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Stańmy razem
	 Już	po	raz	69	w	historii	spotkań	na	wierzchosławickim	
cmentarzu,	 staniemy	 przed	 grobem	 najwybitniejszego	
z	nas.	Po	raz	kolejny	zastępy	ludowych	sztandarów	po-
chylą	 się	przed	 symbolem	 tych	 chłopskich	wartości	 za	
które	prześladowany	był	w	II	Rzeczypospolitej	Wincen-
ty	Witos	 i	 za	które	 cierpiało	w	 latach	 stalinizmu	wielu	
jego	gorących	zwolenników,	w	tym	jego	najwybitniejszy	
uczeń	Stanisław	Mierzwa.

	 Tegoroczne	 Zaduszki	 staną	 się	 inspiracją	 dla	 wielu	
ważnych	 momentów	 w	 życiu	 każdego	 komu	 na	 sercu	
leży	los	Naszej	Umiłowanej	Ojczyzny.

	 Przed	nami	rok	120.	rocznicy	powstania	zorganizowa-
nego	ruchu	ludowego,	95.	rocznicy	Bitwy	Warszawskiej,	
90.	 rocznicy	Dożynek	Reymontowskich	w	Wierzchosła-
wicach	i	śmierci	Władysława	Reymonta.

	 Już	w	listopadzie	zdać	nam	przyjdzie	egzamin	wybor-
czej	 wytrwałości	 i	 niezłomności	 w	 zderzeniu	 z	 tymi,	
którzy	nasze	małe	Ojczyzny	 i	 ich	włodarzy	postrzegają	
inaczej	niż	na	ludowo.	Jestem	jednak	pewien,	że	świado-
mi	swoich	praw	 i	obowiązków	 jak	 i	odpowiedzialności	
przed	przyszłością,	nie	zmarnujemy	tej	szansy.

	 Kierując	 się	 zasadami,	dla	których	 corocznie	przyby-
wamy	 do	 Wierzchosławic	 pamiętajmy,	 że	 przed	 sobą	
mamy	dwie	drogi.	Jedną	dyktuje	wygoda,	małostkowość	
i	strach,	drugą	godność	ludzka,	honor,	dobrze	pojęty	in-
teres	własny	i	państwowy.	Wybór	nie	jest	trudny.	

Ryszard Ochwat
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nowie. Poza kol. Jabłońskim 
ostatnio odeszli: Eugeniusz 
Pabian, Wacław Maj, Miro-

 Dnia 29 czerwca 2014 r. 
odbyło się kolejne Walne 
Zgromadzenie Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum Win-
centego Witosa w Wierzcho-
sławicach. Oceniono pracę 
Zarządu za ubiegły rok spra-
wozdawczy oraz wytyczono 
plan pracy na rok następny, 
który zapowiada się być wy-
jątkowo obfitym w wydarze-
nia rocznicowe.

 W pierwszej części obrad 
uczczono pamięć zmarłych 
w ostatnim okresie członków 
naszego Towarzystwa, wspo-
minając w sposób szczególny 
zmarłego kol. Jerzego Jabłoń-
skiego - byłego prezesa Koła 
Inteligencji Ludowej w Tar-

sław Konstanciak, Władysław 
Kowalik, Józef Kalisz, Maria 
Szumańska, Jan Kowal, Adam 
Szetela.
 W sprawozdaniu z dzia-
łalności Zarządu prezes Ry-
szard Ochwat przypomniał, 
że w ubiegłym roku Towa-
rzystwo zorganizowało sze-
reg uroczystości. Do kanonu 
imprez weszły już tradycyjne 
spotkania z okazji Bitwy War-
szawskiej - „Cudu nad Wisłą” 
oraz Witosowe Zaduszki; pod-
czas ostatnich Wierzchosła-
wice odwiedził prezydent RP 
Bronisław Komorowski.
 W minionym roku nie-
wątpliwie trudnym zadaniem 
była organizacja uroczystości 
związanej z 80. rocznicą emi-
gracji W. Witosa do Czecho-

XLI Walne Zgromadzenie

Rok 2015 bogaty w wydarzenia !

Obrady XLI Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum 
W. Witosa. Wierzchosławice, 29.06.2014 r.

Delegacja Walnego Zgromadzenia na Grobie W. Witosa.
Wierzchosławice, 29.06.2014 r.
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słowacji, którą Towarzystwo 
organizowało wraz z Muzeum 
Historii Ruchu Ludowego 
w Warszawie oraz Stowarzy-
szeniem Wyższej Użyteczno-
ści Publicznej Koegzystencja 
w Republice Czeskiej. Sama 
uroczystości powiązana była 
z odsłonięciem nowego obe-
lisku upamiętniającego postać 
Witosa w miejscowości Gró-
dek na Zaolziu.
 Wiele pracy członkowie 
i sympatycy naszego stowa-
rzyszenia włożyli w pomoc 
przy organizacji zbiórki na 
remont strzechy w domu ro-
dzinnym Witosa. Przepro-
wadzona kwesta w następ-
nym roku powinna przynieść 
spodziewany efekt w postaci 
odnowienia poszycia dachu. 
Zarząd w swoim imieniu pra-
gnie podziękować wszystkim 
darczyńcom, którzy wykupili 
cegiełki na ten cel. 
 Ważnym aspektem pracy 
naszego stowarzyszenia jest 
współpraca ze szkołami imie-
nia W. Witosa, ale również 
działaczy i sympatyków ruchu 
ludowego. 
 Przedstawiciele Towarzy-
stwa w dniu 11 sierpnia byli 
obecni w Szkole Podstawowej 
w Oblekoniu, gdzie odbyły się 
tradycyjne „Dni Pokusowe”, 
połączone z jubileuszem 15 - 
lecia istnienia Fundacji imie-
nia Zofii i Władysława Po-
kusów - Wspierania Edukacji 
Młodzieży Wiejskiej, brali też 

udział w uroczystościach 25 - 
lecia nadania szkole im. Win-
centego Witosa w Gliniance 
(woj. mazowieckie), a w lu-
tym 2014 r. w obchodach na-
dania szkole w Wadowicach 
Górnych (woj. podkarpackie) 
imienia posła Leszka Deptuły.
 Dnia 29 czerwca 2013 r. 
odwiedziliśmy Zamość, gdzie 
z inicjatywy prezesa ZP PSL 
Arkadiusza Bratkowskiego 
odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą W. Witosa i zorganizo-
wano konferencję dotyczącą 
związków Witosa z Zamojsz-
czyzną. Wiele pracy poświę-
cono także wydawnictwu na-
szego biuletynu „Piast”, który 
samodzielnie redagują pra-
cownicy Muzeum. 
 Tak duża aktywność nie 
byłaby możliwa bez dobrej 
współpracy z partnerami, in-
stytucjami, szkołami i oso-
bami na szczeblu gminnym, 
wojewódzkim oraz ogólno-
polskim.
 Po gorących dyskusjach nad 
kształtem pracy Towarzystwa 
na kolejny rok Walne Zgro-
madzenie udzieliło Zarządo-
wi absolutorium oraz podję-
ło uchwały, w których m.in. 
zwiększono roczną obowiąz-
kową składkę członkowską 
do 30 zł.
 Warto zaznaczyć, że rok 
2015 obfitować będzie w waż-
ne rocznice związane z ruchem 
ludowym. Zarząd Towarzy-
stwa pragnie zaangażować się 

w organizację 120. rocznicy 
powstania Stronnictwa Lu-
dowego, przygotowując wspól-
nie z Muzeum Historii Ruchu 
Ludowego w Warszawie kon-
ferencję naukową. Dzień
15 sierpnia 2015 r. będzie 
okazją do obchodów 95. 
rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej i z tej okazji pragniemy 
przygotować wystawę plan-
szową pt. Wincenty Witos - 
Prime Minister whosaved the 
Europe - 1920 (Wincenty Wi-
tos, premier który ocalił Eu-
ropę), którą pragniemy za-
prezentować w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli. Ko-
lejną okrągłą rocznicą przypa-
dającą na wrzesień 2015 roku 
jest 90. rocznica słynnych 
Dożynek Reymontowskich 
w Wierzchosławicach. Z tej 
inicjatywy już w styczniu pra-
gniemy ogłosić ogólnopolski 
konkurs na temat życia i dzia-
łalności Władysława Rey-
monta i Wincentego Witosa. 
 Przyszłoroczny program 
obchodów rocznicowych 
zakończą Zaduszki Wito-
sowe w 70. rocznicę śmier-
ci W. Witosa i 30. rocznicę 
śmierci mec. Stanisława 
Mierzwy. Zarząd Towarzy-
stwa zwrócił się do Kapitu-
ły Orderu Orła Białego, aby 
tym wyróżnieniem uhonoro-
wać postać mec. Stanisława 
Mierzwy.

