wybory, do 
perfekcji opanowały pro-
pagandę, w tym sukcesu 
- w oparciu o kilka central-
nych inwestycji, ośmiesza-

nie lub unicestwianie inaczej 
myślących; skłóciły Polskę 
ze wszystkimi sąsiadami, za-
wierzając do końca zbroją-
cym się na potęgę Niemcom. 
Z komunistycznych czasów 
PiS czerpie pełnymi garścia-
mi sposób zarządzania pań-
stwem, manipulowania spo-
łeczeństwem. Janosikowe 
likwidowanie klasy średniej 
(z wyjątkiem służącej rzą-
dzącym), kupowanie elekto-
ratu za ich własne pieniądze 
w taki sposób, żeby sprawia-
ło wrażenie danin, dzielenia 
się ze społeczeństwem. Na 
oczach demokratycznego 
ŚWIATA, demokratycznej 
EUROPY łamiemy konstytu-
cję i kolejne zasady demokra-
tycznego państwa. Buduje-
my monopol i warunki pełnej 
bezkarności rządzącym. Czy 
na kolejne dziesięciolecia? 
Unia Europejska traktowana 
jak dawca środków finanso-
wych, obrzucana obelgami 
kiedy wymaga standardów. 
Wydaje się być onieśmielona 
arogancją polskiej władzy. 
Podobnie jak demokratycz-

„Obyś żył w ciekawych 
czasach” to złe, czy dobre 
życzenie?

I przydarzyło się nam żyć 
w ciekawych czasach. W de-
kadach ekspansywnego roz-
woju technologii, komunika-
cji elektronicznej, ingerencji 
w prawa natury, brutalnego 
konsumowania resztek szans 
na funkcjonowanie kolej-
nych pokoleń. 

To globalnie. A lokalnie?
W Polsce walczymy bar-

dziej lub mniej udolnie z Co-
vid-19. A także utrwalamy 
monopol w zarządzaniu 
Państwem. Polityką, finansa-
mi i sumieniami. Pandemia 
zmienia nas, nasze postawy 
i oceny rzeczywistości. Od-
dalamy się od siebie, izoluje-
my, coraz bardziej się boimy. 
Zdani jesteśmy na to co przy-
padkiem, bądź świadomie, 
wciśniemy na pilocie do TV, 
w której część nadawców są-
czy jad i psychologię strachu. 
Strachu przed wszystkim. 
Moskwą, Brukselą, Smo-
leńskiem, wykształconymi 
elitami, nieprawdziwymi pa-

Rozważania niby-polityczne
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na, pogubiona, nie głosująca 
na PiS część polskiego spo-
łeczeństwa. W konsekwencji 
niewielu już przeszkadza, 
że komunistyczny prokura-
tor zmienia Rzecznika Praw 
Obywatelskich na całkowi-
cie zależnego od rządzących. 
Wyborcy rządzących wyzna-
ją swoisty dekalog, w którym 
między innymi dominują: 
„Aktywny udział Kościoła 
w polityce, życiu cywilnym 
i biznesie”, „ Nasi też krad-
ną, ale się dzielą, poprzed-
nicy kradli i nie dzielili się”, 
„Nasi nie zawsze dotrzymu-
ją słowa, ale tamci dopiero 
kłamali”, „Unia Europejska 
musi dawać, jak czegoś ocze-
kuje staje się okupantem, jak 
wcześniej Moskwa”, „Rząd 
powinien, jak Janosik, od-
bierać bogatszym (Polakom) 
rozdawać swoim”, „Wszyst-
ko drożeje, bo PiS zastał 
Polskę w ruinie”, „Nic złego 
w tym, że kolejnym pokole-
niom zostawimy Polskę wę-
glową, zadłużoną, odizolo-
waną od złego, niechrześci-
jańskiego świata”. 

