Kartka dla W. Witosa - 1934 r., ze zbiorów Muzeum W. Witosa.
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Podnieś rękę Boże Dziecię
Błogosław krainę miłą
Błogosław naszej kochanej Ojczyźnie
i prostuj jej drogi.
Błogosław wszystkim ludziom
dobrej woli i pomóż ich pracy
jeżeli jest zbożna …..
Wincenty Witos na Boże Narodzenie w 1938 r.

Na Godne Święta
Staropolskim obyczajem składamy
wszystkim naszym członkom, ludowcom
i sympatykom serdeczne życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Życzymy wszelkiej pomyślności
w życiu rodzinnym, pracy zawodowej
politycznej i społecznej.
Niech Nowy Rok - 2018 przyniesie
spokój i zgodę w naszej Ojczyźnie
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

KAPLICA CMENTARNA - GROBOWIEC WINCENTEGO WITOSA
ODNOWIONA!
W listopadzie br. zakończył się pierwszy etap prac
remontowo-budowlanych
przy położonej na cmentarzu parafialnym w Wierzchosławicach
kaplicygrobowcu, w której przed
72-laty 6 listopada 1945 r.,
po trwającym 4 dni man ifestacyjnym k o n d u k c ie
pogr zebow y m, s p o c z ę ły
zwłoki zmarłego 31 października w Krakowie prezesa Polskiego Stronnictwa
Ludowego, jednego z twórców niepodległej Polski
w 1918 roku, a potem trzykrotnego premiera jej rządu, Wincentego Witosa.
Kaplica ta, której fundatorami byli Julia Stawarzowa-Masiowa - córka Wincentego Witosa i jej drugi
mąż Stanisław Maś, została
zbudowana w latach 19391942 według planów inż.
Zygmunta Zająca z Tarnowa. Kierownikiem budowy
i jednocześnie dekarzem
był mistrz murarski Piotr
Stępek. Prace murarskie
wykonali Franciszek Żmu2

da i Błażej Wszołek, a cie- warzowa-Masiowa i wnuczka
sielskie Antoni Bąk i Fran- Joanna Steindel. W 1985 roku
ciszek Bełzowski.
został w niej pochowany wie-

Zdjęcie kaplicy przed remontem.

W kaplicy oprócz żony
Wincentego Witosa i innych członków Jego rodziny
spoczywają: córka Julia Sta-

loletni, bliski współpracownik
Wincentego Witosa i strażnik
Jego spuścizny - mecenas Stanisław Mierzwa.

Zdjęcie kaplicy po remoncie.

Chcąc godnie przygotować wspomnianą kaplicę
na obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rodzina
Wincentego Witosa, z jego
prawnukiem Markiem Steindlem, podjęła starania
zmierzające do przeprowadzenia remontu generalnego. Z uwagi na jego
wysoki koszt zwiększony
jeszcze ze względu na konieczność dotrzymania wymogów konserwatorskich,
koniecznym stało się wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie tego remontu.
Niestety, wniosek złożony
do Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego
nie został zaakceptowany,
zarówno w pierwszym podejściu jak i na etapie odwołań.
Pomoc przyszła ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który podjął
decyzję o dofinansowaniu pierwszego etapu prac
w wysokości 60% tj. 40.000
zł. Etap pierwszy objął remont dachu, cokołu, ścian
zewnętrznych, schodów
oraz stolarki drzwiowej
i okiennej. Prace te wykonała firma „TECH-RAD”
Jan Radoń z Tarnowa. Kierownikiem budowy był

mgr inż. Grzegorz Babiarz,
a inspektorem nadzoru inwestorskiego inż. Jan Król.
Wygląd kaplicy cmentarnej
przed remontem oraz obecnie pokazują zdjęcia.
Drugi etap prac, tj. remont ścian wewnętrznych
i posadzki oraz renowacja
ołtarzyka, planowany jest
na przyszły rok. Wtedy też
zostanie
uporządkowane
otoczenie kaplicy, poprzez
położenie nowej kostki
oraz stosowną konserwację
drzewostanu.
Marek Steindel
prawnuk W. Witosa

W Kielcach wybrali projekt pomnika Wincentego Witosa
Szanowni Państwo!
W Kielcach poczyniliśmy kolejny krok na drodze
postawienia pomnika Wincentego Witosa. Bylibyśmy
wdzięczni za umieszczenie
na łamach biuletynu „Piast
z zagrody Wincentego Witosa” informacji o wyborze
projektu pomnika o treści
następującej: W Kielcach

wybrali projekt pomnika
Wincentego Witosa.
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wincentego
Witosa w Kielcach, po przeprowadzeniu konkursu i zapoznaniu się z rekomendacjami Sądu Konkursowego,
zatwierdził projekt pomnika, który ma być odsłonięty
w roku przyszłym, w związku

z 100. rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Autorem wybranego projektu
jest artysta rzeźbiarz Michał
Pronobis. Projekt został wybrany spośród trzech zgłoszonych na konkurs. Jego autor
tak uzasadnia przyjętą koncepcję.
Przedstawiłem Wincentego
Witosa jako gospodarza, który
3

wyrasta nad Ziemią Kielecką niczym wychowawca polskiego narodu zmagający się
z wiatrem ziemi świętokrzyskiej (...) Witos stoi mocno, stabilnie, tak jak by nie zwracał
uwagi na przeciwności losu.
Delikatnie podtrzymuje tylko
lewą ręką płaszcz, aby zapobiec porwaniu go przez wiatr.
Charakterystyczny kapelusz
umieszczony jest w prawej
dłoni. Postać stojąca stabilnie
ma emanować wymawianymi
przez Wincentego Witosa słowami umieszczonymi na cokole: „Polska może być pewna
swego bezpieczeństwa wtedy tylko, jeśli ogół obywateli
będzie nad jego utrwaleniem
współpracował i poczuwał się
do odpowiedzialności za nią.”
W pracach Sądu Konkursowego, który oceniał przedstawione prace, uczestniczyli
m. in. Marek Steindel - prawnuk Wincentego Witosa
i Ryszard Ochwat - prezes
Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.
Osoby, firmy i instytucje popierające budowę pomnika
mogą wesprzeć ją wpłacając
datki na ten cel na rachunek:
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Prawnuk Wincentego Witosa Marek Steindel, z lewej Ryszard Ochwat.

Społeczny Komitet
Budowy Pomnika
Wincentego Witosa, Celiny 28, 26035 Raków, konto
50 1540 1014 2005
7321 5275 0002.
Józef Szczepańczyk
Sekretarz Komitetu

Projekt pomnika W. Witosa
w Kielcach.
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TŁUMY NA ZADUSZKACH WITOSOWYCH W WIERZCHOSŁAWICACH!
RUCH LUDOWY POKAZAŁ MIARĘ SWOJEJ WIELKOŚCI
„Ta mogiła nie będzie tyl- kartę w tym dziele. W poczuciu
ko pustym sarkofagiem”. Tak tożsamości i dumy z dokonań poprzed laty o miejscu pochówku przedników, na przekór wszystWincentego Witosa pisał Jan kim faryzeuszom, prześmiewcom
Wiktor, polski pisarz, publicy- i kłamcom, powołajcie w swoich
sta i dziennikarz. Dziś, po po- „małych ojczyznach” lokalne
nad 70 latach, PSL udowodniło komitety obchodów jubileuszu,
w Wierzchosławicach, że legen- aby dać godne świadectwo prawda chłopskiego przywódcy nie dzie i przypomnieć o zasłużonym
jest anonimowa, a ruch ludowy miejscu naszych ojców i dziadów
zjednoczony i gotowy do speł- w historii Polski.
nienia swojej wielkiej dziejowej
roli jak nigdy wcześniej.
W dniu 5 listopada 2017 r.
w podtarnowskich Wierzchosławicach odbyły się tradycyjne już
Zaduszki Witosowe. Uroczystość
organizowana jest nieprzerwanie
od 1945 r., a liczba jej uczestników od kilku lat systematycznie rośnie. W tym roku u grobu
chłopskiego premiera zgromadziło się około 4 tysięcy osób,
w tym prawie 300 pocztów sztandarowych. Najstarsi mieszkańcy
Wierzchosławic nie pamiętali
takich tłumów od czasu pogrzebu
Witosa. To miara wielkości ruchu
ludowego, którego siłę pokazało
PSL na niedzielnych obchodach
Od lewej: Jacek Krupa - marszałek woj.
w rodzinnej wsi „chłopskiego
małopolskiego, Stanisław Sorys - wicepremiera”.
marszałek woj. małopolskiego, Urszula
Zaduszkami PSL rozpoczęło
Nowogórska - przewodniczaca Sejmiku
obchody setnej rocznicy odzyMałopolskiego i Wojciech Kozak skania przez Polskę niepodległowicemarszałek woj. małopolskiego.
ści, którą obchodzić będziemy
za rok. Z tej okazji prezes PSL
Władysław Kosiniak Kamysz
Obchody rozpoczęły się jedpodkreślał, że: Setna rocznica nak od tradycyjnej ceremonii
odzyskania niepodległości jest w wierzchosławickim kościele.
wydarzeniem o szczególnym zna- W czasie trwania mszy św. w inczeniu. Ludowcy na czele z Win- tencji ojczyzny modlono się za
centym Witosem zapisali chlubną duszę śp. Wincentego Witosa,