Red.

XLI Walne Zgromadzenie
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 Na łamach „Piasta” redak-
cja stara się informować o po-
dejmowanych inicjatywach 
z okazji wielkich rocznic lu-
dowych i narodowych. Przy-
pomina sylwetki wybitnych 
ludowców, współpracow-
ników W. Witosa i powier-
ników Jego idei. Przywołuje 
myśli i wskazani W. Witosa, 
Stanisława Mierzwy, ukazując 
ich życiową drogę, polityczne 
i społeczne zaangażowanie 
w służbie narodowi i Ojczyź-
nie.
 „Piast” spełnia od 10 lat 
ważną rolę łącznika pomię-
dzy Zarządem Towarzystwa, 
a wszystkimi członkami 
w kraju i zagranicą. Chcemy 
dotrzeć tą drogą do osób, któ-
rym idee W. Witosa, spawy 
Towarzystwa i sprawy Mu-
zeum są bliskie.
 „Piast” pełni ważną rolę 
informacyjną z działalno-
ści Towarzystwa, które wraz 
z Muzeum W. Witosa podej-
muje i wspiera inicjatywy słu-

żące kultywowaniu pamięci 
o W. Witosie. Warto przypo-
mnieć, że wspólne działanie 
Towarzystwa i Muzeum W. 
Witosa z władzami gminy 
Gródek w Republice Cze-
skiej, zaowocowało wybudo-
waniem i odsłonięciem obe-
lisku upamiętniającego pobyt 
W. Witosa w Czechosłowacji.
 „Piast” był też z nami 
w chwilach narodowej żało-
by i smutku po śmierci Ojca 
św. Jana Pawła II. Skromnym 
piórem redakcja starała się 
ukazać niezwykły pontyfikat 
największego z rodu Pola-
ków, a także wielki szacunek 
i uznanie jakie wyraził Ojciec 
św. Jan Paweł II wobec oso-
by W. Witosa cytując w gło-
szonych homiliach jego słowa 
i myśli. 
 W naszym biuletynie dzie-
liliśmy się smutkiem, współ-
czuciem po katastrofie pre-
zydenckiego samolotu pod 
Smoleńskiem, wspominając 
wielu, którzy w niej zginęli. 

Wśród ofiar katastrofy byli 
także działacze Towarzystwa, 
znani i lubiani, ofiarni w pracy 
społecznej i politycznej.
 „Piast” informował także 
o sprawach związanych z ini-
cjatywami Muzeum W. Wi-
tosa i Towarzystwa dotyczą-
cych historii ruchu ludowego, 
o organizowanych wystawach 
historycznych i sesjach na-
ukowych jak np.: „Proces 
krakowski WiN i PSL”, „Sfał-
szowane wybory 1947 r.”, 
„Witos a wojna”, „Stanisław 
Mierzwa, ludowiec i działacz 
niepodległościowy”.
 Na łamach „Piasta” ukazało 
się wiele artykułów poświęco-
nych Stanisławowi Mierzwie 
i Jego działalności, niezłom-
nej postawie w trudnych po-
wojennych latach. Stanisław 
Mierzwa gromadził działa-
czy ludowych przy grobie 
W. Witosa, dając początek Za-
duszkom Witosowym. Nieste-
ty z ich grona odeszło w cią-
gu tych 10 lat wiele znanych 

10 lat „PIASTA” Z Zagrody Wincentego Witosa

Nasze pismo

 Pierwszy numer „Piasta” jako biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławicach ukazał się w czerwcu 2004 roku, z inicjatywy Janiny Kupiec, 
wiceprezesa Towarzystwa i kierownika Muzeum W. Witosa. Prawie przez pięć lat była 
jego redaktorem i autorem wielu artykułów. 
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osób, zasłużonych w pracy dla 
Towarzystwa, ruchu ludowe-
go i Muzeum W. Witosa.
 W marcu 2009 roku zmar-
ła Jasia Kupiec, która była 
silnym filarem Towarzy-
stwa, wzorem zaangażowa-
nia w działalność. Jej troska 
o Muzeum, krzewienie pamię-
ci o W. Witosie, o Stanisławie 
Mierzwie i innych działaczy 
ruchu ludowego była godna 
podziwu i wielkiego uznania. 
Zmarł wieloletni prezes To-
warzystwa Franciszek Kieć - 
współzałożyciel Towarzystwa 
i Muzeum W. Witosa, organi-
zator Zaduszek Witosowych 
przez wiele lat. W kwiet-
niu 2012 r. zmarła wnuczka 
W. Witosa Joanna Steindel. 
Jej zasługi i zaangażowanie 
w założenie Muzeum W. Wi-
tosa, gromadzenie i prze-
kazanie cennych pamiątek, 
a zwłaszcza całej Zagrody na 
Muzeum W. Witosa to wielki 
dar dla pokoleń.
 Jeden z artykułów na ła-
mach „Piasta” poświęcony 

był zmarłej w 2012 r. Helenie 
Molak - córce Pawła Niemca, 
znanego działacza chłopskie-
go na Śląsku Cieszyńskim, 
który współpracował z W. Wi-
tosem. Była kurierką, łącznicz-
ką z Witosem na emigracji, 
aktywną działaczką w odra-
dzającym się po wojnie PSL.
 „Piast” informował także 
o przywróceniu W. Witoso-
wi Orderu Orła Białego przez 
prezydenta RP. 25 września 
2011 roku prezydent RP prze-
kazał Order Orła Białego na 
ręce prawnuka W. Witosa 
- Marka Steindla. Był to ol-
brzymi krok na drodze do peł-
nej rehabilitacji W. Witosa, 
skrzywdzonego przez sana-
cyjne władze. 
 Ważne miejsce w każdym 
numerze „Piasta” zajmuje 
kolumna „Nasz Patron”. Za-
mieszczane w niej są reporta-
że, korespondencje nadesłane 
przez szkoły noszące imię 
W. Witosa i innych działaczy 
ludowych, dotyczące obcho-
dzonych rocznic Dnia Patrona 

Szkoły, przekazania sztan-
daru szkole, organizowanych 
konkursów historycznych itp. 
Zachęcamy tą drogą do nadsy-
łania takich korespondencji do 
„Piasta”. Do naszych Czytel-
ników apelujemy o nadsyłanie 
artykułów wspomnieniowych 
dotyczących ważnych wyda-
rzeń w ruchu ludowym, rela-
cji z uroczystości ludowych 
w lokalnych środowiskach, 
wspomnień o osobach zasłu-
żonych dla ruchu ludowego, 
o ich kontaktach i współpracy 
z W. Witosem. 
 Niech biuletyn „Piast” bę-
dzie nie tylko pismem infor-
macyjnym, ale zawierającym 
także wiele cennych artyku-
łów o treści historycznej. Li-
czymy na współpracę w reda-
gowaniu naszego pisma, a uda 
się wówczas zrealizować na-
kreślone cele i zamierzenia. 

Roman Kucharski

Nasze pismo
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Powstała z grobu
(w 95. rocznicę odzyskania niepodległości)

Pamiętne rocznice

 W przeddzień 11 listopada, 
w Teleexpresie zobaczyliśmy 
30 - letniego mężczyznę, któ-
ry mówi, że nie wie, co to za 
dzień, ale najważniejsze jest 
to, że to dzień wolny od pra-
cy... W komentarzu stwierdzo-
no, że co ósmy Polak orientuje 
się co to za ważna data... Co 
ósmy! To straszne - kończy 
swoją wypowiedź krótkim 
stwierdzeniem anonimowy 
dyskutant.

 Przeżywamy święto Nie-
podległości na pewno nie po 
to, by mieć tylko dzień wolny. 
Przez ponad 120 lat Polska 
nie istniała na mapach Eu-
ropy. Wróg chciał zniszczyć 
wszystko, co polskie. Twoja 
i moja Ojczyzna - bracie i sio-
stro - stała się ofiarą zmowy 
i łupem zaborców. Pocięli oni 
mieczem przemocy trzykrot-
nie płaszcz polskiej ziemi. 
Mimo prześladowań ze strony 
zaborców, naród polski wciąż 
czekał na odzyskanie niepod-
ległej Ojczyzny. Nie tylko 
czekał. Naród polski gorliwie 
modlił się: 

 Ty, któryś potem tknięty jej 
upadkiem
 Wspierał walczących za 
najświętszą sprawę

 I chcąc świat cały mieć jej 
męstwa świadkiem - 
 W nieszczęściach samych 
pomnażał jej sławę.