Najprawdopodobniej ba-
dacze dziejów za kilkadzie-

siąt lat rozprawią się bez-
względnie z naszymi posta-
wami. Co więcej, w totalnej 
krytyce wtórować im będą 
nasze wnuki i prawnuki, któ-
rym zostawimy Polskę w sta-
nie w jakim rzekomo zastał 
PiS ją w roku 2016 (Polska 
w ruinie). Bo to nam się 
wydaje, że jesteśmy tylko 
świadkami zdarzeń. Dla ko-
lejnych pokoleń będziemy 
ich uczestnikami, którzy bez 
wątpienia mogli więcej. Pa-
miętać musimy, że niejedno-
krotnie w historii utrata wol-
ności w wymiarze wewnętrz-
nym prowadzić może do tra-
gedii w wymiarze zewnętrz-
nym. Pamiętać musimy, że 
większym zagrożeniem dla 
wolności są „potakiwacze”; 
ci, którzy z każdą władzą się 
zgadzają i ją popierają niż ci, 
którzy mają odwagę wypo-
wiedzieć odrębną opinię. 

Pamiętać musimy, że Win-
centy Witos w podobnych 
sytuacjach mawiał: (…) Nie 
oglądajcie się na nikogo, nie 
liczcie na pomoc, nie szukaj-
cie niczyjej łaski ani dobro-
dziejstwa, odrzućcie wszelką 
jałmużnę. Nikt Wam nic za 

darmo nie da, nic dla Was 
nie zrobi. 

Zaś na procesie brzeskim 
w 1930 roku, kiedy w Polsce 
już szalał sanacyjny porzą-
dek: (…) prawo i wolność są 
największym skarbem naro-
du, (...) Polska powinna się 
oprzeć na całym społeczeń-
stwie, wobec prawa wszyscy 
powinni być równi, a potęgi 
państwa i jego przyszłości 
nie zabezpieczy żaden, choć-
by największy geniusz uczy-
nić to może tylko cały, świa-
domy swych praw naród.

Przytoczenie tych słów 
w przeddzień rocznicy za-
machu majowego ma swo-
istą wymowę i wyzwanie. 
Jestem, chcę być świadkiem, 
czy uczestnikiem?

Ryszard Ochwat 

Rozważania niby-polityczne
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Nasze dziedzictwo

W Warszawie w roku 1967 „Moja 
tułaczka” - obejmująca okres jego 
emigracyjnego pobytu w Cze-
chosłowacji, wydana przez Lu-
dową Spółdzielnię Wydawniczą. 
W Warszawie w roku 1978 „Moje 
wspomnienia”, obejmujące okres 
życia i działalności Witosa do 
1918 roku.

Zasadniczy przełom w aktyw-
ności w zakresie utrwalania pa-
mięci o Wincentym Witosie na-
stąpił w latach osiemdziesiątych. 
Wówczas to odsłonięto tablicę 
upamiętniającą W. Witosa w war-
szawskiej katedrze, pomnik W. 
Witosa w Tarnowie i w Warsza-
wie, popiersie w katedrze tarnow-
skiej. Podjęto prace nad wydaniem 
całego dorobku pisarskiego Wito-
sa, obejmującego wspomnienia, 
dzienniki, publicystykę, mowy, 
wywiady prasowe, odezwy i kore-
spondencję. 

Mimo kilku wznowień zapasy 
dzieł W. Witosa w zasobach LSW, 
Muzeum W. Witosa w Wierz-
chosławicach, Muzeum Historii 
Ruchu Ludowego w Warszawie 
zostały wyczerpane. Ostatnie 
wznowienie z inicjatywy marszał-
ka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika, we współpracy 
z Ludową Spółdzielnią Wydawni-
czą, na 100-lecie odzyskania nie-
podległości rozeszły się jak przy-
słowiowe ciepłe bułeczki.

Towarzystwo Przyjaciół Mu-
zeum Wincentego Witosa po-
dejmuje inicjatywę wznowienia 
wydania tych dzieł. Inicjatywa 
zyskała poparcie prezesa PSL 
Władysława Kosiniaka-Kamysza. 

Możliwa w tej sprawie jest współ-
praca z LSW, posiadającą gotowy 
materiał wydawniczy.