współtwórcy wolności w 1918 r.
i wszystkich ludowców, ze Stanisławem Mierzwą, którzy walczyli o jej utrzymanie po 1945 r.
Podczas kazania ks. infułat
Adam Kokoszka przypomniał
wiernym, że: …Totalna negacja Polski nie zbuduje, bo jest
siłą niszczącą. Witos tu w Wierzchosławicach, w 1928 roku wypowiedział słowa, które później
cytował w Tarnowie św. Jan Paweł II: „Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię
i narodowość. Te trzy wartości
dały podstawę do stworzenia
państwa”. Te słowa Witosa powinny być dzisiaj słyszane nie
tylko w Polsce, ale i Europie,
która przeżywa poważny kryzys
własnej tożsamości.
W niedzielnych uroczystościach uczestniczyli potomkowie Wincentego Witosa, politycy i działacze PSL z całej Polski.
Obecny był cały klub parlamentarny PSL oraz posłowie do PE, na
czele z Jarosławem Kalinowskim.
Zebrani na cmentarzu parafialnym usłyszeli fragment
przemówienia wygłoszonego
do chłopów przez Wincentego
Witosa w 1938 roku, a uczestnikom Zaduszek rozdawano wydaną drukiem homilię kard. Karola Wojtyły wygłoszoną w 30.
rocznicę śmierci Witosa.
Wśród setek transparentów,
zielonych, biało-czerwonych
flag i powiewających od wiatru
sztandarów ludowych, dostrzec
można było te, których delegacje przybyły do Wierzchosławic
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z najdalszych regionów Polski.
Pojawiły się reprezentacje ze
Szczecina, Kętrzyna nad Odrą,
ziemi śląskiej, cieszyńskiej,
Wielkopolski, Podkarpacia, woj.
łódzkiego i świętokrzyskiego.
Grupy folklorystyczne z Suchej
Beskidzkiej, Nowego Targu
i Gorlic, ponadto oddziały Kosynierów z Bieździedzy (Podkarpacie), Szczucina (pow. brzeski)
oraz delegacje kół Gospodyń
Wiejskich z Lublina i Mazowsza.
Nie zabrakło młodzieży szkolnej
z zespołów szkół noszących imię
Wincentego Witosa: w Zarzeczu,
Górkach, Janowie Lubelskim,
Różańcu (woj. lubelskie), Woli
Osowińskiej, Rudce, a także im.
Stanisława Mierzwy z Biskupic
Radłowskich. W imieniu prezesa
IPN dr. Jarosława Szarka wiązankę kwiatów złożyli: dr Marcin
Bukała i Tomasz Bereza z rzeszowskiego oddziału IPN. Dużą
frekwencją wykazały się wiejskie
organizacje młodzieżowe w tym:
Związek Młodzieży Wiejskiej
z jego przewodniczącym Dariuszem Suszyńskim i Zarząd
Krajowy FML - reprezentowany
przez prezesa Grzegorza Motykę. W tym dniu organizatorzy
wyliczyli 90 delegacji z wiązankami kwiatów przybyłych także
z najdalszych regionów Polski.
Oprawę uroczystości zapewniła Kompania Reprezentacyjna
WP z 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie na czele
z kpt. Rybickim oraz Orkiestra
Dęta z Sobolowa (pow. bocheński).
Władze Małopolski reprezentował marszałek Jacek Krupa,
wicemarszałkowie:
Stanisław
Sorys, i Wojciech Kozak oraz

Urszula Nowogórska - przewodnicząca Sejmiku Małopolskiego.
Województwo śląskie reprezentował wicemarszałek Stanisław
Dąbrowa, łódzkie - Dariusz
Klimczak, podlaskie - Dariusz
Leszczyński,
świętokrzyskie
- Adam Jarubas, a lubelskie Krzysztof Hetman.
W trakcie wystąpienia W. Kosiniaka-Kamysza nie zabrakło
owacji i licznych aplauzów na
jego cześć. Prezes PSL mówił,
że ruch ludowy jest częścią niepodległej Polski. Nie pozwolimy,
żeby faryzeusze, przebierańcy
i oszuści zawłaszczyli i podszywali się pod ruch ludowy. Nie
odbiorą nam prawa do biało-czerwonej, nie odbiorą nam
prawa do bycia patriotami. Nie
jesteśmy od nikogo gorsi.
Prezes PSL stwierdził, że czas
aby wyrównać rachunki historii; podkreślał, że ludowcy zrobią wszystko, by zatrzeć wyrok
wydany na Wincentego Witosa,
który został skazany na 1,5 roku
więzienia i osadzony w Twierdzy Brzeskiej, a potem wyemigrował. W rozmowie z dzienni-

karzami mówił, że „to jest rzecz
karygodna, że przez tyle lat nie
doprowadzono do zatarcia tego
wyroku”.
PSL tak licznym spotkaniem
w Wierzchosławicach rozpoczyna obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To symboliczne, że inauguracja odbywa się u grobu tego, który
ma, podobnie jak i inni działacze
ruchu ludowego w owym czasie,
niekwestionowane zasługi w odzyskaniu naszej niepodległości.
Zasługi te są dzisiaj marginalizowane, by nie powiedzieć, że zapominane - powiedział, nie ukrywając wzruszenia, prawnuk Wincentego Witosa, Marek Steindel.
Z kolei przemawiający przed
grobem Wincentego Witosa przewodniczący Rady Naczelnej PSL
Jarosław Kalinowski przypomniał także postać innego wielkiego Polaka i patrioty, Tadeusza
Kościuszki. Podkreślił, że myślenie o Polsce wielkiej i niepodległej obu Polaków: Kościuszki
i Witosa było podobne.
Przypomnijmy, że tegoroczne
Zaduszki Witosowe były równo-

Uczestnicy Zaduszek Witosowych przy grobie W. Witosa.
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cześnie inauguracją obchodów
100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Polskie
Stronnictwo Ludowe podczas
Zaduszek Witosowych jako
pierwsze zainaugurowało 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Zapowiedzią odrodzenia Polski podczas zaborów
stało się pełne odwagi i godności
przemówienie Wincentego Witosa w parlamencie wiedeńskim
16 czerwca 1917 roku. Witos
przemawiał po polsku na temat
zniszczeń dokonywanych przez
wojska
niemiecko-austriackie
na wsi galicyjskiej i sprawy polskiej. Na koniec bez ogródek
stwierdził: Naród polski, naród,
który ma za sobą 1000-letnią
przeszłość i kulturę, na którym
przed półtora wiekiem dokonano
zbrodni rozbioru, nigdy nie tylko
nie wyrzekł się dążeń do spełnienia swych ideałów, ale dokumentował je czynem. Dowodem tego
te liczne zbrojne powstania, które
choć we krwi utopiono, nie zdołano zabić ducha narodu. I gdy
dawniej rzucała się w wir walki
garstka szlacheckiej młodzieży,
to dziś, jak długa i szeroka jest

polska ziemia, jest jedna myśl
i jedno pragnienie - wolnej, zjednoczonej i szczęśliwej Ojczyzny.
W dniu 5 listopada 2017 r.
w Wierzchosławicach dokonało się wielkie zespolenie NARODU! To nie był przypadek.
Ruch Ludowy osadzony został
bowiem na fundamencie myśli
politycznej i czynu Wincentego
Witosa i innych jego przywódców. Ten fundament ma cechy
trwałości, bo jego spoiwem są
nieprzemijające wartości.
Podczas Zaduszek po raz kolejny mówiliśmy o wielkiej roli
dziejowej Witosa, z nadzieją, że
chłopska legenda przestanie być
anonimowa. Z wiarą, że kolejne pokolenia Polaków nazwisko
Wincentego Witosa i jego zasługi dla Ojczyzny zachowają,
jako najcenniejsze dziedzictwo
narodowe. Dzisiaj jest czas, żeby
mówić o idei zjednoczenia Polski
i Polaków, o przywróceniu Polsce braterstwa. To nasza, wielka dziejowa misja. Przyrzekamy
bronić i chronić tej godności, rozumianej jako współpraca i jedność - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaduszki Witosowe to już
więcej niż tradycja, to więcej
niż coroczne spotkania u grobu
W. Witosa. To przede wszystkim
atmosfera miejsca (parafialnego
cmentarza), gdzie co roku staje
się pośród polityków, ludzi-autorytetów zatroskanych o losy
naszego państwa. To w tym dniu
choć na chwilę maleją codzienne
osobiste problemy, a jeśli nawet
nie, to na pewno widzi się je w innym wymiarze. Kto tu choć raz
był, wie o czym mówię.
Obchody zorganizowane zostały wspólnie przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa, Polskie Stronnictwo Ludowe, rodzinę Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy
oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie (oddział w Wierzchosławicach), Gminę Wierzchosławice przy wsparciu Województwa
Małopolskiego oraz Powiatu Tarnowskiego.
Janusz Skicki
Muzeum W. Witosa
w Wierzchosławicach