 Naród polski nie tylko cze-
kał, nie tylko modlił się, ale 
próbował rozerwać pęta nie-
woli. Co jakiś czas zrywał 
się do zbrojnych powstań. 
I mimo, że kończyły się klę-
ską, to jednak każde powsta-
nie przypominało wrogom, że 
Polacy wciąż istnieją.
 I oto stała się rzecz nie-
słychana dla świata, nieprze-
widywana nawet przez naj-
znakomitszych mężów stanu. 
Naród polski, mimo przeciw-
działań tak wielkich i wrogich 
mu sił, odzyskał niepodle-
głość. Wreszcie, po 123 latach 
niebytu - 11 listopada 1918 r. 
- Polska odzyskuje wolność 
i powraca na mapy Europy.

 Powstała z grobu na Twe 
władne słowo
 Polska, wolności narodów 
chorąży,
 Pierzchnęły straże, a po-
nad jej głową
 Znowu swobodnie Orzeł 
Biały krąży!

 Dziś nisko chylimy czoło 
przed tamtymi żołnierzami 

niepodległości. To właśnie 
z ich trudu, wysiłku, walki 
i krwi oraz z wielkich pra-
gnień całego narodu odro-
dziła się wolna i niepodległa 
Polska. To oni szli w bój, aby 
spełnić swój najwyższy pa-
triotyczny obowiązek. Ofiarą 
krwi naprawiali niegodziwość 
i błędy tych, którzy posiadaną 
niepodległość utracili, zaprze-
dali w imię swych osobistych 
czy partykularnych interesów.
 Dziś całą tę polską drogę 
do wolności znaczą krzyże 
i cmentarze wojenne oraz po-
mniki - świadectwo wdzięcz-
ności i pamięci tylu pokoleń 
Polaków.
 Mówi się, że niepodległość 
z roku 1918 była: po pierw-
sze - wywalczona, po drugie 
- wypracowana, po trzecie 
- wycierpiana, po czwarte - 
wymodlona; czyli cztery W: 
wywalczona, wypracowana, 
wycierpiana i wymodlona.

Niepodległość wywalczona
Na pierwszym miejscu stawia 
się walkę. Dużo polało się pol-
skiej krwi, ta krew - jak krew 
męczenników z pierwszych 
wieków chrześcijaństwa - za-
owocowała niepodległością 
w r. 1918.
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Pamiętne rocznice

Niepodległość wycierpiana
Szczególnym cierpieniem 
były zsyłki Polaków na Sybir 
w zaborze rosyjskim. Mniej 
cierpienia było w zaborze pru-
skim i austriackim, ale pamię-
tamy o wielu aresztowaniach, 
o wielu więzieniach, także bo-
haterskich dzieciach Wrześni. 
To cierpienie podzielonego 
narodu zaowocowało niepod-
ległością w listopadzie 1918 r.

Niepodległość wypracowana
Poza walką i cierpieniem 
ogromne znaczenie miała tzw. 
praca organiczna, dążąca do 
podniesienia warunków ży-
cia Polaków. Zakładano „kół-
ka” i organizacje społeczne, 
gospodarcze. Odbywały się 
tajne kursy naukowe. Wyda-
wano patriotyczne pocztówki. 
To była swego rodzaju praca 
budująca ducha narodowe-
go w rodzinie, wśród dzieci 
i młodzieży. 

Niepodległość wymodlona
Dla nas, ludzi wierzących, 
modlitwa ma szczególne zna-
czenie. Ileż to modlitw o nie-
podległość zanoszono w do-
mach i kościołach. Ileż pieśni 
zanoszonych do Boga, na 
czele z tą najbardziej znaną: 

„Boże, coś Polskę”... - Ojczy-
znę wolną, racz nam wrócić, 
Panie... Nie wolno też zapo-
mnieć o wkładzie modlitew-
nym naszych zakonów, szcze-
gólnie kontemplacyjnych.
 Niepodległość wywalczo-
na, wycierpiana, wypracowa-
na i wymodlona. Jeszcze jed-
na refleksja: zwykle wygrywa 
jedna strona konfliktu; czasa-
mi nie wygrywa nikt, ale żeby 
przegrały TRZY państwa?
 Historia Polski przebogata 
jest w różne bardzo wymow-
ne i znaczące wydarzenia. Do 
niektórych przylgnęło okre-
ślenie: „cudu” - tak były nie-
zwykłe. Dziś mamy niepodle-
głość. Ale, tak jak przed laty, 
nie jest ona nam dana na za-
wsze. Wolność ta została dana 
i zadana. Dana - jako znamię 
godności osoby i ludzkich 
wspólnot. Zadana - jako trud. 
 W listopadzie 1990 r., zwra-
cając się na modlitwie do Ja-
snogórskiej Pani i Królowej, 
Ojciec św. Jan Paweł II mó-
wił: Wolności nie można tylko 
posiadać i zużywać. Trzeba ją 
stale zdobywać przez praw-
dę. W dniu niepodległości 
pragniemy, o Matko naszych 
trudnych dziejów, wspomnieć 
ze czcią tych wszystkich, któ-

rzy zapłacili swym życiem za 
wolność Polski. Proszę Cię 
Matko dla mojego narodu, 
o dobre i rozsądne używa-
nie wolności. O używanie jej 
w prawdzie rozumu, który na-
zywa dobro - dobrem, a zło - 
złem. I aby dobro zawsze czy-
nić, a zło przezwyciężać.
Drodzy bracia i siostry, któ-
rzy tu jesteście na tym nabo-
żeństwie, pokazujecie swoją 
obecnością:
 - iż pragniecie na tym na-
szym ołtarzu złożyć swoje 
serca dla Boga i za Ojczyznę.
 - że, nie marnujecie mę-
czeńskiej krwi naszych roda-
ków, 
 - że chcecie swoją Ojczy-
znę wzmacniać, 
 - że macie ją w swoim ser-
cu jako jeden z najwartościow-
szych skarbów, że imię Polska 
was kosztuje, ale i zobowiązuje,
 - pokazujecie, że tak jak 
Chrystus oddał swej ojczystej 
ziemi swoją Przenajświętszą 
Krew, tak i wy na miarę moż-
liwości i potrzeb dajecie swój 
czas i modlitwę.
 Cieszmy się wszyscy, że 
żyjemy w wolnej Ojczyźnie, 
i dziękujmy Bogu za dar Oj-
czyzny - za Polskę.

 Ks. Franciszek Cieśla
 (skrót kazania wygłoszonego 

dnia 11. listopada 2013)
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Wierzchosławice pod Zielonym Sztandarem 

 Jak co roku, 15 sierpnia, 
w rocznicę Bitwy Warszaw-
skiej organizowane są w ca-
łym Kraju uroczystości oko-
licznościowe. W tym roku 
dla małopolskich ludowców 
święto „Cudu nad Wisłą” 
odbyło się w Wierzchosła-
wicach. Centralną cześć 
imprezy organizowało Mu-
zeum, Towarzystwo Przy-
jaciół Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławi-
cach oraz Polskie Stronnic-
two Ludowe.
 

O godz. 10:00 uczestnicy 
oraz licznie przybyłe poczty 
sztandarowe zgromadzili się 
na Placu Drzewnym w Tar-
nowie u stóp pomnika słyn-
nego chłopskiego premiera. 
Podczas tej części słowa re-
fleksji do zgromadzonych 
skierował minister pracy 
i polityki społecznej Wła-
dysław Kosiniak - Kamysz, 
który przypomniał olbrzy-
mie znaczenie i wkład chło-
pa polskiego w zwycięstwo 
warszawskie 1920 roku. 

Świętować powinna nie tyl-
ko Polska, ale cała Europa 
- powiedział Władysław Ko-
siniak - Kamysz.
 Uroczystość swoją obec-
nością uświetnili również: 
podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Małgorzata Mar-
cińska, europoseł Czesław 
Siekierski, poseł PSL ziemi 
tarnowskiej Andrzej Sztorc, 
wicewojewoda małopolski 
Andrzej Harężlak, członek 
Zarządu województwa ma-

 Cud Wisły poprzedził cud jedności. Bez drugiego nie byłoby pierwszego - tak o 
słynnym zwycięstwie pod Warszawą wojsk polskich nad wojskami bolszewickiej 
Rosji w wojnie 1920 roku, mówił Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodo-
wej. Dokładnie 15 sierpnia 2014 r. minęły 94 lata od tamtych wydarzeń.

Przekazanie historycznego sztandaru Stronnictwa Ludowego z Siedlisk podczas uroczystości 94. rocznicy
„Cudu nad Wisłą”.