Środki na wznowienie wydania 
pięciotomowego kompletu dzieł 
W. Witosa mamy zamiar pozyskać 
z datków działaczy ludowych, ro-
dzin współpracowników Wincen-
tego Witosa, z subskrypcji oraz 
przedpłat. Liczymy na powszech-
ną mobilizację środowisk wiej-
skich, organizacji, które zakładał, 
popierał premier W. Witos. Środo-
wisk patriotycznych, społecznych, 
kulturalnych i politycznych. Zwra-
camy się do czytelników” „PIA-
STA z Zagrody W. Witosa” oraz 
środowisk, w których funkcjonuje-
cie, o wyrażenie stanowiska, woli, 
deklaracji w tej sprawie.

Wierzymy, że w trudnych cza-
sach zdobędziemy się na wysiłek 
wznowienia wydawnictwa, które 
będzie hołdem dziękczynnym dla 
Wincentego Witosa za to co zrobił 
dla Polski i Polaków, dla Europy, 
stając w obronie cywilizacji przed 
sowiecką nawałnicą w roku 1920.

Wznowienie wydawnictwa bę-
dzie hołdem dziękczynnym dla 
wszystkich którzy poświęcili wie-
le, by dorobek pisarski W. Witosa 
dotarł do tak wielu w formie wy-
dawnictw i wznowień. Wśród nich 
profesor Józef Ryszard Szaflik jawi 
się jako najbardziej skrupulatny, 
dociekliwy, najbardziej zasłużo-
ny w sprawie zebrania rękopisów 
i przygotowania do wydania kolej-
nych tomów dzieł wybranych. 

Ryszard Ochwat
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Wincentego Witosa 

w Wierzchosławicach

„Dzieła Wybrane Wincentego 
Witosa” to cenne i bogate źródło 
wiedzy o dziejach wsi, ruchu ludo-
wego i najnowszej historii Polski, 
o myślach, zamierzeniach i czy-
nach wielkiego Polaka. Wiele prze-
kazanych nam przez Wincentego 
Witosa myśli i wskazań ma do dziś 
nieprzemijającą wartość. Dzięki tej 
publikacji historycy, badacze i mi-
łośnicy przeszłości, ale także poli-
tycy, działacze i członkowie ruchu 
ludowego mogą pełnymi garścia-
mi czerpać ze skarbnicy myśli 
„Przywódcy Chłopów Polskich” 
(z przedmowy prof. Józefa Ryszar-
da Szaflika do wydania 5 tomu 
Dzieł Wybranych).

Polityczna spuścizna pisarska 
Wincentego Witosa jest niezwykle 
bogata. Nim Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza wydała w roku 1988 
wszystkie tomy zbioru dzieł Win-
centego Witosa, w wielu miejscach 
na świecie pojawiały się inicja-
tywy utrwalenia dorobku najwy-
bitniejszego przywódcy chłopów 
polskich, trzykrotnego premiera 
Rzeczypospolitej Polskiej. Inicja-
tywy wydawania dorobku pisar-
skiego Wincentego Witosa znaczą 
miejsca, w które los rzucił, zesłał 
ludowców, współpracowników 
Witosa, szczególnie po wdrożeniu 
przez komunistów strategii unice-
stwiania działaczy PSL, jako głów-
nej i jedynej antykomunistycznej 
formacji politycznej po roku 1945.

I tak, między innymi, w Chica-
go z inicjatywy ludowców w roku 
1955 zostały wydane „Moje wspo-
mnienia”. W Paryżu w roku 1964 
„Moje Wspomnienia” t. I i II. 

RAZEM WZNOWIMY WYDANIE DZIEŁ WINCENTEGO WITOSA
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Rękopis wstępu do wspomnień Wincentego Witosa.
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Władysław Kosiniak-Kamysz Prezes PSL.

Delegacje w asyście pocztów sztandarowych.

Wierzchosławice 21.01.2021 r.

Poczty sztandarowe w drodze na cmentarz.

Delegacja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa.

147. ROCZNICA URODZIN WINCENTEGO WITOSA
WIERZCHOSŁAWICE - 21 STYCZNIA 2021 R.