Koleżanki i Koledzy,
Dnia 5 listopada w Wierzchosławicach oddaliśmy hołd Premierowi Naszej Wolności, Wincentemu
Witosowi. Tegoroczne Zaduszki Witosowe pokazały także potężną siłę, jaką jest w Polskie Stronnictwo
Ludowe. Do Wierzchosławic przyjechało nas tysiące. Serdecznie dziękuję za ten trud i niezwykłą determinację, za pokazanie, że jesteśmy razem, że łączą nas idee zapisane w testamencie Wincentego Witosa.
Dziękuję, za liczne przybycie i zaangażowanie. Wielu Ludowców pokonało setki kilometrów, by tak
szczególnego dla nas dnia stanąć „ramię w ramię” ze swoimi koleżankami i kolegami.
Władysław Kosiniak- Kamysz, prezes PSL
7

Rozważania niby-polityczne

Następcy...
Kopiują II Rzeczpospolitą
Jesteśm y ś w ia dka mi
wręcz maniakalnej próby
kopiowania II Rzeczypospolitej przez rządzący Polską
obóz władzy. Kopiują ci,
którzy nie mają własnych
pomysłów, własnych ideałów, ani idei.
Odzyskanie Niepodległości w 1918 roku, było wynikiem ogromnego wysiłku
woskowych, tych polityków,
którzy stawiali na Polskę niepodległą, niezależną od któregokolwiek zaborców. Było
miarą zgody narodowej. Nawet z odzyskiwaną dla Polski
najliczniejszą i najbiedniejszą
warstwą społeczną. Z chłopami. Na polu pojednania i zgody narodowej najwięcej dokonał wybitny autorytet i państwowiec - Wincenty Witos.
Zgoda narodowa trwała
tak długo, jak długo Polska
była zagrożona. Przestała być
potrzebna, kiedy pogoniliśmy Armię Czerwoną w roku
1920, krzyżując plany wielu
wybitnym, kiedy pojawiły się
pierwsze profity do podziału.
Zamach majowy dokonany
przez legionistów J. Piłsudzkiego w 1926 roku pod pozorem wprowadzania porządku
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w Państwie nie w wyniku wyborów a siłowego rozwiązania
był końcem demokracji, zaś
początkiem obsadzania ważniejszych i mniej ważnych
stanowisk - swoimi. A kiedy
już wojsko, policja, służby
bezpieczeństwa prokuratorzy
i sędziowie byli „swoi”, rozpoczęły się restrykcje w stosunku do współtwórców Niepodległej Polski, zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej.
„Mierni, ale wierni” spreparowali wybory, procesy
(Brześć) powody do aresztowań i tragicznych „odejść”,
m. in. dowódców polskich
sił zbrojnych, walczących na
frontach I wojny i Bitwy Warszawskiej. W. Witos wyjechał
na ponad 5-letnią emigrację.
Inni oglądali wymarzoną Polskę przez kraty. Jeszcze inni
oddali za nią życie.
„Sielanka”
sanacyjnych
rządów trwała, aż do wybuchu II wojny światowej. Dobrego samopoczucia rządzących nie podzielała warstwa
chłopska. Płaciła wysoką cenę
za nieobecność w „Strzelcu”,
w „Legionach” i żyła w skrajnej nędzy. Chłopi sporadycznie kształcili swoje dzieci.

Więc nie awansowali ani społecznie, ani materialnie. Dobrego samopoczucia rządów
sanacyjnych nie uzasadniała
kondycja ekonomiczna Państwa, ani pozycja międzynarodowa. Polska nie dotrzymywała tempa rozwoju nie tylko
rosnącym w potęgę Niemcom,
ale też innym sąsiadującym
krajom.
Choć trzeba przyznać, że reforma Grabskiego (przygotowana przez rząd W. Witosa), budowa portu w Gdyni, COP-u itp.
były nielicznymi, ale jednak
sukcesami
dwudziestolecia
międzywojennego.
Bez wątpienia największym dorobkiem rządów sanacyjnych jest propaganda.
Obłudna, bezczelna, oparta
na założeniu, że jest jedna,
jedyna formacja prawa i sprawiedliwa. A wszyscy poza
rządzącymi to łajdaki, złodzieje i oszuści (najłagodniejsze
z używanych). Ale niezwykle
skuteczna, szczególnie w oddziaływaniu na tych, którym
jakieś okruchy z pańskiego
stołu spadały.
Ot i wzorce, na których
aktualnie rządzący częściowo bazują. W zupełnie innej

Rozważania niby-polityczne
rzeczywistości, niemal cały
wiek później, maniakalnie odtwarzanie metod może tylko
śmieszyć. Mimo, że drugi rok
trwa przejmowanie wpływów
przez dzisiaj rządzących. Co
rusz utrudniane przez protestujących i „ingerencję” Unii
Europejskiej. Nadal samodzielne i niezależne od Rządu
pozostają samorządy. Nadal
nie uruchomiono mechanizmów „wpływu” na niezależne media. Nadal tkwi w Polsce obcy kapitał. I tylko niecałe 50% poparcia.
Ponieważ nie można było,
jak w maju 1926 r. wkroczyć
siłami zbrojnymi do Parlamentu, rozwiązać Sejm, lub tylko
niektóre Kluby Parlamentarne, w ciągu jednego dnia
uchwalić nową Konstytucję,
bo formacje zbrojne dopiero
powstają. Trwa degrengolada
w przejmowaniu pełni władzy. Polskie społeczeństwo
dało mandat większościowy
do podejmowania wielu ważnych dla Państwa decyzji.
Rozumie, że ten mandat jest
optymalnie wykorzystywany.
Że zachodzą zmiany, zgodnie
z deklaracjami wyborczymi
i oczekiwaniami większości
parlamentarnej.
Problem w tym, że społeczeństwo nie dało rządzącym

2/3 poparcia, nie dało mandatu
do zmian ustrojowych, chronionych Konstytucją. Zmiany
ustrojowe zostają wprowadzane poprzez zmianę ustaw.
Tylnymi drzwiami. Bowiem
Trybunał Konstytucyjny nie
zakwestionuje
niezgodności zmian z Konstytucją. Jest
swój. Daje gwarancję bezkrwawej gruntownej zmiany
ustroju państwa polskiego.
Zagrożona jest jedność
obozu rządzącego? NIE. Za
„okruchy z pańskiego stołu’
niejeden przejdzie do obozu
władzy. Gospodarka się załamie? NIE. Na razie ceny rosną,
inflacji nie ma. Co prawda wyczerpują się środki europejskie
i nie będą zasilać budżetu, ale
jeszcze wiele można odebrać
zasobniejszym i tzw. klasie
średniej, która ponoć w niewielkim stopniu głosuje na
rządzących.
W zadłużeniu zewnętrznym przekroczymy granicę dopuszczalną? TEŻ NIE.
Unia Europejska żadnych granic nam nie będzie narzucała.
A azjatycki potentat podejmie
każde ryzyko finansowe, by
się umocnić w tej części Europy. Sfinansuje nam każdy
deficyt. I nie tylko.
Zabawny Minister wypowie skutecznie wojnę które-