9

Pamiętne rocznice

łopolskiego Stanisław Sorys, 
działacze ludowi, kombatan-
ci, służby mundurowe. 
 Uroczysta msza święta 
w intencji ojczyzny odbyła 
się w kościele parafialnym 
w Wierzchosławicach około 
godziny 12:15. Uczestnicy 
obchodów przy akompania-
mencie orkiestry dętej z Ra-
dłowa udali się na wierzcho-
sławicki cmentarz, by przy 
grobie Wincentego Witosa 
złożyć symboliczne wiązan-
ki kwiatów. 
 Święto Czynu Chłopskiego 
było również okazją do od-
wiedzin „Zagrody Premiera” 
- Muzeum Wincentego Wito-
sa. Spotkanie w Witosowej 
Zagrodzie poprowadził Pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Wincentego Wito-
sa Ryszard Ochwat, który 

powitał licznie zebranych 
i odczytał list okazjonalny 
wicepremiera Janusza Pie-
chocińskiego.
 Prezes Zarządu Woje-
wódzkiego PSL w Krakowie 
dr Andrzej Kosiniak - Ka-
mysz w swoim wystąpieniu 
wskazał na olbrzymią szansę 
małopolskiego PSL w nad-
chodzących wyborach parla-
mentarnych. Wspomniał: Dla 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego przez ponad 118 lat ist-
nienia to zawsze człowiek był 
najważniejszy (…) Kandy-
daci PSL ziemi małopolskiej 
są ludźmi odpowiedzialny-
mi, godnymi zaufania i mają 
olbrzymie doświadczenie 
w swojej pracy…
 Dla wszystkich przyby-
łych w ten dzień do wierz-
chosławickiego Muzeum or-

ganizatorzy przygotowali 
swoisty piknik historyczny 
z wystawą planszową, upa-
miętniającą Wincentego 
Witosa jako premiera Rzą-
du Obrony Narodowej. Dla 
miłośników militariów dużą 
atrakcją był pokaz uzbroje-
nia wojskowego w wykona-
niu grupy historyczno - re-
konstrukcyjnej 16. Pułku 
Piechoty z Tarnowa. 
 Warto wspomnieć, że w tym 
dniu Muzeum W. Witosa 
wzbogaciło się o historyczny 
sztandar Stronnictwa Ludowe-
go z Siedlisk (pow. Tuchów), 
z 1938 r. Ten cenny dar został 
przekazany do zbiorów Mu-
zeum przez Maksymiliana Kra-
sa, wieloletniego prezesa miej-
scowego Kółka Rolniczego. 
 Piknik zakończył się wspól-
nym biesiadowaniem przy tra-
dycyjnej grochówce i akom-
paniamencie orkiestry.

Janusz Skicki

Delegacja Towarzystwa na grobie Wincentego Witosa.
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 Na tę okoliczność należy 
przyjrzeć się relacji spisanej 
przez samego Szlachtę w dniu 
8 marca 1996 r. w Woli Radzi-
szowskiej która, znajduje się 
w Muzeum Witosa w Wierz-
chosławicach. 
 Według tej relacji w dniu 
4 kwietnia 1946 r. funkcjona-
riusze PUBP w Myślenicach 
dokonali rewizji w domu be-
chowca - peeselowca Stefa-
na Szlachty. Przy tej „okazji” 
przywłaszczyli sobie: 3 opra-
wione roczniki „PIASTA”, 2  
roczniki „Gazety Grudziądz-
kiej”, 2 roczniki „Wici”, 1 
rocznik tygodnika „Znicz”, 1 
komplet garnków aluminio-
wych, sztućce na 6 osób, 2 pió-
ra Pelikan i ołówki, rakietnicę, 
nową torbę oficerską, prywat-
ną lornetkę wojskową, maszy-
nę do pisania / walizkową/, 3 
beczki na ropę, 13 m łańcucha 
do studni, Krzyż Virtuti Mili-
tari oraz 18 jaj, 2 kg kiełbasy 
i 43 sztuki legitymacji PSL 
na rok 1946 do rozprowadze-
nia w Woli Radziszewskiej. 
Ponadto przed wyborami 
ubowcy przeprowadzili rewi-

zję w pasiecie przy minus 18 
stopni, szukając wtedy ulotek, 
zniszczyli 9 pni pszczół i tyl-
ko jeden zdołał się ocalić. 
 Warto pamiętać, że na tere-
nie Myślenic utworzono UB, 
który był jednym z najbardziej 
okrutnych w Polsce. Wysławił 
się głośnym politycznym zabój-
stwem w kwietniu 1945 r. Nar-
cyza Wiatra ps. „Zawojna” czy 
też ważnymi epizodami w pro-
cesie fałszowania referendum 
w 1946 r. i wyborów w 1947 r. 

 Jak pisze dalej Stefan 
Szlachta, który już w ten czas 
nie władał jedną ręką, miał 
uszkodzony kręgosłup. Pod-
czas tej rewizji była poszuki-
wana broń, której nie było, ale 
zachodziła obawa podłożenia 
jej, ponieważ żona poniewie-
rana i atakowana słownie za-
uważyła oparte o auto ubow-
skie, zardzewiały karabin 
i pistolet maszynowy / zapew-
ne przygotowane do podło-
żenia/. Jest prawdopodobne,

Prześladowania Stefana Szlachty z Woli Radziszowskiej

 Jak podaje biograf Stanisława Mierzwy prof. Alina Fitowa / Stanisław Mierzwa „Słom-
ka” na tle swoich czasów, s.63./w dokumentach krakowskiego KW PPR zachowało się pi-
smo Powiatowego Komitetu PPR w Myślenicach z dnia 23 IV 1946 r. do KW PPR w Kra-
kowie w którym czytamy: „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Myślenicach 
w dniu 6 IV 1946r przeprowadził rewizję u członka PSL z Woli Radziszewskiej Stefana 
Szlachty. W ciągu rewizji znaleziono karabin i automat zamurowany na strychu”. 
 Choć autor skrupulatnie wyjaśnia w dalszej części publikacji kulisy „podrzucenia bro-
ni” przez funkcjonariuszy UB w gospodarstwie Stefana Szlachty to niewątpliwie warto 
pochylić się nad osobą urodzonego 19 grudnia 1907 r. w Woli Radziszewskiej pow. Kraków 
tego działacza peeselowskiego i poświęcić jej nieco więcej uwagi. 

Stefan Szlachta (drugi od lewej) podczas spotkania u Grobu W. Witosa.
Wierzchosławice, 03.11.1969 r.
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że ta rewizja to osobista ze-
msta niejakiego Romana Gan-
carczyka, przewodniczącego 
Powiatowej Rady Narodowej 
w Myślenicach.
 Na wezwanie Stefan 
Szlachta zgłosił się do WUBP 
w Krakowie w dniu 2 maja 
1946 r.: Przyjął mnie płk Pa-
sierbiński. Oferował dużo pie-
niędzy, abym ujawnił gdzie 
ukrywa się poseł Witaszek 
z PSL. Zażartowałem, że lubię 
pieniądze i dziś bym go sprze-
dał, gdybym wiedział gdzie on 
jest. On na to: „Nie żartujcie, 
bo ja mówię poważnie. Ja też - 
odpowiedziałem. I tak minęło 
około pół godziny. Nikt i nic 
nie protokołował. Na koniec 
powiedział: Dajcie tą prze-
pustkę” i ją podpisał. Ledwie 
wyszedłem na korytarza tam 

czekało przy drzwiach dwóch 
ubowców. Pokazuję przepust-
kę do wyjścia, a oni: Włóż ją 
sobie do d…, nas to g…. ob-
chodzi” i wzięli mnie o piętro 
niżej. Te same propozycje co 
u Pasierbińskiego, tylko do-
bitniejsze w słowach wulga-
ryzmy… Następnie spięli 
mi nogi, wsadzili klocek po-
między nie i zawiesili między 
dwiema szafami, ściągnęli 
spodnie i bili. Obok stał ba-
niak z wodą, gdy słabnąłem - 
skrapiali mnie. Nie wiem, ile 
razy powtarzali to, aż wresz-
cie straciłem zupełnie przy-
tomność. Chyba trwało to do 
godziny. Kiedy przyszedłem 
do siebie - leżałem na pry-
czy w piwnicy, okryty dwo-
ma kocami. Tak przeleżałem 
kilka dni. Zabrali mnie na 

górę do tego samego pokoju, 
gdzie oznajmiono mi, że idę 
do domu, żądając ode mnie 
napisania zobowiązania. Po-
wiedziałem, ze nie napiszę, bo 
mam ręce niewładne. Niech 
sami napiszą. Więc dali mi do 
ręki mniej więcej tej treści pi-
smo: …ja niżej podpisany uro-
czyście oświadczam, ze co za-
istniało w tutejszym urzędzie 
zatrzymam w ścisłej tajemni-
cy… Rzuciłem im to na biurko 
i jakimś sposobem bo przecież 
wycieńczony, powiedziałam: 
”Ja takie gówno już nie raz 
miałem i nie podpisałem”. 
Jeden z nich/ Krawiec ja się 
potem dowiedziałem/ uderzył 
mnie tak mocno, ze upadłem, 
uderzając o kant biurka z szy-
bą/ blizna zachowała się do 
dziś/ Odprowadzono mnie do 
piwnicy, gdzie posiedziałem 
jeszcze kilka dni. Wreszcie 
zwolnili mnie. Ci dwa gorliw-
cy to Krawiec i Walusiewicz. 
Temu ostatniemu, pod okupa-
cją postarałem się o lewy do-
wód, był żydowskiego pocho-
dzenia.
 Minęło kilka tygodni i zno-
wu zostałem zabrany i osa-
dzony w więzieniu na Mon-
telupich w Krakowie. W tym 
czasie została podrzucona 
broń w moich zabudowaniach. 
Znalazła ją żona i powiadomi-
ła o tym sołtysa. Ten zatelefo-
nował do MO w Sułkowicach, 
skąd przyjechali i broń zabra-
li. Na drugi dzień przyjechali 
ubowcy z Myślenic, otoczyli 
dom i szukali też broni, w tym 
miejscu szczególnie, gdzie 
była już wcześniej podłożona 
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i zabrana. Odjechali wściekli, 
bo niczego nie znaleźli. Ale 13 
czerwca 1946 r. znowu przyje-
chali w grupie 20 - osobowej 
z samego Krakowa i poszu-
kiwali broni, której nie zna-
leziono. Po paru miesiącach 
doszło do rozprawy sądowej. 
Akt oskarżenia zarzucał po-
siadanie broni. Z urzędu bro-
nił oskarżonego Szlachtę ad-
wokat Wusatowski. Po dwóch 
rozprawach pozwany został 
zwolniony/ bez wyroku/. Pisze 
Szlachta: Mój stan zdrowia 
był tak fatalny, że mnie do-
słownie wyniesiono stamtąd, 
wsadzono do fiakra i odjecha-
łem do znajomych. Za czasów 
stalinowskich w naszym domu 
przeprowadzono pięć rewi-
zji, lecz bez rezultatów na ko-
rzyść UB. Zabrane rzeczy nie 
zostały mi zwrócone pomimo 
parokrotnych upomnień się 
w PUBP w Myślenicach
 W nocy z 16 na 17 lipca 
1946 r. został dokonany napad 
rabunkowy na dom Stefana 
Szlachty. Bandyci pobili przy 
tym żonę Szlachty. Jako mo-
tyw rabunku podali ukaranie 
za przynależność do PSL.
 W związku z tym Zarząd 
Okręgowy PSL w Krakowie 
skierował zawiadomienie do 
Wojewódzkiej Komendy MO 
i podobnie do WUBP w Krako-
wie o dokonanym rabunku, pro-
sząc o wdrożenie dochodzeń 
celem wykrycia sprawców. 
 Osoba Stefana Szlachty nie 
jest tu jedynym przykładem 
represji aparatu władzy.
 W całej Małopolsce do po-
dobnych sytuacji w okresie 

przedwyborczym tj. w latach 
1946 - 47 dochodziło bardzo 
często. 
 Wobec tych nadużyć, tuż 
po zakończonym kilka tygo-
dni wcześniej referendum wy-
borczym, w dniu 5 listopada 
1946 r. udała się na audiencję 
do Prezydenta Krajowej Rady 
Narodowe Bolesława Bieru-
ta delegacja, której zadaniem 
było w sprawie aresztowań 
członków PSL w okręgu kra-
kowskim
 Świat nauki reprezentowa-
li profesorowie: Pigoń, Bujak 
i dr Jan Mężyk oraz Ignacy 
Jakubiec jako delegat Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego, 
szczeble organizacyjne ruchu 
ludowego Jan Witaszek, Wła-
dysław Witek, Stanisław Nita 
i Stanisław Klimczak.
 Jan Witaszek - wicepre-
zes Zarządu Okręgowego 
PSL w Krakowie biorąc głos 
w dyskusji, przedstawił syl-
wetki osób represjonowanych 
w tym osobę Stefana Szlachty, 
mówiąc: Przytoczę przykład 
świeży… dotyczy on kolegi na-
szego Stefana Szlachty z Woli 
Radziszowskiej. I to dawny 
członek czynny „Wici”, dzia-
łacz konspiracyjny w walce 
z Niemcami, a w konsekwen-
cji tego inwalida. Oskarżono 
go o działalność wywrotową 
i o posiadanie broni. Roz-
prawa przed sądem wojsko-
wym w Krakowie wykazała, 
ze był całkowicie niewinny… 
To też został on uniewinnio-
ny całkowicie od winy. Co nie 
przeszkadzało, ze musiano 
go wynieść na noszach. Tym-

czasem wszelkie nasze inter-
wencji podczas śledztwa były 
odrzucane opryskliwie i spo-
tykaliśmy się z zarzutem, że 
wstawiamy się za oskarżonym, 
przeciwko któremu są nieod-
parte dowody przestępstwa.
 Witaszek zakończył swo-
je wystąpienie, odważnym 
stwierdzeniem: […] cokol-
wiek się stanie, my [ PSL] od 
walki o Polskę wolną i demo-
kratyczną nie odstąpimy i go-
towi jesteśmy kłaść za nią ży-
cie… 
 Jak pokazała historia, ten 
„czarny scenariusz” spełnił 
się. W niedługim czasie wię-
zienia  zapełniły się działacza-
mi ruchu ludowego. W skali 
całego kraju aresztowano 162 
kandydatów na posłów i 1962 
działaczy terenowych, a także 
zamordowano 118 działaczy 
partii Mikołajczyka.
 Stefan Szlachta doczekał 
wolnej Polski, zmarł dnia 8 
stycznia 2000 r., pochowany 
został na cmentarzu w Woli 
Radziszowskiej. Do końca ży-
cia oddany był sprawie ludo-
wej. Należał do Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum W. Witosa 
w Wierzchosławicach. Dzię-
ki niemu, wierzchosławic-
kie Muzeum wzbogaciło się 
o roczniki tygodnika „Past” 
z lat 1945 - 1947 oraz album 
z historycznymi zdjęciami 
dot. osoby W. Witosa.

(red)

Z kart historii
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 Dnia 14 września w Mi-
kołajowicach (gmina Wierz-
chosławice) odbył się po 
raz trzydziesty drugi Apel 
Poległych upamiętniający 
mieszkańców wsi Mikołajo-
wice i Sieciechowice, którzy 
oddali swe życie w obro-
nie Ojczyzny w I i II wojnie 
światowej. Inicjatorem i or-
ganizatorem tych corocznych 
uroczystości jest radny Rady 
Gminy Wierzchosławice 
Roman Strojny, przy udziale 
Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mikołajowicach. 
W tegorocznym apelu udział 
wzięli między innymi poseł 
na Sejm RP Andrzej Sztorc, 
wiceminister Ministerstwa 
Obrony Narodowej Beata 
Oczkowicz, w imieniu mini-
stra Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej Władysława 
Kosiniaka - Kamysza prezes 
Michał Kozioł, wójt Wierz-
chosławic Wiesław Rajski, 
prezes Gminnego Koła PSL 

w Wierzchosławicach Marek 
Padło, prezes Zarządu Grupy 
Azoty Jerzy Woliński, ko-
mendanci Państwowej Straży 
Pożarnej: wojewódzki - An-
drzej Mróz i powiatowy - Ta-
deusz Sitko, ponadto dyrek-
tor Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Kazimierz 
Sady, członkowie OSP i sa-

morządów okolicznych gmin. 
Obecny był również przed-
stawiciel Towarzystwa Przy-
jaciół Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławicach 
Marek Steindel.
 Uroczystość uświetniły pocz-
ty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych i kół Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, 
a także, po raz pierwszy, Kom-
pania Honorowa 6. Brygady 
Powietrznodesantowej z Kra-
kowa.
 Apel Poległych rozpoczął 
się mszą świętą, którą od-
prawił proboszcz parafii p.w. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Mikołajowicach ks. 
Franciszek Cieśla. W czasie 
mszy śpiewał zespół muzycz-
ny „Iskierki Jezusa”, złożony 
z uczniów miejscowej szkoły. 
 W wygłoszonym kaza-
niu ksiądz Franciszek Cieśla 
nawiązał do obchodzonego 

Apel Poległych - Mikołajowice 14.09.2014

Warta Honorowa przy pomniku Poległych za Ojczyznę. Mikołajowice, 14.09.2014 r.