muś z sąsiadów? NIE. On już
tylko śmieszy, nikt nie traktuje go poważnie.
Skąd więc taka determinacja i pospiech, skoro nic
obozowi rządzącemu nie
zagraża? Społeczeństwo da
obozowi niezbędne 2/3 głosów za dwa lata. Z taką, jak
przygotowana ordynacją, da
na pewno.
Apeluję więc do zasiadających na Nowogrodzkiej,
jeśli mienicie się następcami
Wincentego Witosa (publiczne wypowiedzi) - zachowajcie podobny do Witosowego
szacunek do systemu konstytucyjnego państwa polskiego.
Uszanujcie
demokratyczne
zasady sprawowania władzy
w Polsce. Uszanujcie wszystkich Polaków. Zaczekajcie
ze zmianami ustrojowymi,
w tym zmianą ustaw o ustroju
sądów, ordynacji wyborczej te
niecałe dwa lata. Postarajcie
się choć w części być godnymi następcami trzykrotnego
Premiera Rządów demokratycznej II Rzeczypospolitej.
Wdzięczność narodu za dochowywanie zasad jest znacznie trwalsza, niż wdzięczność
za „okruchy”.
Roman Wesołowski
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Stanisława Mierzwy listy do „Przyjaciela”
Stanisław Mierzwa po powrocie z ZSRR, po odbyciu kary na
którą został skazany w Moskwie
w znanym Procesie 16-tu Przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, rzuca się w gorący wir
walki politycznej jaką prowadzi
PSL z zawłaszczającymi Polskę
komunistami, To nie podoba się
nowej władzy.
Stanisław Mierzwa zostaje porwany skrytobójczo sprzed domu,
przez funkcjonariuszy UB jesienią
1946 r., po roku śledztwa, wyrokiem sądu wojskowego w słynnym Procesie Krakowskim WIN
- PSL, zostaje wyrwany na długie, więzienne lata z kręgu rodziny, przyjaciół i pracy politycznej.
Ciężka choroba nabyta w celach
Wronek i Mokotowa jest powodem jego wcześniejszego powrotu
do rodziny, na leczenie.
Zbliżająca się odwilż polityczna 1956 r. kilkakrotnie przedłuża
czas okresowego jego zwolnienia, aż wreszcie przekreśla konieczność powrotu do więzienia
dla odcierpienia pozostałej części

wyroku. Trzech lat ciężkiego więzienia.
Po długiej rekonwalescencji
Stanisław Mierzwa podejmuje
pracę zarobkową, ale nie w swoim zawodzie. Do podjęcia na forum publicznym pracy politycznej, która była jego życiową pasją
również nie znalazł warunków.
Osamotniony po powrocie
z więzienia, tylko z małą grupką Przyjaciół walczy o pamięć,
o obiektywną ocenę wielkich
przywódców Ruchu Ludowego:
W. Witosa, M. Rataja, St. Mikołajczyka, St. Kota oraz wszystkich bohaterskich ludowców pomordowanych w zbrojnej walce
z hitlerowskim okupantem, a po
wyzwoleniu w politycznej walce
o wolność i demokrację torturowanych i mordowanych przez komunistyczną władzę.
Pewną formą działania, którą
mógł Stanisław Mierzwa wówczas uprawiać i trafiać do szerszego kręgu społeczeństwa były jego
listy do „Przyjaciela”. W ciągu
kilku lat napisał ich osiemnaście,

Kraków - Maj - 1985 r.
P r z y j a c i e l u!
Niedawno minęła rocznica wielkiego wydarzenia w dziejach Ruchu Ludowego. Wincenty Witos,
po spędzeniu ponad 5 lat na politycznej emigracji
w Czechosłowacji, wrócił do kraju. Widząc, że po
zagarnięciu Austrii, pochłonięciu Czechosłowacji, hitlerowskie Niemcy szykują się do najazdu na
Polskę, pragnął powrócić do zagrożonego kraju, by
razem z całym narodem przygotować obronę jego
niepodległości.
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przedstawiał w nich różnych wielkich działaczy oraz sprawy Ruchu
Ludowego.
Krąg odbiorców listów otwartych Stanisława Mierzwy, z latami
się powiększał. Początkowo wysyłał kilkadziesiąt takich listów do
różnych odbiorców. W ostatnich
latach przed śmiercią w 1985 r.
odbiorców jego listów do „Przyjaciela”, było już kilkuset. Objętość listów była różna, od dwóch
do kilku stron maszynopisu, który
sam osobiście Mecenas Stanisław
Mierzwa wielokrotnie na swej
maszynie przepisywał.
Do okolicznościowego druku w bieżącym numerze „Piasta”
ostatni list Mecenasa Mierzwy napisany w maju 1985 r., i rozesłany
pięć miesięcy przed jego śmiercią,
załączam.
Jacek Mierzwa

Wyjechał z kraju, gdy temu nic jeszcze wtedy,
w 1933 r., nie zagrażało, a jemu groziło długie
więzienie po sławnym procesie „brzeskim”, może
znów w tym samym Brześciu, i utrata zdrowia
lub nawet życia. Straszne przeżycia w wojskowej
twierdzy w Brześciu zrodziły w nim uraz do tych
instytucji.
Jednopartyjne władze polskie, dufne w swoje posłannictwo i wyjątkową swoją rolę w Polsce,
nie zgodziły się na legalny powrót Witosa do kraju
w obawie, iż zakłóci im tak potrzebny spokój „urzę-
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dowania”, jaki zaprowadził w Polsce premier, generał Składkowski.
Wróciwszy do kraju przez „zieloną” granicę,
zgłosił się w Krakowie do prokuratora - bo był poszukiwany listem gończym po skazaniu wyrokiem
sądowym - który na rozkaz władz rządowych wysłał
go do więzienia w Siedlcach, by odczuł gorycz upokorzenia.
Zwolniony warunkowo na okres 6 miesięcy, po
spędzeniu Świąt Wielkanocy w domu w Wierzchosławicach, wybrał się z początkiem kwietnia 1939
roku na leczenie i odpoczynek do Rabki. Bo wszystkie z ostatnich lat przeżycia nadwyrężyły i to - jak
sam określał - „żelazne” zdrowie jego. Przecież nie
myślał tylko o własnym zdrowiu i odpoczynku. Większość czasu poświęcał zapoznaniu się ze stanem organizacyjnym Stronnictwa Ludowego; układa z odwiedzającymi go działaczami plany jego ożywienia,
plan pracy na okres, kiedy obejmie faktyczne pełnienie funkcji prezesa tegoż Stronnictwa, na którą
dotąd, w czasie pobytu na emigracji, formalnie był
wybierany. A taką decyzję tam, w Rabce podjął.
Pod koniec kwietnia, kiedy go znów odwiedziłem
w Rabce, wręczył mi projekt-rękopis odezwy, jaką
przygotował na ten moment, kiedy wybierze się do
Warszawy i ten obowiązek na siebie przyjmie. Po
powrocie do Krakowa zanotowałem sobie: „Czytaliśmy zdanie po zdaniu i uzgadniali. Świetna rzecz,
taką odezwę może tylko taki Witos wydać. Ja mam
się zająć jej wybiciem drukiem w większej ilości
i rozkolportowaniem po kraju tak, by jej władze nie
skonfiskowały choćby za podpis prezesa. Pierwszy
ją „czytałem”. Tyle na gorąco...
Tak też uczyniłem, choć władze - cenzura pozwoliły ogłosić w prasie, a co nigdy nie było pewne. Witos pamiętał, jak ta sama cenzura latami tępiła jego
wystąpienia w prasie krajowej.
Zachowała się taka oryginalna ulotka - odezwa
w moich zasobach i chciałbym ją w odpisie przypomnieć dziś działaczom ludowym, nie tylko „Witosowcom”, bo jej treść była tak bardzo aktualna
wtedy, ale i dziś chmurzy się nad Polską.
Władze kierujące państwem od 40 lat, obchodzą rocznicę niepodległości Polski uroczyście
i z zadowoleniem, ale wywołany kryzys gospodarczy i wywołane nim wstrząsy społeczne, od kilku
lat wywołują niepokój społeczny w kraju i grożą
nimi nadal.