Goście uroczystości m. in.: Beata Oczkowicz - podsekretarz stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej. Mikołajowice, 14.09.2014 r.

Lekcja patriotyzmu
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w tym dniu w Kościele Ka-
tolickim święta Podwyższe-
nia Krzyża. Przypomniał, 
że krzyż jest dla chrześcijan 
znakiem zbawienia, znakiem 
wiary i znakiem największej 
czci. Jako ten właśnie znak 
krzyż stawiany jest w rozma-
itych miejscach w Polsce, aby 
upamiętnić związane z tymi 
miejscami różne wydarzenia 
dziejowe, wybitne osobisto-
ści czy momenty tragiczne, 
jak kataklizmy czy katastro-
fy. Dlatego też wzniesiony 
w 1982 roku na placu przy-
kościelnym pomnik ku czci 
poległych w I i II wojnie 
światowej mieszkańców Mi-
kołajowic i Sieciechowic ma 
kształt krzyża. Ksiądz Cie-
śla zacytował zamieszczony 
w kronice parafialnej przez 
jednego z budowniczych tego 
pomnika, ks. kanonika Wła-
dysława Homerskiego jego 
opis objaśniający symbolikę 
pomnika: 
 Podstawę pomnika stano-
wi cokół z surowego łamane-
go kamienia. Ma on przypo-
minać grób, w którym leżą ci, 
co życie mieli surowe, twarde 
i w końcu złamane przez wro-
ga. Na tym grobie jest kamień, 
tzw. „węgielny”, przywiezio-
ny przez „Solidarność” z Du-
najca, symbolizujący nowe 
życie nas, którzy dzięki pole-
głym żyjemy. Ponad tym gro-
bem wznosi się krzyż - znak 
wiary, zaś u jego podstawy 
umieszczono kotwicę - znak 
nadziei. Wszyscy bowiem 
wierzymy i mamy nadzieję, 
że najwspanialszą i najspra-
wiedliwszą nagrodą jest tylko 
Bóg. Dlatego w ramionach 

krzyża i na kotwicy są sło-
wa: „Bóg nagrodą poległym 
za Ojczyznę”, zaś z drugiej 
strony: „Ofiara z życia i krwi 
niech będzie na wieczną ich 
chwałę”. 
Na przytwierdzonej do krzyża 
tablicy znajdują się imiona 
i nazwiska poległych, w licz-
bie 30-tu, a po drugiej stronie 
napis: „Nigdy więcej woj-
ny”….
 Po zakończonej mszy 
świętej uczestnicy uroczysto-
ści zapełnili plac przed ko-
ściołem, gdzie Roman Stroj-
ny poprosił oficjalnych gości 
o zabranie głosu. Byli to: 
wiceminister Beata Oczko-
wicz, poseł na Sejm RP An-
drzej Sztorc, Michał Kozioł, 
prezes Koła Gminnego PSL 
w Wierzchosławicach Marek 
Padło. Wszyscy oni w swych 
przemówieniach podkreśla-
li wagę wolności i pokoju, 
których Polska aktualnie do-
świadcza, ale zwracali rów-
nież uwagę na konieczność 
podejmowania nieustannych 

wysiłków mających na celu 
ugruntowanie tych wartości. 
Dziękowali również lokalnej 
społeczności za zaangażo-
wanie w utrwalanie pamięci 
ofiar, jakie w minionych cza-
sach ta społeczność poniosła, 
broniąc tej wolności, a także 
apelowali, by pamięć ta trwa-
ła w następnych pokoleniach.
 Po przemówieniach odbył 
się apel poległych, w którym 
zostali wymienieni nie tylko 
polegli mieszkańcy, ale rów-
nież twórcy niepodległego 
Państwa Polskiego w 1918 
roku, czy też ofiary stanu 
wojennego. Apel poległych 
zakończyła trzykrotna salwa 
honorowa. 
 Dalsza część tej doniosłej 
patriotycznej uroczystości 
miała charakter spotkania 
wspomnieniowego, które od-
było się w Domu Ludowym 
w Mikołajowicach. 

Marek Steindel

Delegacje i poczty sztandarowe podczas Apelu Poległych.
Mikołajowice, 14.09.2014 r.
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Rozważania niby-polityczne

 Na Krajowej Konwencji 
Wyborczej przed wyborami 
do Parlamentu Europejskiego 
przemówienie wygłosił prezes 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego - wicepremier Janusz 
Piechociński. W wystąpieniu 
przytoczył fragment bajki 
alegorycznej Ignacego Kra-
sickiego zatytułowanej „Wół 
minister”, a następnie porów-
nał działania partii oraz swo-
ją pracę na scenie politycznej 
do mozolnego trudu woła ro-
boczego. Fragment ten stał 
się źródłem kpin i złośliwych 
komentarzy na wielu porta-
lach i forach internetowych. 
Cóż takiego niefortunnego 
powiedział Prezes PSL, że 
naraził się na żarty? Czy aby 
naprawdę było to tak fatalne 
porównanie i czy eksponowa-
nie tego krótkiego fragmentu 
wypowiedzi nie jest kolejną 
sztuczką medialną budowa-
nia negatywnego wizerunku 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego? Dla wszystkich, którzy 
chcieliby zastanowić się nad 
sensem wypowiedzi lidera na-
szej partii przytaczam bajkę 
„Wół Minister” w całości. 

KIEDY wół był ministrem 
i rządził rozsądnie,
Szły, prawda, rzeczy z wolna, 
ale szły porządnie.
Jednostajność na koniec mo-
narchę znudziła,

Dał miejsce wołu, małpie, 
lew, bo go bawiła.
Dwór był kontent, kontenci 
poddani z początku;
Ustała wkrótce radość; nie 
było porządku.
Pan się śmiał, śmiał minister, 
płakał lud ubogi.
Kiedy więc coraz większe na-
stawały trwogi,
Zrzucono z miejsca małpę; 
żeby złemu radził,
Wzięto lisa: ten pana i podda-
nych zdradził.
Nie osiedział się zdrajca, 
i ten, który bawił:
Znowu wół był ministrem 
i wszystko naprawił.

 Spójrzmy na woła, który 
systematycznie, krok po kro-
ku mozolnie wykonuje swoją 
pracę. Jest powolny w swo-
im działaniu, więc potrafi na 
czas dostrzec przeszkody na 
swojej drodze. Dzięki temu 
jest w stanie w porę zatrzy-
mać się i jeśli zaistnieje taka 
potrzeba - cofnąć o krok, aby 
je ominąć. Jest niestrudzony 
w swoim działaniu. Można 
przewidzieć jego zachowanie 
i dzięki temu można mu ufać. 
Jak na tym tle prezentuje się 
małpa? W przeciętnej świa-
domości jest zwierzęciem 
wesołym, figlarnym, lubi 
stroić sobie żarty, biega, ska-
cze, wywija fikołki ku uciesze 
otaczającej ją gawiedzi. Lis, 

jak to lis. W większości bajek 
pojawia się jako przebiegły 
chytrus, który wie jak nie jed-
no zwierzątko wyprowadzić 
w pole. Jest dobrym kraso-
mówcą, dzięki czemu łatwo 
mu przechytrzyć swoje ofiary. 
Nie obcy mu fałsz, podstęp 
i zdrada w działaniu. 
 Co takiego złego jest w mo-
zolnej pracy woła? Cóż za pyta-
nie! Przecież nie jest efektow-
na, nie widać jej codziennie 
w blaskach fleszy i kamer. Jest 
niemodna. Nie jest trendy. Nie 
jest cool. Jest nudna. Jest dla 
naiwnych. Generalnie tylko 
głupi pracuje jak wół. O wiele 
łatwiej o sukces, przychylność 
medialną, przyjmując postawę 
małpy. Głupiutkiej, pociesz-
nej małpie można wszystko 
wybaczyć. Wystroi się, powie 
coś śmiesznego, kiedy indziej 
coś bezsensownego, a jeszcze 
innym razem coś głupiego. To 
nic. Od małpy nie wymaga się 
przecież powagi. Małpa jest 
od zabawiania, od rozrywek, 
a nie od odpowiedzialności. 
Może poskakać, pobiegać, za-
śpiewać ku uciesze ogółu, ale 
czy można wymagać od niej 
pracy? Proszę Państwa bądź-
my poważni! Któż dziś mogąc 
być małpą będzie pracował jak 
wół? Czyż nie lepiej również 
w życiu być lisem? Postawa 

PSL „Wołem roboczym” -  przedwyborcze rozmyślania
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podstawową, a w latach 1962 - 
1966 był uczniem LO w Wado-
wicach. Maturę zdał w czerwcu 
1966 r. i była to setna matura 
w dziejach tej znanej wadowic-
kiej szkoły. Już jako uczeń klasy 
maturalnej zaczął się udzielać 
w kole ZMW, którego prze-
wodniczącym był Jego starszy 
brat Józef. Oprócz działalności 
w kole został też zawodnikiem 
sekcji piłki nożnej LZS „Iskra” 
Klecza Dolna. Te dwa społeczne 
doświadczenia młodości ode-
grały rolę przywołanej wyżej 
rzeźbiarki Jego dalszego życia. 