Niepokój wywołują siły, które przed wybuchem II
wojny światowej sprzyjały, przynajmniej formalnie,
Polsce, a dziś przyglądają się raczej z zadowoleniem, jak na zachodzie narasta groźba porachunków z tą Polską, która tyle lat krwawiła się „Za waszą...”, bo zawsze więcej „za waszą...” i cóż z tego
dziś ma?
Ponad 200 lat o losach Polski, jej bytu państwowego, decydują wielkie mocarstwa, dwukrotnie ten
jej byt zlikwidowały. A kiedy znów, w swoim własnym interesie, zdecydowały się przywrócić Polsce
jej byt niepodległy, dziś podważa się prawo do niego
i znów w interesie własnym. Polska, niegdyś mocarstwo w Europie, dziś jest przedmiotem rozgrywek
politycznych wielkich mocarstw. Jedyna w tej Europie.
Wincenty Witos, zamiast szukać porachunku
z tymi, którzy go zamykali i upokarzali, przygotowuje chłopów polskich do obrony zagrożonego kraju
i głosi donośnie: „I choć nie myśmy zawinili temu
stanowi - nie będziemy za to żądali ani przywilejów,
ani zapłaty...”.
Groźba najazdu spełniła się, władze popłynęły
falą do Rumunii, choć wojsko polskie biło się jeszcze
na polskiej ziemi, a Witos już 16 września znalazł
się w więzieniu gestapo. Pozostał w kraju z chłopami i całym narodem stając się duchowym przywódcą tej walki, o której pisał w odezwie: „Wszyscy
i wszelkimi środkami będziemy bronić przed każdym
najeźdźcą nie tylko naszej niepodległości, ale każdej
grudki ziemi...”.
Długo nie chciano w Polsce uznać roli Witosa,
chłopów i ofiar, jakie ponieśli w walkach o niepodległość Polski. Ale przyszły czasy ciężkie dla kraju,
znów „góra” uznała, że chłopi mogą swoją pracą
uratować naród od klęski kryzysu gospodarczego,
że znów Wincenty Witos może przykładem swojej
patriotycznej postawy ożywić w służbie dla Polski
zniechęcone i rozgoryczone masy ludowe do dzisiejszej Polski Ludowej. Dlatego stawia się mu w stolicy
państwa Pomnik, dlatego słowa życzliwe w prasie
o tym premierze Rządu Obrony Narodowej. Na pewno i chłopi, i Witos swój obowiązek wobec Polski
spełnią i dziś, ale trzeba pamiętać też o zakończeniu
odezwy: „Domagać się natomiast będziemy aż do
skutku tych praw, które nam się, jako obywatelom
Państwa, bezwzględnie należą”.
Stanisław Mierzwa
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Będzie się działo...
W ostatnim okresie, w tym
m. in. za sprawą PSL, dużo i głośno mówi się w naszym kraju
o wyjątkowym znaczeniu nadchodzącego 2018 roku. Jesienią przyszłego roku będziemy
bowiem obchodzić 100-lecie
przekreślenia tragedii rozbiorów
i w ślad za tym odrodzenia drugiej niepodległości oraz powrotu
suwerennej Rzeczypospolitej na
polityczną mapę Europy.
Pamiętna jesień 1918 r. ma na
tyle duże znaczenie w naszych
narodowo-państwowych dziejach, że upamiętniający ją jubileusz 100-lecia dowartościowują
zarówno centralne władze III RP,
jak i lokalne, poczynając od sołectw po województwa. Na każdym z tych szczebli powołano
już lub się tworzy lokalne komitety organizacji jubileuszowych
obchodów, a te dopracowują
szczegółowe scenariusze.
Można przyjąć, ze na sesjach
i centralnych akademiach autorzy referatów i wystąpień dowartościują wydarzenia w obszarze
wielkiej polityki. Naświetlą też
geopolityczne tło wydarzeń wpisanych w schyłkowy okres Wielkiej Wojny, a także zapewne nowatorsko zinterpretują dotyczące
tych zjawisk źródła. Okoliczności towarzyszące narodzinom II
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RP są bowiem na tyle frapujące, że historycy nie tak szybko
je obiektywnie naświetlą i wyjaśnią, czyli powiedzą ostatnie
słowo. Spór, co zresztą jest solą
każdej dziedziny wiedzy, będzie
zatem trwał, a ten fakt historyków akurat nie martwi.
Z punktu widzenia wsi olbrzymie znaczenie posiada nie
tyle wielka polityka, ile bieg
wydarzeń na parterze zorganizowanego życia społecznego, czyli
w gminach jednostkowych, co
dotyczy byłej Galicji lub w sołectwach, co z kolei odnosi się do
pozostałych zaborów. Na szczytach wielkiej polityki działali
mężowie stanu zaś podejmowane przez nich decyzje stwarzały szanse do działania. Historia
bowiem w ogóle, w tym zwłaszcza ta dziejąca się na szczytach,
stwarza szanse, natomiast nie
wyręcza ludzi w działaniu. Ci
zaś owe stworzone szanse dostrzegają i potrafią wykorzystać,
lub też je marnują.
Nie ulega dzisiaj żadnej wątpliwości, iż czynni politycznie
mieszkańcy wsi sto lat temu
bezbłędnie wręcz wykorzystali szanse, jakie sprawie polskiej stworzył bieg wydarzeń
na polach bitew Wielkiej Wojny i w gabinetach ówczesnych

mężów stanu, w tym zwłaszcza
liderów państw Ententy i współdziałających z nimi polskich
najwybitniejszych wówczas polityków. Proces powstania II RP
na parterze życia społecznego,
w gminach jednostkowych i sołectwach, jak sądzę, powinien
być jednak głównym tematem
przyszłorocznego Jubileuszu na
jego sołecko-gminnym poziomie.
Przygotowując te lokalne uroczystości warto sobie uświadomić kilka prawd ogólniejszej natury, ponieważ dość znikoma jest
znajomość realiów tamtego czasu. Przeciętny mieszkaniec wsi
zupełnie dzisiaj nie zdaje sobie
sprawy z drogi przebytej przez
jego przodków. Świadomości tej
nie mają również mieszkańcy
miasta, bo dla nich jest oczywiste,
że ich przodkowie od momentu lokowania miasta byli ludźmi
wolnymi. Nie wiedzą więc o tym,
że statusu wolnych ludzi nie posiadali mieszkańcy wsi, a do
połowy XIX w. to oni stanowili
około 80% ogółu mieszkańców
Galicji.
Ograniczając się do obszaru
byłej Galicji trzeba przypomnieć,
że jej mieszkańcy przez 146 lat
zamieszkiwali zabór austriacki.
Galicyjską wieś zaś od rozbioru
w 1772 r. do 1848, czyli przez
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76 lat zamieszkiwali poddani, bo
taki był prawny status 80 % jej
mieszkańców. Stan ten oznaczał,
że życie ówczesnych chłopów
toczyło się w obrębie folwarku,
pańszczyzny, karczmy dworskiej,
na ogół rozległej terytorialnie parafii i namiastki samorządu. Ten
ostatni reprezentował mianowany przez pana wójt i kilku współpracujących z nim przysiężnych.
Uzależniony prawnie od pana
i przypisany do ziemi pańszczyźniany analfabeta - chłop nie miał
żadnych szans na samodzielne
zajęcie się sprawami swojej społeczności. Dlatego w przestrzeni
publicznej wsi nie istniały wówczas żadne służące jej potrzebom
organizacje, a wewnętrzne życie
tych społeczności na długie wieki
wręcz zastygło.
W tym kontekście rewolucyjną wręcz zmianą był patent cesarza Franciszka Józefa I znoszący
z dniem 15 maja 1848 r. (pomijam tu okoliczności jego ogłoszenia i wprowadzenia przez gubernatora hr. Stadiona) pańszczyznę i inne feudalne powinności
poddanych oraz uwłaszczający
chłopów. W praktyce oznaczało
to, że z dniem 16 maja 1848 r.
ogół byłych poddanych uzyskał
status wolnych obywateli, czyli
przyznano im prawa polityczne,
z prawami wyborczymi na czele. Ci wolni już obywatele mo-

gli również zabudowywać przestrzeń publiczną swoich usamorządowionych niebawem gmin
zależnymi od nich i służących ich
potrzebom instytucjami.
Z podanych wyżej danych
wynika zatem, że galicyjska
wieś ostatnie 70 lat epoki zaborowej przeżyła jako obywatelska. W praktyce jednak było to
znacznie mniej, ponieważ owi
byli poddani, teraz już obywatele, długo nie rozumieli znaczenia
zaistniałego w ich życiu przełomu. Nikt im tego nie wyjaśniał,
co zresztą było o tyle trudne, że
królował analfabetyzm, a mentalnościowo wieś długo nie mogła
się wyzwolić z pęt pańszczyzny. Ten obraz świadomości jej
mieszkańców po mistrzowsku
wręcz przedstawił i zanalizował
Jakub Bojko w słynnej rozprawie
pt. „Dwie dusze”.
Dopiero w ostatnim ćwierćwieczu XIX w., gdy z areny wsi
schodziło wymierające pokolenie pańszczyźniane, ujawniły
się nowe zjawiska, by z czasem
nabierać tempa. Im bliżej końca
XIX w. tym szybsze było tempo
owych zmian. Nie mam tu miejsca na bliższą analizę owych
procesów i wywołujących je sił
sprawczych. Ograniczę się zatem
tylko do uwagi, że na przełomie
XIX i XX w. w przestrzeni publicznej galicyjskich gmin poja-

wiła się masa różnych ważnych
dla ich mieszkańców instytucji.
Zaczęło się od oświatowych, niebawem doszły do nich gospodarcze i kulturalne, a ukoronowanie stanowiły polityczne, w tym
zwłaszcza w postaci ruchu ludowego.
Skoncentrowana działalność
ogółu tych instytucji spowodowała, że wieś zrozumiała potrzebę włączenia się do walki
o niepodległość. Przez udział
w wyborach do rad gminnych,
powiatowych, Sejmu Krajowego we Lwowie i Rady Państwa
w Wiedniu uczyła się również
demokracji i poznawała siłę kartki wyborczej.
Suma
zasygnalizowanych
wyżej działań, na które równolegle nałożyły się wydarzenia
w wielkiej polityce spowodowała, że i galicyjska wieś włączyła się do działań pro-niepodległościowych. Ich finał nastąpił
jesienią 1918 r., natomiast od
organizatorów lokalnych zwłaszcza uroczystości zależy, czy wyciągną na światło dzienne przebieg wydarzeń w ich gminach
pamiętnej jesieni 1918 r. W nich
bowiem również, co zasługuje na
uwagę, dużo się działo!
dr Jan Hebda
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Zaproszenie do lektury

„Z przeszłości w przyszłość”
„Z przeszłości w przyszłość” - to
tytuł jednego z rozdziałów monografii o … - a o jakiej miejscowości,
wyjaśni się już za chwilę, wcześniej
jednak kilka danych, które Czytelnika być może szybciej naprowadzą na
właściwą odpowiedź.
Oto dane ułatwiające odgadnięcie zagadki:
- jej położenie określają współrzędne geograficzne: 49° 59’ 54”
szerokości geograficznej i 20° 52’
12” długości geograficznej, zajmuje
obszar o powierzchni 351 hektarów,
22 sierpnia 1329 r. pojawił się pierwszy zapis o istnieniu tej dziedzicznej
wsi rycerskiej, w 1353 r. dziedzicem
tej wioski został rycerz Włodek.
Jeśli nie wystarczy tyle danych, by
odgadnąć o jaką miejscowość cho-

Zaprosili nas:

dzi, proszę dalej zastanawiać się:
w 1470 r. Długosz w Liber beneficiorum potwierdza istnienie m. in.
dworu i folwarku na tym terenie,
w 1910 r. założono kółko rolnicze
/po raz drugi/, sklep, oddział Kasy
Stefczyka, teatr amatorski, a mieszkańcy włączyli się w nurt ruchu ludowego związanego z Wincentym
Witosem, w 1913 r. podjęto decyzję
o budowie kaplicy mszalnej, planu
nie zrealizowano z powodu nadchodzącej wojny, 17 lipca 1934 r. miała
miejsce katastrofalna powódź, zginęły trzy osoby, miejscowość poniosła wtedy ogromne straty materialne, w 1956 r. w dawnych zabudowaniach dworskich urządzono kaplicę
mszalną.
Monografia pragnie ocalić od

zapomnienia te wydarzenia, które miały miejsce na tym terenie na
przestrzeni wieków i przywołać te
pokolenia, które tworzyły tę wspólnotę.
Biografia ukaże życie tej niewielkiej społeczności na tle różnych
historycznych wydarzeń, przybliży
ciekawe osoby pochodzące z tej ziemi, pokaże bohaterów oddających
życie za Ojczyznę w I i II wojnie
światowej, a także pokaże troskę
tego ludu o świątynię parafialną.
To wszystko i wiele więcej będzie przedstawione w książce, która
ukaże się wiosną 2018 r., zatytułowanej „Mikołajowice nad Dunajcem. Dzieje miejscowości i parafii” autorstwa Marii Nowrotek.
Ks. Franciszek Cieśla

- Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 43 im. Batalionów Chłopskich w Krakowie na uroczyste obchody 150.
rocznicy istnienia szkoły, w dniu 1 czerwca br. w Krakowie.
- Polskie Stronnictwo Ludowe i Burmistrz Miasta i Gminy Radłów na uroczyste obchody Krajowego Święta Ludowego
oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka, w dniu 4 czerwca br. w Radłowie.
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Rudce na obchody jubileuszu 130. rocznicy powstania szkoły i 30.
rocznicy nadania imienia Wincentego Witosa, w dniu 5 czerwca br. w Rudce.
- Zarząd Wojewódzki PSL w Rzeszowie i Zarząd Powiatowy PSL w Jarosławiu na Krajowe Obchody 80-tej rocznicy
Wielkiego Strajku Chłopskiego 1937-2017, w dniu 23 lipca br. w Muninie.
- Polskie Stronnictwo Ludowe i Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołajowicach na uroczysty Apel Poległych Parafian
Mikołajowic i Sieciechowic, w dniu 10 września br. w Mikołajowicach.
- Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie na uroczystość odznaczenia pamiątkowym medalem „75 lat Batalionów Chłopskich”, w dniu 13 października br.
w Mokrzeszowie.
- Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Wąpiersku na uroczystość 30-lecia nadania szkole imienia Wincentego Witosa, w dniu 8 listopada br. w Wąpiersku.
- Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Krzeszycach, na
uroczystość XXX-lecia Nadania Szkole Imienia i Wręczenia Sztandaru, w dniu 18 listopada br. w Krzeszycach.
- Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 5 im. T. Kościuszki w Tarnowie do udziału w komisji konkursu historycznego Wielcy
Ziemi Tarnowskiej - Tadeusz Tertil, Wincenty Witos, w dniu 29 listopada br. w Tarnowie.
- Wydawnictwo „Fabuła Fraza”, Muzeum Niepodległości w Warszawie i Stowarzyszenie Rodziny Jordan-Rozwadowscy
na spotkanie z Henrykiem Nicponiem, autorem książki „Polowanie na Generała. Piłsudski kontra Rozwadowski”,
w dniu 4 grudnia br. w Warszawie.
- Wójt Gminy Wierzchosławice Zbigniew Drąg, Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”, Sołtys i Rada Sołecka Wsi Bogumiłowice oraz Gminne Centrum Kultury im. W. Witosa w Wierzchosławicach na uroczystości związane z 10. rocznicą śmierci
Mieczysława Stacha - założyciela i wieloletniego kierownika Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”, w dniu 10 grudnia br.
w Bogumiłowicach.
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Jakie tajemnice z historii Polski odsłoni książka
„Rozwadowski - polowanie na generała”?

NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI W KLESZCZACH NIEMIEC.
Jesienią 1918 r. Wincenty
Witos był jednym z nielicznych polskich patriotów, który zdawał sobie sprawę, że
państwa zaborcze, jeśli godziły się na odrodzenie państwa polskiego, to w granicach obejmujących tylko teren Kraju Nadwiślańskiego,
czyli Królestwa Polskiego.
Niemcy w 1916 r. próbowały
przeciągnąć polskich działaczy niepodległościowych
na swoją stronę obietnicą
przyłączenia do niepodległej
Rzeczypospolitej ze stolicą w Warszawie rosyjskich
guberni: grodzieńskiej, wileńskiej i części mińskiej,
ale po podpisaniu 3 marca
1918 r. traktatu pokojowego
w Brześciu państwa centralne z Rosyjską Federacyjną
Socjalistyczną Republiką
Radziecką przestały o tym
mówić. Niemcom, jako
zwycięzcy wojny światowej na froncie wschodnim,
silna Polska do niczego nie
była potrzebna. Królestwo
Polskie miało nawet zostać
okrojone o Chełmszczyznę
i Podlasie.
Władzę w Królestwie
Polskim z nadania Berlina
sprawowała Rady Regencyjna, która niespodziewanie
7 października 1918 r. ogłosiła niepodległość Polski.
Nie hucznie, ale skutecznie.