 Po zdaniu matury w latach 
1966 - 1971 studiował w Wyż-
szej Szkole Rolniczej w Kra-
kowie, a lata studiów, oprócz 
solidnej nauki, wypełniała Mu 
działalność w uczelnianym kole 
ZMW. Wówczas także wstąpił 
do ZSL. W sporcie kontynu-

Zostaną w naszej pamięci

 W weekendowy piątek,
2 maja br., liczna grupa działa-
czy popaździernikowego ZMW, 
ludowców o zeteselowsko - pe-
eselowskim rodowodzie, dzia-
łaczy ruchu kółek rolniczych, 
przyjaciół, znajomych i współ-
pracowników, z różnych stron 
Małopolski się wywodzących, 
w asyście kilku pocztów sztan-
darowych uczestniczyła w zło-
żeniu do grobu urny z prochami 
śp. Jerzego Jabłońskiego. Po-
grzeb, poprzedzony mszą ża-
łobną w miejscowej świątyni, 
odbył się na cmentarzu parafial-
nym w Kleczy Dolnej (powiat 
Wadowice). Z tej wsi bowiem 
Zmarły się wywodził i w tej wsi 
chciał też spocząć na wieki.
 Życie i działalność szeroko 
znanego Jurka przebiegało we-
dług modelu, który najtrafniej 
chyba w znanym czterowier-
szu oddał trzeci z naszych XIX 
wiecznych wieszczów, Zyg-
munt Krasiński, pisząc:

 Młodość jest rzeźbiarką,
 co wykuwa żywot cały.
 Choć przemija sama szparko,
 Cios jej dłuta wiecznotrwały!

 Opłakiwany i tak mile wspo-
minany przez wszystkich Jurek 
przyszedł na świat 27 kwietnia 
1948 r. w 6 - osobowej rodzinie 
Andrzeja i Zofii z d. Klamut. 
W rodzinnej Kleczy Dolnej 
ukończył 7 - klasową szkołę 

ował karierę piłkarską w LZS 
„Iskra”. Po zdobyciu dyplomu, 
będąc stypendystą Państwo-
wego Ośrodka Maszynowego 
w rodzinnej Kleczy Dolnej, 
podjął pracę w tej jednostce. Tu 
zaraz założył koło ZMW, stąd 
przeszedł do pracy w Zarządzie 
Powiatowym ZMW w Wado-
wicach, by po roku znaleźć się 
w wojewódzkiej centrali ZMW.
 Dalsze społeczno - zawo-
dowe życie były sekretarz ZP 
ZMW w Wadowicach związał 
z utworzonym od 1 czerwca 
1975 r. woj. tarnowskim. Z żoną 
Jadwigą (ślub wzięli 26 kwietnia 
1975 r.) przenieśli się do Tarno-
wa, a Jurek po kilku latach pracy 
w wojewódzkich władzach ru-
chu młodzieżowego, po krótkim 
kierowaniu Wydziałem Rolnym 
w WK ZSL, od drugiego kwar-
tału 1979 r. objął stanowisko 
wiceprezesa Wojewódzkiego 
Związku Kółek Rolniczych 
w Tarnowie. Po upływie roku 
został prezesem WZKR, prze-
prowadził ruch kółkowy przez 
okres stanu wojennego, a nieja-
ko „po drodze” przebudował ten 
pion na rzeczywistego reprezen-
tanta społeczno - zawodowych 
interesów wsi. Wdrożył bowiem 
w życie ustawę z 1982 r. o spo-
łeczno - zawodowej reprezen-
tacji wsi. Przez rok liderował 
centrali przebudowanego ruchu 
kółkowego (wiosna 1989 - wio-
sna 1990), ale decyzję w sprawie 

 Wspomnienie o Jurku Jabłońskim
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dalszych losów kółek zapadły na 
innych piętrach polityki.
 Powrócił więc do Tarnowa, 
podjął pracę w bankowości, 
a następnie w administracji pań-
stwowej. Choroba serca zmusiła 
Go do przejścia na wcześniejszą 
emeryturę, ale po poprawie sta-
nu zdrowia już jako emeryt da-
lej się udzielał. Pracę zawodową 
łączył z działalnością w struk-
turach ZSL. Był delegatem na 
VIII, IX, X i XI Kongres ZSL, 
a także został członkiem Głów-
nej Komisji Rewizyjnej PSL. 
W drugiej połowie lat 80. XX w. 
stał na czele tarnowskiego od-
działu TUL, a także został preze-
sem Koła Inteligencji Ludowej 

w Tarnowie. Wydawał i reda-
gował jego internetowy organ 
„Wieści spod KIL - a”. Stanął 
również na czele Grupy Inicja-
tywnej, która doprowadziła do 
odsłonięcia tablicy upamiętnia-
jącej ofiarę katastrofy smoleń-
skiej, posła Wiesława Wodę. 
Tablica znajduje się na frontonie 
budynku, w którym mieściło się 
biuro posła Wody. Kontynuując 
starania owej Grupy Inicjatyw-
nej doprowadził również do na-
dania imienia W. Wody części 
tzw. małej obwodnicy Tarnowa. 
Warto również dodać, że ostat-
nio odkrył w sobie nową pasję, 
wyrażającą się badaniami nad 
przeszłością swojej wsi. Przy-

gotowywał bowiem monografię 
Kleczy Dolnej. 
 Zmarł nagle, przedwcześnie, 
tuż po powrocie z Racławic, 
gdzie był jurorem w konkursie 
na „Chłopa Roku”. Po Jurku 
została pustka, ból odczuwany 
przez żonę Jadwigę, syna Marka 
oraz wnuczkę Julię i wnuczka 
Emila. Została także trwała pa-
mięć, bo Kolega Jurek dobrze 
zasłużył się wszystkim formom 
organizacyjnym ruchu ludowe-
go, a tarnowskiego w szczegól-
ności. 

W imieniu Jego Przyjaciół
Jan Hebda

lisa nie wymaga żadnych za-
sad. Moralność? Takie to sta-
roświeckie. Sumienie? Dla 
dzisiejszych lisów zjawisko 
rodem z kosmosu. Odpowie-
dzialność? Przecież liczy się 
przebiegłość, chytrość, nie-
słowność. Lis się znajdzie 
w każdym towarzystwie. Tu 
poklepie po plecach w geście 
przyjaźni, tam pochlebstw 
nie poskąpi. Tu obieca, tam 
przekupi, to znowu intrygą 
zamąci. Osiąganie celu to 
jego specjalność. Oczywi-
ście kosztem innych, prze-
cież nie swoim. Pracować? 
Proszę Państwa nie wygłu-
piajmy się! Kto dziś mogąc 

być lisem będzie pracował 
jak wół?
 Stoimy przed gorącym cza-
sem wyborów. Pierwsze, te do 
Parlamentu Europejskiego, 
już są za nami. Obecnie cze-
kają nas wybory do instytucji 
samorządowych, a w przy-
szłym roku do Sejmu i Sena-
tu. Chcielibyśmy, aby repre-
zentowali nas ludzie uczciwi, 
którym można zaufać, którzy 
swoją pracą na rzecz NAS - 
obywateli Rzeczypospolitej 
Polskiej zapewnią pokój na-
szemu krajowi, możliwość 
harmonijnego rozwoju spo-
łecznego, poszanowanie pra-
wa i równości wszystkich 

wobec niego. Chcielibyśmy 
ludzi odpowiedzialnych, kom-
petentnych, oddanych swojej 
pracy, którzy o swoich wybor-
cach pamiętają przez cały czas 
trwania kadencji, a nie tylko 
na kilka tygodni przed wybo-
rami. Mając takie oczekiwania 
zadajmy sobie pytanie, któ-
ra z postaci utworu Ignacego 
Krasickiego najlepiej pasuje 
do naszych oczekiwań. Wół, 
małpa, czy lis? W razie poja-
wiających się wątpliwości za-
praszam do ponownej lektury 
bajki. 