Pod względem formalnym
nienagannie. Bo przy współudziale patriotów z Galicji,
o czym się obecnie zapomina. Generał Tadeusz Rozwadowski i pułkownik Włodzimierz Zagórski mieli wkrótce
objąć dowództwo nad odradzającym się wojskiem polskim. Wiele wskazuje na to,
że Wincenty Witos musiał co
najmniej wiedzieć o planowanym ogłoszeniu deklaracji niepodległościowej przez
radę Regencyjną w dniu 7
października.
W orędziu do narodu
polskiego Rada Regencyjna
oznajmiła, że odradzająca
się Rzeczpospolita obejmie
„wszystkie ziemie polskie,
z dostępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako też terytorialną nienaruszalnością, co
przez traktaty międzynarodowe zagwarantowane będzie”.
Z orędzia jednoznacznie bowiem wynikało, że do Polski
przynależeć będzie co najmniej Wielkopolska i Pomorze z Gdańskiem. Ustanowiono podporucznika Henryka
Bigoszta odpowiedzialnym
za kontakty z Poznańskiem,
zadeklarowano
udzielenia
wszelkiej pomocy polskim
powstańcom w razie antyniemieckiego zrywu zbrojnego
na tych terenach.

W Berlinie zawrzało.
Dla sprawujących władzę
w Niemczech nie do przyjęcia było, by państwo, które
wygrało wojnę światową na
wschodnim froncie, miało
stracić wschodnie ziemie.
Nie mieściło się im w głowie, że ludzie, którym zaufali i którym przekazali władzę
w odbitych z rąk rosyjskich
Królestwie Polskim byli tak
nikczemni i zdradzieccy.
Toczące się lawinowo kolejne wydarzenia potwierdzały, że Niemcy i Austro
-Węgry tracą kontrolę nad
obszarem byłych zaborów.
Komisja Wojskowa w Warszawie postanowiła przejąć władzę zwierzchnią nad
wojskiem, czyli Polską Siłą
Zbrojną oraz nad administracją w Królestwie i Galicji.
Wymuszono na niemieckim
generale „dobrowolną rezygnację ” ze wszystkich funkcji dowódczych w Polskiej
Sile Zbrojnej. Powołano na
Naczelnego Wodza i równocześnie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
generała Tadeusza Rozwadowskiego.,
Rada Regencyjna powołała rząd Józefa Świeżyńskiego.
28 października 1918 r.
w Krakowie, skąd pochodził
Gen. T. Rozwadowski powo15
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łano Polską Komisję Likwidacyjną z przewodniczącym
Wincentym Witosem, wspierającą Radę Regencyjną.
W. Witos nie zaakceptował
proponowanej formuły powołania kolejnego rządu na
ziemiach polskich. Nie przyjął funkcji premiera. Przyjęto
postawę łączenia, nie dzielenia Polaków. Niepodległość
Polski stawała się faktem.
Niemiecki Sztab Generalny na specjalnej naradzie
z byłym generalnym gubernatorem Beselerem zadecydował, że należy skutecznie
oraz jak najszybciej wyeliminować dopiero co powołanego Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych. Zastąpić
Radę Regencyjną bardziej
spolegliwą strukturą.
I wówczas zaszły cztery
ważne zdarzenia, pozornie
nie mające wiele ze sobą
wspólnego.
1. W dniu 3 listopada zorganizowano zamach na Radę
Regencyjną, który został
udaremniony między innymi
przez pułkownika Włodzimierza Zagórskiego.
2. W nocy z 6 na 7 listopada lewicowe organizacje
powołały Tymczasowy Rząd
Ludowej Republiki Polskiej
w Lublinie, ogłaszając delegalizacje Rady Regencyjnej.
Na czele Rządu stanął jeden
z przywódców PPS - Ignacy
Daszyński. Do składu Rządu
16

weszli przedstawiciele PPS
i innych organizacji lewicowych. Wincenty Witos odmówił udziału. Ocenił, że to
jako …” niesłychaną lekkomyślność i błąd polityczny,
graniczący wprost z niepoważną awanturą, która powinna być jak najprędzej zlikwidowana”.
3. W dniu 10 listopada
z więzienia w Magdeburgu
wypuszczono na wolność,
przebywającego tam od 1916
roku Józefa Piłsudzkiego.
Powrót Piłsudzkiego do Warszawy organizował hrabia
Herry Kessler.
4. W dniu 11/12 listopada
premier Ignacy Daszyński
podał się do dymisji i przekazał władzę koledze partyjnemu z PPS, byłemu więźniowi
Magdeburga Józefowi Piłsudzkiemu.
„Operacja lubelska” spowodowała zmianę na stanowisku Naczelnego Wodza
i równocześnie szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, destrukcję wewnętrzną w odradzającym się państwie polskim, obaliła Radę
Regencyjną. Ale w dalszej
konsekwencji ukształtowała
zachodnie i północne granice II Rzeczypospolitej, jej
rozwój i tragiczne zdarzenia
roku 1939.
Przyznać trzeba, że w zamieszaniu I wojny światowej

ogromny wpływ na politykę
wewnętrzna Niemiec mieli komuniści. Wszak Lenin
do Piotrogrodu też trafił za
ich pomocą. Komuniści niemieccy „wspierali ” narody
Europy w budowaniu komunistycznego ustroju. W 1920
roku komuniści niemieccy
czekali na Armię Czerwoną,
z którą po zmiażdżeniu Polski mieli ruszyć na podbój
Europy. Znowu Gen. Rozwadowski - dowódca naczelny
Sił zbrojnych Rządu Ocalenia Narodowego kierowanego przez Wincentego Witosa
udaremnił te zamiary. Za co
zapłacił cenę najwyższą..
Więcej informacji na temat roli głównych bohaterów początku budowania
niepodległej, współdziałania Wincentego Witosa z generałem Tadeuszem Rozwadowskim w kształtowaniu
polskiej niepodległości będzie można znaleźć w mojej
książce „Rozwadowski - polowanie na generała”, która
ukaże się nakładem wydawnictwa Fabuła Fraza w połowie stycznia 2018 r.
Henryk Nicpoń

Gęsie pióro i lipowy patyczek.
Muzeum Wincentego Witosa po raz kolejny realizuje zadanie w ramach projektu edukacji
kulturowej pn. BON KULTURY.
I tym razem zapraszamy dzieci
i młodzież do Wierzchosławic, by
odkrywały świat tradycji i kultury
wsi. Projekt jest realizowany z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Ta innowacyjna forma edukacji,
skierowana głównie do młodego
odbiorcy, ma na celu rozwijanie zainteresowań światem, poszerzania
wiedzy, rozwój talentów i twórcze
spędzenie wolnego czasu.
W ramach tego przedsięwzięcia nasze muzeum zorganizowa-

ło zajęcia pt.: „Wspomnienia ze
szkolnej ławy”. W czasie warsztatów dzieci zasiadają w starych
drewnianych ławkach z kałamarzem, aby osobiście mogły poczuć
się jak w szkole sprzed 100 lat.
Przedstawiamy im jak kiedyś wyglądały zajęcia, kiedy to uczniowie mieli do dyspozycji jedynie
elementarz, rysik, czy też gęsie
pióro. Co to jest kaligrafia? Do
czego służy gęsie pióro czy lipowy patyczek? Co to jest kałamarz?
Na te i wiele innych intrygujących
pytań staramy się odpowiedzieć
uczestnikom warsztatów.
Na zakończenie zajęć każdy
uczestnik, pracując indywidual-

nie, wykonuje „ozdobną okładkę pamiętnika”, wykorzystując
technikę kolaż.
Celem prowadzonych przez
nas zajęć jest przybliżenie charakteru szkoły wiejskiej z dawnych lat. Poznane przez uczniów
zasady kaligrafii mają zachęcić
ich na poświęcenie większej uwagi na estetykę pisma, która została dziś wyparta przez „pismo
komputerowe”. Natomiast przygotowany przez nich pamiętnik
ma być miejscem do zapisywania ważnych zdarzeń i osobistych
przemyśleń.
MM

„Galeria Jednego Obiektu”
To projekt polegający na organizacji wystaw prezentujących
najciekawsze eksponaty znajdujące się w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Tarnowie. Wybrane eksponaty są odpowiednio
zaprezentowane podczas spotkań
i wzbogacone odczytami, pogadankami czy prezentacjami dotyczącymi dziejów tego obiektu
i okoliczności ich znalezienia się
w muzeum.
3 listopada 2017 r. w Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach odbyła się kolejna prezentacja z cyklu Galeria Jednego
Obiektu. W tym właśnie miejscu
przedstawiony został pług Win-

Goście uroczystości.