Dr inż. Jerzy Łącki

PSL „Wołem roboczym” -  przedwyborcze rozmyślania
dok. artykułu ze str. 15
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Odwaga pisania „człowieka poszukującego”

Zaproszenie do lektury

 Wydana nakładem własnym 
książka Władysława Kurty-
ki pt. „Bielcza - wieś blasku 
i cienia” winna być lekturą 
obowiązkową dla wszystkich 
mieszkańców Bielczy, za-
równo pochodzących z niej, 
jak i mieszkających poza 
nią. We wstępie autor pisze: 
„Pomimo tego, że od wielu 
lat nie mieszkam w Bielczy, 
w moim sercu wieś ta zajmu-
je poczesne miejsce, bowiem 
tu się urodziłem, tu chodzi-
łem do szkoły - z niej się 
wywodzę. (...) Bielcza, moja 
mała ojczyzna - to nie czczy 
frazes, czy wymyślony slo-
gan. Ona we mnie tkwi, jest 
zakotwiczona w mym sercu. 
Tęsknota za nią bywa chwi-
lowo uciszona, gdy wędruję 
po znanych mi z dzieciństwa 
miejscach, po ścieżynach, 
którymi jako mały chłopiec 
chodziłem do odległej szkoły 
i biblioteki.”
 Wychodząc od dziejów 
Polski i Galicji autor docie-
ra do korzeni własnego rodu 
i rodziny. Kurtyka jednak 
błędnie datuje czas powsta-
nia Bielczy, umiejscawia-
jąc ją w 1086 r. Pisałem już 
o tym, recenzując książkę 
Kazimierza Pilcha „Bielcza”. 
Teraz muszę stwierdzić po 
raz kolejny, że data ta nie ma 
potwierdzenia w źródłach. 
Swego czasu posypały się 
na mnie gromy za tak jedno-
znaczne stanowisko. Historia 
to nauka jednak bazującą na 
faktach. A tych brak.

 Słusznie autor zwraca
uwagę na najważniejsze 
wydarzenie w dziejach wsi 
Bielcza. Było nim zniesie-
nie pańszczyzny. Dzisiaj już 
nie ma w pamięci potocznej 
znaczenia tej rewolucyjnej 
zmiany, jaką był patent ce-
sarski z 17 kwietnia 1848 r. 
Nasi przodkowie pracowali 
na polu „pana” przez kilka 
dni w tygodniu od wschodu 
do zachodu słońca za darmo. 
Mało tego, jeżeli zmieniał 

się właściciel, to nowy na-
bywał wieś... i przypisanych 
do niej chłopów z rodzinami. 
Nie jest to w tej chwili ważne 
czy owym „panem” był bi-
skup (do 1772 r.) czy austriac-
ki arystokrata (do 1848 r.). 
Warto też przeczytać rozdział 
dotyczący rabacji z 1846 r. 
Była ona krwawa i okrut-
na, straszna i bezwzględ-
na. Czyż jednak dzierżawcy 

majątków, szlachta, polowi, 
karbowi i inni poprzez swoją 
zachłanność i bezwzględność 
nie przygotowali sami sobie 
i rodzinom okrutnego losu? 
Kolejne rozdziały książki do-
tyczą m.in.: szkolnictwa, sa-
mej szkoły w Bielczy. Wiele 
interesujących wiadomości 
wnoszą „Wspomnienia eme-
rytowanej nauczycielki Anny 
Bogusz o bieleckiej szkole”, 
jak również rozdział „Idę do 
szkoły”. Nawet linia kolejowa 
przebiegająca na granicy wsi 
doczekała się w książce swo-
jego rozdziału. Układając tre-
ści przekazu chronologicznie, 
autor w kolejnych rozdziałach 
porusza zagadnienia związa-
ne z I wojną światową (udział 
bielczan w c.k. armii, działa-
niach wojennych na jej fron-
tach, a także o cmentarzu).
 Kolejna grupa rozdziałów 
koncentruje się wokół II woj-
ny światowej, tak w wymiarze 
powszechnym, jak i w życiu 
wsi Bielcza. Cennym rozdzia-
łem są „Wyznania Juliana Bu-
jaka o okupacji niemieckiej 
i partyzantach bieleckich”. 
Kurtyka prezentuje negatyw-
ne postawy wójta bieleckiego 
Franciszka Pałacha, jak i ów-
czesnego sołtysa.
 Pisząc o latach 1945 - 1948 
autor przywołuje najsłynniej-
szego wroga komunistycznej 
władzy na tym terenie, czyli 
Józefa Jachimka z Radłowa. 
Przytacza też relację jego syna 
Kazimierza. Według autora 
książki jest to jednoznacznie 
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pozytywna postać. Wyda-
je mi się jednak, że trudno 
dzisiaj wydać rzetelny osąd. 
Brakuje pracy naukowej po-
święconej postaci J. Jachim-
ka. Widocznie IPN ma waż-
niejsze zadania! W tamtych 
czasach wszystko się wymie-
szało: dobro i zło, szlachet-
ność i podłość, bohaterstwo 
i tchórzostwo. Powstające 
obecnie filmy dotyczące lat 
II wojny światowej, czy okre-
su tuż powojennego, często 
przedstawiają rzeczywistość 
polityczną, gospodarczą czy 
społeczną w sposób czarno - 
biały.
 Oprócz warstwy historycz-
nej w swojej książce autor za-
warł też przemyślenia dotyczą-
ce wszechświata, Boga, sensu 
życia, piekła... Jako „człowiek 
poszukujący” szczerze przed-
stawia swoje przemyślenia, pod-
pierając się przy tym znanymi 
autorytetami naukowymi (Zyg-
munt Bauman, Quentin Smith). 
Osobiście nie podzielam sądów 
autora w tej materii. Sądzę, że 
mogą być one wręcz obrazobur-
cze dla niektórych czytelników. 
Są jednak, a ja odnotowuję fakt 
ich prezentacji. Kurtyka nieco 
szkicowo, ale jednak, ma odwa-
gę pisania o skomplikowanych 
chwilami relacjach bielczan 
z kolejnymi proboszczami tam-
tejszej parafii.

 Kilka rozdziałów posiada 
wartość etnograficzną; mam na 
myśli sprawę wierzeń, przesą-
dów, czy zabobonów. W obec-
nym czasie takie zapiski mają 
wręcz dokumentalną wartość. 
Dzisiejsze massmedia wyple-
niły wręcz taką tematykę z co-
dziennego dyskursu.
 Oryginalnym jest też roz-
dział poświęcony zmarłym, 
pochowanym na bieleckim 
cmentarzu. Autor przywołuje 
wspomnienia o nich. Widzi-
my galerię różnych postaci: 
nauczycieli, księży, kolejarzy, 
sąsiadów, znajomych... Pod 
piórem Kurtyki na chwilkę 
wracają do nas, jak płomień 
płonącej zapałki.

 W swojej pracy autor cy-
tuje nowe, nieznane szerzej 
źródła, m.in.: Testament hra-
biego Henryka Dolańskiego. 
Moją uwagę zwrócił opis wi-
zytacji parafii Borzęcin przez 
biskupa Grzegorza Zieglera 
w 1826 r. Oprócz powagi są 
w nim i kuriozalne sytuacje.
 Poprzez rozległość zainte-
resowań w „Bielczy” przebija 
się osobowość autora. Pew-
ny siebie, a zarazem chime-
ryczny, stąpający twardo po 
ziemi; poszukujący, łagodny 
i gwałtowny zarazem.

Lucjan Kołodziejski

Jerzy Jabłoński i Władysław Kurtyka podczas wieczoru autorskiego.
Bielcza, 02.02.2014 r. 
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94. ROCZNICA „CUDU NAD WISŁĄ”
15 SIERPNIA 2014 R. WIERZCHOSŁAWICE

 W tym roku przypada 69. rocznica śmierci Wincentego Witosa i 29. Stanisława Mierzwy.
Tegoroczne Zaduszki Witosowe w Wierzchosławicach odbędą się 26 października. Organizatorem 
imprezy jest Polskie Stronnictwo Ludowe, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W. Witosa, Rodzina 
Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, Mu-
zeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. 

Partnerem Przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie 

Delegacja Kosynierów z Bieździedzy. Uroczystość w Zagrodzie W. Witosa.

Ludowe poczty sztandarowe. Pokaz grupy rekonstrukcyjnej
16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej.

Goście uroczystości przy Grobie W. Witosa. Goście spotkania.