centego Witosa. Historia pługu
pochodzącego z gospodarstwa
trzykrotnego Premiera II RP jest
związana z wydarzeniami wojny
polsko-bolszewickiej 1920 roku.
To właśnie tym pługiem Wincenty
Witos orał ziemię kiedy przybył
do niego emisariusz z Warszawy,
wzywając go na urząd premiera.
Otwarcie wystawy przez Janusza Kozioła,
Tak opisuje to wydarzenie wicedyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
W. Witos w swych wspomnieniach:
Jednego dnia, który nie był ważną, a upewniwszy się, że ma
ani świąteczny, ani jarmarczny, ze mną do czynienia, oświadczył
a przez to na zgromadzenia nie- bardzo uroczyście, że przyjeżdża
odpowiednim, zostałem w domu od Naczelnika Państwa, p. Piłcelem orki pod łubin i wywiezie- sudskiego, i ma jego rozkaz, ażenia trochę nawozu w pole. Około by mnie natychmiast przywiózł do
trzeciej po południu zwrócił mi Warszawy…
Witos pojechał, by wkrótce
uwagę parobek, zaznaczając, że
jakieś auto zajechało na podwórze utworzyć Rząd Obrony Narododomu, zapewne więc do mnie. Ro- wej. O tym i o wielu innych ważboty nie przerwałem, wiedząc, że nych wydarzeniach z okresu walk
jak kto ma do mnie interes, to mnie polsko-bolszewickich opowiadał
na pewno znajdzie. Nie omyliłem podczas spotkania kierownik musię, gdyż za parę minut przybył na zeum Janusz Skicki.
MM
pole oficer, z miną ogromnie po-
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Obchody 30-lecia nadania Szkole Podstawowej
w Wąpiersku imienia Wincentego Witosa
8 listopada 2017 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Wąpiersku odbyła się uroczystość 30-lecia nadania szkole imienia Wincentego Witosa.
Z tej okazji zaproszono wielu
znakomitych gości. Na uroczystości obecni byli: wizytator KO
w Olsztynie Jerzy Święszkowski, burmistrz Lidzbarka Maciej
Sitarek,
wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Lidzbarku
Grażyna Zakrzewska i Michał
Kwiatkowski, dyrektorzy szkół
z terenu gminy Lidzbark, ks.
prob. Bogdan Kołodziejczyk,
emerytowany dyrektor Jerzy
Gadomski oraz nauczyciele
i pracownicy obsługi, sołtys wsi
Wąpiersk Hanna Krezymon, pielęgniarka Krystyna Komoszyńska, Elżbieta Rogowska z Biura
Rachunkowego w Rybnie oraz
sponsorzy.
Obchody rozpoczęły się przemarszem do kościoła parafialnego pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Wąpiersku, na
czele z pocztem sztandarowym,
gdzie punktualnie o godz. 9.00
rozpoczęła się msza święta odprawiona przez ks. Bogdana
Kołodziejczyka. Po nabożeństwie udaliśmy się na plac apelowy przed budynkiem szkoły.
Dyrektor szkoły Piotr Kościński w obecności Doroty Zalewskiej - prezesa Stowarzyszenia
Społeczno-Oświatowego „Przy18

szłość” - odebrał meldunek od
przewodniczącej
Samorządu
Szkolnego Izabeli Wiśniewskiej
i złożył meldunek burmistrzowi
Lidzbarka Maciejowi Sitarkowi
o gotowości wszystkich zebranych do udziału w uroczystościach jubileuszowych szkoły.
Następnie odśpiewano hymn
państwowy oraz hymn szkoły.
Po meldunkach dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej znajdującej się przy głównym wejściu gdzie Burmistrz Lidzbarka
złożył kwiaty. Odsłonięcia tablicy na budynku szkoły dokonali:
wizytator KO Jerzy Święszkowski, burmistrz Lidzbarka Maciej
Sitarek, emerytowany dyrektor
szkoły Jerzy Gadomski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość”
Dorota Zalewska, oraz dyrektor
szkoły Piotr Kościński. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali
ozdobne kotyliony oraz wizytówki szkoły, które wykonały
panie Aneta Drankowska i Wiesława Tamiła, a następnie przeszli do budynku szkoły, w którym odbyła się dalsza część
uroczystości. Dyrektor szkoły
powitał wszystkich zebranych
i wyrecytował wiersz absolwenta naszej szkoły Cezarego Kraszewskiego pt. „Wybór patrona”
oraz odczytał listy gratulacyjne
z biura poselsko-senatorskiego
senator RP Bogusławy Orze-

chowskiej, posła RP Zbigniewa
Babalskiego oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach Ryszarda Ochwata.
Goście skierowali do społeczności szkolnej gratulacje, życzenia
i słowa uznania. Wizytator Jerzy
Święszkowski odczytał okolicznościowy list z Kuratorium
Oświaty w Olsztynie. Burmistrz
Lidzbarka Maciej Sitarek wyraził radość z tak uroczystego obchodzenia 30. rocznicy nadania
szkole imienia. Podkreślił, że
patron Wincenty Witos był wyjątkowym bohaterem, symbolem
polskości, osobą motywującą do
rozwoju patriotyzmu. Następnie
burmistrz Lidzbarka wraz z wiceprzewodniczącą Rady Miasta
Grażyną Zakrzewską wręczyli
listy gratulacyjne i kwiaty prezesowi SS-O „Przyszłość” Dorocie Zalewskiej i dyrektorowi
szkoły Piotrowi Kościńskiemu.
Również dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Lidzbark złożyli życzenia oraz
wręczyli pamiątkową statuetkę
i kwiaty. Emerytowany dyrektor szkoły Jerzy Gadomski sięgnął do wspomnień z dawnych
lat i przedstawił bogatą i wzruszającą historię szkoły, którą
o lata współczesne uzupełniła
prezes Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Przyszłość”
Dorota Zalewska. Tego dnia

Nasz Patron
świętowano również niebywały
jubileusz 20-lecia pracy Piotra
Kościńskiego na stanowisku dyrektora tejże szkoły.
Na zakończenie uroczystości
uczniowie szkoły pod kierunkiem Marii Gutowskiej i Barbary Klimowskiej-Lewandowskiej
przedstawili część artystyczną,
która w niezwykle ciekawy sposób przybliżyła sylwetkę oraz
barwną historię życia Patrona
Szkoły, zaś pod kierunkiem pani
Danuty Kordalskiej chór szkolny wykonał pieśni patriotyczne,
a także pieśń poświęconą Wincentemu Witosowi.
Po części artystycznej nastąpił czas podziękowań. Wszyscy

obecni emeryci szkoły otrzymali
życzenia i kwiaty od organizatorów uroczystości. Dyrektor
szkoły i prezes stowarzyszenia
wręczyli szczególne podziękowania i kwiaty sponsorom: Piotrowi Kozłowskiemu właścicielowi Firmy KAMEX z Jelenia,
wiceprezesowi Firmy SE-DA
w Lidzbarku Sewerowi Marchlewiczowi, prezesowi Spółdzielni
Mleczarskiej w Lidzbarku Janowi Raczyńskiemu, prezesowi
Firmy SKÓRPOL w Lidzbarku
Klemensowi Rucińskiemu oraz
Adamowi Naworskiemu - właścicielowi Firmy Usługowo
Transportowej w Ciborzu. Serdeczne podziękowania kieruje-

my do księdza proboszcza naszej parafii Bogdana Kołodziejczyka, Hanny Krezymon - sołtysa wsi Wąpiersk, pielęgniarki
Krystyny Komoszyńskiej oraz
nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców i uczniów
naszej szkoły. Ostatnim punktem Jubileuszu było zwiedzanie Izby Pamięci poświęconej
Patronowi Szkoły. Z okazji tej
uroczystości wszyscy uczniowie
otrzymali słodkie upominki.
Jubileusz był doskonałą okazją do przybliżenia sylwetki
Wincentego Witosa, przypomnieniem wartości, jakimi kierowała się społeczność szkolna,
wybierając tę postać na Patrona.

Dorota Zalewska

Piotr Kościński

Prezes SS-O „Przyszłość”

Dyrektor Niepublicznej Szkoły
w Wąpiersku

w Wąpiersku

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Poczet sztandarowy szkoły.

Część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.
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ZADUSZKI WITOSOWE
W 72. ROCZNICĘ ŚMIERCI WINCENTEGO WITOSA
W 32. ROCZNICĘ ŚMIERCI STANISŁAWA MIERZWY

5 LISTOPADA 2017 r.

Msza św. w kościele Matki Bożej Pocieszenia
w Wierzchosławicach.

Poczet sztandarowy 6 Brygady Powietrznodesantowej
z Krakowa.

Delegacje przybyłe na uroczystość.
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Goście Zaduszek przy grobie W. Witosa.

Uczestnicy uroczystości.

Delegacja Muzeum i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach składa kwiaty
na grobie W. Witosa.

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA !

