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Uroczystość Bożego Narodzenia jest nie tylko największym w świecie chrześcijańskim wydarzeniem, 
najwspanialszym ze świąt, dającym tyle wiary, nadziei, ukojenia, ale kryjącym tak wiele tajemnic; tak 
wiele i tak głębokich.... 

Wincenty Witos na Boże Narodzenie 1935 r.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu i Państwa bliskim dużo spo-
koju, zdrowia i czasu dla siebie. Życzymy również, żeby w Nowym Roku udało się spełnić rodzinne 
i zawodowe plany oraz marzenia.
Niech rozpoczynający się rok 2022 będzie rokiem spokoju i szczęścia w życiu osobistym.
Dla Waszych Rodzin rokiem pomyślności. Dla Polski rokiem stabilizacji i rozwoju.
Niech przyniesie spokój i zgodę w naszej Ojczyźnie.

Zarząd Towarzystwa
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„Ja nie myślę szanować nawet 
immunitetu poselskiego”, zapo-
wiedział Józef Piłsudski podczas 
narady z najbliższymi współ-
pracownikami dnia 29 sierpnia 
1930 r. Tym samym dał sygnał do 
rozprawy z „bydłem”, jak zwykł 
nazywać polityków partii opozy-
cyjnych. 

Pomimo wielu zabiegów propa-
gandowych stronnicy Piłsudskie-
go skupieni wokół Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem nie 
potrafili zyskać poparcia większo-
ści społeczeństwa. Wielu wybor-
ców nadal sprzyjało ugrupowa-
niom centrowym i lewicowym. 

W wyborach rozpisanych już po zamachu majo-
wym dnia 4 marca 1928 r. BBWR wraz z sojuszni-
kami zdobył niespełna 30% głosów - zbyt mało, by 
wcielić w życie swój sztandarowy pomysł zmiany 
konstytucji. Obóz rządzący zdawał sobie sprawę, 
że kolejnej próby sił mógł już nie przetrwać. Tym 
bardziej że liczne zmiany rządów oraz dekoniunk-
tura gospodarcza przechylały sympatie społeczne ku 
opozycji.

DEMOKRACJA NA BOCZNYM TORZE.
90 ROCZNICA PROCESU BRZESKIEGO.

Pamiętne rocznice
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Zwalczane na różne sposoby 
stronnictwa lewicy i centrum 
wykazywały zdumiewającą 
żywotność. Nadal miały sej-
mową większość, a wielokrot-
ne próby rozbicia ich jedności 
przynosiły odwrotny efekt. 
Z inicjatywy Polskiego Stron-
nictwa Ludowego „Piast” dnia 
14 września 1929 r. odbyło się 
spotkanie ugrupowań opozy-
cyjnych, którego rezultatem 
była wspólna uchwała o parla-
mentarnej współpracy. Oprócz 
przywódców PSL „Piast” do-
kument ten podpisali repre-
zentanci Polskiej Partii Socja-
listycznej, PSL „Wyzwolenie”, 
Stronnictwa Chłopskiego, 
Narodowej Partii Robotniczej 
(NPR) i chadecji. Tak powstał 
blok, który przeszedł do histo-
rii pod nazwą „Centrolew”.

Niedługo przyszło cze-
kać na sukcesy Centrolewu. 
Pierwszym było niedopusz-
czenie do przyjęcia budżetu 
podczas sesji zwołanej przez 
prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego na 31 października 
1929 r. Pomimo przybycia do 
Sejmu Piłsudskiego w towa-
rzystwie uzbrojonych oficerów, 
marszałek Ignacy Daszyński 
odmówił otwarcia obrad „pod 
karabinami i szablami”. 

Pomiędzy obozem rzą-
dzącym a Centrolewem wy-
tworzył się polityczny impas. 
W marcu 1930 r., po niespełna 

trzech miesiącach, Bartel po-
dał się do dymisji. Pomimo 
braku większości sejmowej 
na jego następcę prezydent 
wyznaczył Walerego Sławka, 
kolejnego z pułkowników bli-
sko związanych z Piłsudskim. 
W odpowiedzi Centrolew 
zwołał na 23 kwietnia Kon-
gres Obrony Prawa i Wolności 
Ludu. Przedstawiciele partii 
opozycyjnych przyjęli uchwa-
łę o konieczności obalenia 
dyktatury Piłsudskiego, a tak-
że zapowiedzieli organizację 
kolejnych wieców i manife-
stacji. Tego było dla marszał-
ka za dużo. Za jego przyzwo-
leniem rozpoczęto kampanię 
zastraszania przeciwników 
politycznych. Chcąc poka-
zać, że nie żartuje, 23 sierpnia 
1930 r. Piłsudski sam stanął na 
czele nowego rządu. Sześć dni 
później wymusił na prezyden-
cie rozwiązanie parlamentu 
i nakazał przygotowania do 
aresztowania przywódców 
Centrolewu.

Na 14 września 1930 r. 
Centrolew zapowiedział we 
wszystkich większych mia-
stach manifestacje przeciwko 
rządom sanacyjnym. Uprze-
dzając działania opozycji, 
w nocy z 4 na 5 września mini-
ster spraw wewnętrznych Fe-
licjan Sławoj Składkowski na-
kazał aresztowanie 19 przed-
stawicieli partii opozycyjnych, 

m.in. Adama Ciołkosza, Sta-
nisława Dubois i Hermana 
Liebermana z PPS, Wincente-
go Witosa z PSL „Piast” oraz 
Karola Popiela z NPR.

Kilka dni później do tej 
grupy dołączył Wojciech 
Korfanty, czołowy przedsta-
wiciel chadecji. Aresztowanie 
Witosa nastąpiło między sta-
cją kolejową Kraków a Kra-
ków - Płaszów. Do przedziału, 
w którym jechał, weszła żan-
darmeria wojskowa, policja 
i agenci po cywilnemu. Wyle-
gitymowali Prezesa i oświad-
czyli mu, że jest aresztowany. 
W Płaszowie kazali mu wy-
siąść. Czekały tam samocho-
dy, do których wsiedli. Z Kra-
kowa do Brześcia nad Bugiem 
odbył Witos drogę samocho-
dem. 

Nazajutrz po aresztowaniu 
przybyła do krakowskiej re-
dakcji „Piasta”, córka Witosa 
- Julia Stawarzowa. Wiado-
mość o aresztowaniu dotar-
ła do Wierzchosławic dosyć 
oryginalną drogą. Oto jakiś 
podróżny (może kolejarz) 
będący świadkiem areszto-
wania rzucił na posterunku 
kolejowym przed stacją Bo-
gumiłowice - kamień owi-
nięty skrawkiem papieru, na 
którym było napisane: W po-
ciągu dzisiejszej nocy aresz-
towano pana Witosa. Proszę 
dać znać o tym rodzinie. Tak 

Pamiętne rocznice
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licję i zatrzymaniem organi-
zatorów. Podczas jednej tyl-
ko manifestacji sympatyków 
Centrolewu w Warszawie zgi-
nęły dwie osoby, a 80 zosta-
ło rannych. Jak szacuje prof. 
Andrzej Ajnenkiel, w więzie-
niach osadzono 30% składu 
klubów parlamentarnych po-

więc wiadomość o aresztowa-
niu dotarła do Wierzchosła-
wic jeszcze przed wiadomo-
ścią prasową. Tej samej nocy 
aresztowani zostali pozostali 
działacze opozycyjnych, le-
galnych partii.

Aresztowanych wywie-
ziono do twierdzy wojskowej 
w Brześciu nad Bugiem. Zbu-
dowany przez Rosjan w 1842 r. 
kompleks fortyfikacji dosko-
nale spełniał funkcję miejsca 
odosobnienia. 

Położony u ujścia rzeki Mu-
chawiec uniemożliwiał prze-
prowadzanie w jego pobliżu 
jakichkolwiek demonstracji. 
Sam widok murów obronnych 
musiał pozbawiać osadzonych 
wszelkiej nadziei na wolność. 
Komendantem twierdzy nie 
przez przypadek został płk 
Wacław Kostek - Biernacki, 
który jeszcze jako szef żan-
darmerii w Legionach Pol-
skich zyskał miano „Kostki 

- Wieszatiela”. Za jego przy-
zwoleniem więźniów poniża-
no, bito i zastraszano. Szcze-
gólnie brutalnie obchodzono 
się z Liebermanem, Popielem 
i Korfantym.

Uwięzienie w Brześciu 19 
przywódców opozycji było 
tylko wstępem do dalszych 
aresztowań. Niemal każdy 
przedwyborczy wiec zwoła-
ny przez opozycję kończył 
się rozpędzeniem przez po-

przedniej kadencji. W trakcie 
całej, dwumiesięcznej zaled-
wie kampanii wyborczej za 
działalność polityczną zatrzy-
mano ok. 1600 osób.

Wybory parlamentarne 
przeprowadzone dnia 23 listo-
pada 1930 r. jak łatwo można 
było przewidzieć, przynio-

Pamiętne rocznice

Ulotka nawołująca członków PSL „Piast” do wystąpienia z wspólnej listy wyborczej 
Centrolewu. Pisana w imieniu W. Witosa przez władze sanacyjne.
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sły zdecydowane zwycięstwo 
obozowi rządzącemu. Blok 
Centrolewu zdobył niespełna 
18%. Cel został osiągnięty. Sa-
nacja zdobyła parlamentarną 
większość, a jej najzagorzalsi 
przeciwnicy znaleźli się poza 
Sejmem. Wydawało się, że 
sprawa brzeska zostanie po ci-
chu zamieciona pod dywan. 

Proces przeciwko 11 przy-
wódcom Centrolewu rozpo-
czął się dnia 26 października 
1931 r. w warszawskim sądzie 
okręgowym. Władze nadały 
procesowi charakter propagan-
dowy. W akcie oskarżenia na-
pisano, że: przywódcy Centro-
lewu wspólnie przygotowywali 
zamach, którego celem było 
usunięcie przemocą członków 
sprawującego w Polsce wła-
dzę rządu i zastąpienie ich 

przez inne osoby, wszakże bez 
zmiany zasadniczego ustroju 
państwowego. 

Prokuratura podjęła się 
karkołomnego zadania do-
wiedzenia winy oskarżonych. 
Na salę rozpraw sprowadzano 
więc licznych świadków, któ-
rych zeznania miały potwier-
dzić antypaństwowy charak-
ter Centrolewu. Według rela-
cji jednego z nich: Stronnic-
two „Piast” zajęło bezwzględ-
nie negatywne stanowisko do 
zamierzeń Piłsudskiego już od 
samego przewrotu majowego. 
Z kolei inny świadek - komi-
sarz policji - oskarżał Kazi-
mierza Bagińskiego z PSL 

„Wyzwolenie” o to, że jako po-
seł nazwał Piłsudskiego „wa-
riatem na czele 30 - miliono-
wego narodu”. 

Obser watorz y  proce -
su konfrontowali nachal-
ność oskarżeń ze stoickim 
spokojem oskarżonych. Gło-
śnym echem odbiły się słowa 
Władysława Kiernika z PSL 
„Piast”, który na tyradę pro-
kuratora odpowiedział: Je-
żeli chodzi o członków rządu, 
to mogliśmy ich aż do sierpnia 
1930 r. obalić, ileśmy chcieli, 
bo mieliśmy większość w par-
lamencie. A jeżeli oskarża 
się nas o obalenie dyktatury, 
to z jakiego tytułu prokura-
tor staje po stronie nielegal-
nej zupełnie formy rządzenia 
w konstytucyjnym państwie?.

Jeszcze dosadniej wypo-
wiedział się jeden z adwo-
katów, Jan Nowodworski: 
Twórcy specjalnej konstrukcji 
ideowej prawa państwowego 
- przypominał w mowie koń-
cowej - którzy głoszą, że mu-
szą utrzymać się przy władzy, 
bo silny rząd to silne państwo, 
zapominają, że najsilniejszy 
nawet rząd musi upaść, jeżeli 
nie ma podstawy istnienia 
w zaufaniu narodu. A że tego 
zaufania sanacja nie posiada, 
o tym chyba nikt nie wątpi.

Zamiast pogrążyć oskar-
żonych, proces stał się wielką 
manifestacją sprzeciwu wo-
bec rządów sanacji. Witold 
Grabowski, główny oskarży-
ciel, przyznawał: Chwilami 
zatracałem tutaj poczucie 

Pamiętne rocznice

Wincenty Witos na ławie oskarżonych.
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nadziei pojawił się w maju, 
kiedy Sąd Najwyższy nakazał 
ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Zwołana na lipiec druga roz-
prawa przed sądem apelacyj-
nym zakończyła się ponow-
nie wyrokiem skazującym, 
zatwierdzonym tym razem 
przez Sąd Najwyższy.

Skazani stanęli przed wybo-
rem - emigracja albo więzienie. 
Pierwszą możliwość wybrał 
m. in. Wincenty Witos. Pod 
koniec września 1933 r. udał 
się do Czechosłowacji, skąd 
nadal prowadził działalność 
polityczną. Z kraju wyjechali 
także Adam Pragier, Włady-
sław Kiernik, Kazimierz Ba-
giński i Herman Lieberman. 
Ten ostatni osiadł we Francji, 
gdzie założył Ligę Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela. 
Pozostali, wśród nich Adam 
Ciołkosz i Stanisław Dubois, 
wybrali więzienie. O końcu 
polskiej demokracji pisała 
zagraniczna prasa. Informacje 
o „największym politycznym 
procesie w historii Polski” po-
jawiały się regularnie w ame-
rykańskich i brytyjskich 
dziennikach. „New York Ti-
mes” oceniał, że proces brze-
ski zamienił się w dyskusję na 
temat oceny „reżimu Piłsud-
skiego”, podkreślając, że wła-
dze blokowały polskiej prasie 
możliwość drukowania peł-
nych zeznań oskarżonych. 

rzeczywistości, nie wiedzia-
łem, która strona reprezen-
tuje oskarżonych. Chwilami 
czułem się jak ktoś oskarżony, 
oskarżony o wszystko.

Obóz rządzący zdawał 
sobie sprawę, że proces wy-
mknął mu się spod kontro-
li. Nawet sprzyjający sanacji 
dziennikarze, jak Stanisław 
Cat - Mackiewicz, krytyko-
wali propagandowy charakter 
rozpraw. 

Wyrok ogłoszono 13 stycz-
nia 1932 r. Wbrew nadziejom 
obrońców proces nie stał się 

„rehabilitacją Brześcia”, lecz 
przyniósł wyroki skazujące. 
Uniewinniony został jedynie 
Adolf Sawicki ze Stronnictwa 
Chłopskiego. W przypadku 
pozostałych oskarżonych sąd 
przychylił się do wniosku 
prokuratury, a więc uznał, że 
dążyli oni do siłowego obale-
nia rządu. Zgodnie z art. 102 
Kodeksu karnego przestęp-
stwo to podlegało karze do lat 
ośmiu pozbawienia wolności. 
Najniższy wyrok - pół to-
ra roku więzienia - usłyszał 
Wincenty Witos. Bagiński, 
Lieberman, Barlicki i Kier-
nik zostali skazani na dwa 
lata. Pozostali oskarżeni 
mieli spędzić w więzieniu 
rok dłużej.

W związku z tym sąd ape-
lacyjny zatwierdził wyrok 
pierwszej instancji. Promień 

Bardziej dosadna była 
prasa brytyjska. Lewicowy 

„Manchester Guardian” do-
nosił o brutalnym traktowa-
niu więźniów politycznych 
w twierdzy brzeskiej, nazy-
wając to „metodami rodem ze 
średniowiecza”. Podobnie po-
zostałe dzienniki uznały pro-
ces za symbol końca demokra-
cji w II RP.

Brześć, podobnie jak za-
mach majowy, to ciemna kar-
ta w międzywojennej historii 
Polski, do której spuścizny 
tak chętnie nawiązuje dzisiej-
sza prawica. Zapewne dla-
tego temat ten jest pomijany 
lub - w najlepszym przypadku 
- marginalizowany przez wie-
lu współczesnych historyków, 
o politykach nie wspominając. 
I zapewne dlatego 80 lat od 
ogłoszenia haniebnego wyro-
ku jego ofiary nadal nie mogą 
doczekać się rehabilitacji.

Rehabilitacja skazanych 
przywódców Centrolewu ni-
gdy nie nastąpiła. Co prawda 
31 października 1939 r. prezy-
dent Władysław Raczkiewicz 
objął ich amnestią, lecz samo 
jej zastosowanie sankcjono-
wało zasadność wyroku. Tak-
że III RP nie zdobyła się dotąd 
na gest wobec Witosa i pozo-
stałych. 

Władysław Kurtyka 

Pamiętne rocznice
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Henryk Lorkiewicz (1920-2007)

rocznicę jego urodzin, w dniu 
15 lipca 2020 r. 

W 2021 r. podjęto powtór-
ne działania związane z wy-
daniem książki zawierającej 
biografię i twórczość H. Lor-
kiewicza. Trudu pozyskania 
środków finansowych, wyboru 
wierszy, koordynacji działań 
podjęli się członkowie Towa-
rzystwa Przyjaciół Muzeum 
W. Witosa w osobach: Janu-
sza Skickiego, Janusza Solaka, 
Henryka Wojciechowskie-
go. Pozyskane środki finan-
sowe pozwoliły doprowadzić 
do uroczystego finału w dniu 
1 sierpnia br.

Autorami rozdziałów książ-
ki zostali: historyk Jan Hebda 

W dniu 1 sierpnia 2021 r. 
w Domu Ludowym im. Mie-
czysława Stacha w Bogumiło-
wicach miało miejsce wyda-
rzenie związane z osobą Hen-
ryka Lorkiewicza i promocją 
tomu jego wierszy.

Wydarzenie to poprzedzone 
zostało wytrwałą pracą człon-
ków Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach, polega-
jącą na uporządkowaniu twór-
czości Henryka Lorkiewicza, 
pozyskaniu środków finan-
sowych, koordynacji działań, 
których finał nastąpił w trakcie 
prezentacji książki w wspo-
mnianym pamiętnym dniu.

Spotkanie promocyjne 
książki Lorkiewicza i o Lor-
kiewiczu i jego twórczości po-
przedzone zostało Wieczorem 
Poezji w 2019 r., autorem ów-
czesnego spotkania było Sto-
warzyszenie Oświatowe Hory-
zont z Bogumiłowic.

 Koło PSL Bogumiłowice 
mszą świętą i spotkaniem przy 
grobie zmarłego ludowca i po-
ety, uczciło pamięć w setną 

oraz znany i ceniony dzien-
nikarz Marian Suda. Grono 
organizatorów wspólnie do-
konało wyboru czterdziestu 
kilku wierszy, które stanowią 
przekrój poetyckiej twórczości 
Henryka Lorkiewicza. Działa-
nia Zarządu wspierali synowie 
poety: Jan i Władysław Lorkie-
wicz. Organizację sierpniowe-
go spotkania czynnie wsparły 
organizacje: Koło Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Bo-
gumiłowicach, Stowarzyszenie 
Oświatowe Horyzont, KGW 
z Bogumiłowic, sołtys i rada 
sołecka. Spotkanie promo-
cyjne książki, zorganizowano 
w Bogumiłowicach, gdyż w tej 
wsi, urodzony w Wierzchosła-
wicach w 1920 r. Henryk Lor-

NA ZIELONO SIĘ UMAJMY - HENRYK LORKIEWICZ PATRIOTA, LUDO-
WIEC, POETA - KSIĄŻKA O HENRYKU LORKIEWICZU I JEGO WIERSZACH.

Wiersze H. Lorkiewicza czytają członkowie Klubu Seniora „Przystań”.
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Szczerba, były marszałek woj. 
Małopolskiego - Maksymi-
lian Kras, Stefan Bentkowski 
- właściciel firmy Bel druk, 
Józef Szwiec - właściciel fir-
my Witospol, Roman Witos 
- prezes Zarządu Gminnego 
PSL w Wierzchosławicach.

Na zielono umajona sala 
Domu Ludowego przez pre-
zesa S.O. „Horyzont” Renatę 
Drapała, odpowiadała tytuło-
wi promowanej książki i tre-
ści zawartych w niej wierszy, 
opisujących piękno polskiej 
wsi, z jej wiarą, historią, lu-
dowością, tradycją, obycza-
jowością, życiem rodzinnym 
i sąsiedzkim. 

W trakcie uroczystości, 
wybrane wiersze poety czy-
tali członkowie ZPiT „Swoja-

kiewicz, spędził większość ży-
cia. Sala Domu Ludowego wy-
pełniła się do ostatniego miej-
sca przybyłymi mieszkańcami 
wsi, rodziną H. Lorkiewicza 
i zaproszonymi gośćmi. Przy-
byłych w imieniu organizato-
rów powitała Małgorzata Mo-
skal radna i przewodnicząca 
Rady Gminy Wierzchosławi-
ce. Spotkanie uświetnili swoją 
obecnością: syn Henryka - Jan 
z rodziną, rodziny brata poety, 
Jakuba i rodziny sióstr Doroty 
i Jadwigi. 

Salę Domu Ludowego wy-
pełnili licznie zaproszeni go-
ście m.in: Zarząd Towarzystwa 
z prezesem R. Ochwatem, pra-
wnuk W. Witosa - Marek Ste-
indel, proboszcz parafii w Bo-
gumiłowicach - ks. Marek 

cy” - Joanna Burnat Kozaczok 
i Paweł Moskal oraz przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Klub 
Seniora „Przystań”: Ryszard 
Bąk, Teresa Mirek, Władysław 
Dzierwa i Tadeusz Katra. 

Na temat promowanej 
książki i autora wierszy, wy-
powiadali się w trakcie spotka-
nia prezes TPMWW Ryszard 
Ochwat, prezes Koła PSL Ja-
nusz Solak, Jan Hebda oraz 
syn poety - Jan Lorkiewicz. 

W trakcie wydarzenia roz-
prowadzano promowaną książ-
kę. Wszyscy zainteresowani 
dedykacją J. Hebdy ustawili się 
w długiej kolejce. To był ostat-
ni akcent tego niezapomniane-
go wieczoru.

Janusz Solak

Henryk Lorkiewicz (1920-2007)

Uczestnicy spotkania.
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Piłsudski, Dmowski, 
Paderewski… Przestań-
my wreszcie udawać, że 
tylko oni walczyli o Pol-
skę. Bardzo odważne sło-
wa, ale zapewne znajdą 
swych zwolenników. Czy 
bez kobiet, II Rzeczpo-
spolita miałaby szanse 
powstać? Trudno jedno-
znacznie stwierdzić, acz-
kolwiek zaprzeczyć rów-
nież nie można. 

W świadomości spo-
łecznej funkcjonuje wizja 
kobiety, matki opłakującej 
stratę męża, syna w walce 
o niepodległość. Kobie-
tom przypisana została 
opieka nad rodziną w ocze-
kiwaniu na powrót z fron-
tu najbliższych. To polska 
rodzina stała się twierdzą 
nigdy nie zdobytą przez 
zaborcę. Kobiety z tych ról 
wywiązały się znakomi-
cie. Mylne byłoby stwier-
dzenie, że to jedyna odpo-
wiedzialność kobiet w la-
tach zaborów.

Jako Organizatorki taj-
nej oświaty, dyplomatki, 
ter rorystki i żołnierki 
w męskich przebraniach. 
Poznajcie zapomniane już 
nieraz bohaterki, które 
podczas zaborów toczyły 
podwójną walkę o niepod-
ległość i emancypację. 
Kobiet zasłużonych dla 
sprawy niepodległości były 
tysiące. Niepodległość Pol-
ski wywalczona 1918 r. to 
nie tylko męska sprawa. 
Oto losy kilku bohaterek, 
najbardziej zdeterminowa-
nych wojowniczek i najbar-
dziej zasłużonych konspira-
torek, o których nie wolno 
zapominać.

Maria Dulebianka

W sierpniu 1914 roku 
pomagała werbować no-
wych członków ruchu le-
gionowego. Gdy Rosjanie 
zajęli Lwów, zamiast ucie-
kać, zaangażowała się we 
wszechst ronną pomoc 
mieszkańcom okupowane-
go miasta. Po haniebnym 
traktacie brzeskim - kiedy 

Niemcy próbowali ode-
rwać część ziem polskich 
i oddać je w ręce Ukraiń-
ców - rozwinęła imponują-
cą akcję protestacyjną.

Hanna Kudelska

Wieść o wybuchu wojny 
zaskoczyła wszystkich. 
Strzelcy mieli lada dzień 
wyruszyć z krakowskich 
Oleandrów do walki, a bra-
kowało najpotrzebniejszych 
rzeczy: żywności, broni, 
pieniędzy, a nawet ubrań. 
Hanna Kudelska była wśród 
kobiet, które natychmiast 
zakasały rękawy i stworzy-
ły od zera intendenturę ro-
dzącego się polskiego woj-
ska. Przyjmowała ochot-
niczki, szkoliła je, a następ-
nie wysyłała, by szyły mun-
dury, pielęgnowały chorych, 
robiły szczepienia, kwesto-
wały wśród krakowian… 
Później, już na szlaku bojo-
wym, organizowała kuch-
nie polowe, z niezliczoną 
ilością ochotniczek.

KOBIETY NIEPODLEGŁOŚCI
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z najbardziej spektakular-
nych akcji  podziemia. 
Przygotowywała i wspiera-
ła napad na stację kolejową 
Bezdany, kiedy to bojówka 
Polskiej Partii Socjalistycz-
nej zatrzymała carski po-
ciąg, sforsowała drzwi wa-
gonu pocztowego i zabrała 
olbrzymią sumę ok. trzystu 
tysięcy rubli. Dzięki niej 
i pozostałym bojownicz-
kom zdobyte pieniądze po-
trzebne były by tworzyć 
Związek Walki Czynnej, 
a następnie -  Związki 
Strzeleckie, bez których 
nie powstałyby legiony. 

Barbara Kossuthówna

Jedna z pierwszych ko-
biet, które pomimo nie-
chęci i pogardy mężczyzn 
wstąpiły do ruchu strze-
leckiego, a nawet wywal-
czyły sobie prawo udziału 
w manewrach wojsko-
wych. Była gotowa znieść 
niejedno upokorzenie, byle 
ubrać wojskowy mundur. 
Wiosną 1914 roku wzięła 
udział w pierwszych ćwi-
czeniach z bronią w ręku, 
na które Piłsudski dopu-

Maria
Jaxa - Kwiatkowska

Bohaterka podziemia. 
Według przekazów, działa-
jącą na tyłach wroga Pol-
ską Organizację Wojskową 
powołano z rozkazu Józefa 
Piłsudskiego. W rzeczywi-
stości POW powstała jed-
nak, zanim Komendant 
zdążył wydać jakiekolwiek 
dyspozycje. Jedną z zało-
życielek organizacji była 
właśnie Kwiatkowska. I to 
ona natychmiast stanęła na 
czele Oddziału Żeńskiego.

Podległe jej dziewczyny 
organizowały cały niepod-
ległościowy ruch konspira-
cji: fabrykowały paszpor-
ty, zbierały fundusze, kol-
portowały nielegalne dru-
ki, montowały bomby, 
przechowywały uzbroje-
nie. Kobiet pełno też było 
w pracach biurowych, 
w sprawach kwaterunku. 

Janina Prystorowa

Na kilka lat przed wybu-
chem I wojny światowej 
wzięła udział w jednej 

ścił nie tylko strzelców, ale 
również strzelczynie. Po 
wybuchu wojny została 
przydzielona jako sanita-
riuszka do szpitala w Ja-
błonkowie. Tkwiła przy 
łóżkach pacjentów bez 
przerwy po trzydzieści 
sześć godzin, sypiała nie 
więcej niż cztery noce 
w tygodniu i nabawiła się 
w szpitalu tyfusu. Pomogła 
jednak niezliczonym pa-
cjentom, często ratując ich 
od śmierci. 

Aleksandra
Szczerbińska

Pamiętana głównie jako 
towarzyszka życia, a na-
stępnie żona Józefa Piłsud-
skiego. Niesłusznie, bo 
miała olbrzymie, niemożli-
we do zakwestionowania 
i zupełnie samodzielne za-
sługi dla ruchu niepodle-
głościowego. Po brawuro-
wej akcji pod Bezdanami 
to ona wywiozła i przerzu-
ciła przez granicę więk-
szość łupu. Gdy zaś wybu-
chła wojna, mianowano ją 
komendantką wywiadu ko-
biecego. Dzięki wywia-

Z kart historii
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pacyjna cenzura wciąż dzia-
łała w najlepsze, a o zasłu-
gach legionistów nie wolno 
było nawet szeptać, ona sta-
nęła na czele administracji 
największego podziemnego 
pisma o patriotycznym ry-
sie. „Rząd i Wojsko” druko-
wano nawet w dziesięciu 
tysiącach egzemplarzy, 
prawdziwe światło na prze-
bieg wojny i demaskując po-
sunięcia niemieckich władz. 

Jak twierdzą historycy, 
w carskiej Rosji najwcze-
śniej i najbardziej sfemini-
zowanym zawodem był re-
wolucjonista. W Kongre-
sówce skala tego zjawiska 
była niższa niż w Moskwie 
czy Petersburgu, lecz licz-
by i tak były znaczne. Do 
Organizacji Bojowej PPS 
należało aż 478 kobiet. Bra-
ły udział w zamachach 
i tzw. eksach (akcjach eks-
propriacyjnych, czyli zabo-
rowi państwowego mienia 
na poczet działalności par-
tyjnej), szmuglowały broń 
i bibułę.

dowczyniom, Komendant 
znał posunięcia wroga 
i rozlokowanie jego sił. Za-
konspirowane żołnierki po-
zwalały mu też nawiązy-
wać kontakt z miastami po-
łożonymi po drugiej stro-
nie frontu.

Maria Rychterówna

Strzelczyni, żołnierka 
Oddziału Wywiadowczego, 
członkini POW., a przede 
wszystkim kobieta za spra-
wą której tysiące Polaków 
mogły zetknąć się z pierw-
szą zapowiedzią przyszłych 
organów polskiego pań-
stwa. W 1915 roku, gdy 
Niemcy zajęli większość 
ziem polskich i wprowadzi-
li niezwykle restrykcyjną 
cenzurę, Rychterówna - 
wraz z grupą koleżanek, ale 
bez zgody, a nawet wbrew 
dowódcom z POW - samo-
dzielnie stworzyła polską 
pocztę przeznaczoną dla 
zwyczajnych obywateli.

Stefania Flekówna

Jedna z niezawodnych 
propagandystek ruchu nie-
podległościowego. Gdy oku-

Dlatego też niebagatelną 
rolę odgrywały ambasa-
dorki kultury polskiej na 
arenie międzynarodowej. 
Eliza Orzeszkowa, Maria 
Dąbrowka, Helena Mod-
rzejewska, Maria Szeliga. 
Śpiewaczka sopranowa Jó-
zefina Reszke podbijała 
europejskie opery, a hono-
raria przeznaczała na 
wsparcie działań patrio-
tycznych w kraju.

Sytuacja Polek była jed-
nak specyficzna, ponieważ 
ich ojczyzny od lat nie było 
na mapie. Brytyjskie czy 
amerykańskie emancy-
pantki wywierały presję 
na rząd, domagając się 
równych praw. Polskie ak-
tywistki, kobiety niepodle-
głości walczyły o wolną 
Polskę, były rozproszone 
w trzech zaborach. W każ-
dym panowało inne usta-
wodawstwo, mniejsza lub 
większa swoboda politycz-
na i różne strategie walki. 
W żadnym z zaborów ko-
biety nie miały praw wy-
borczych. Dodatkowo, Po-
lki musiały zmagać się 
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borcze oraz weszły do Sej-
mu Ustawodawczego, kra-
jowa prasa okrzyknęła je 
„posełkami”, „posełkinia-
mi”, „posłami kobiecymi”, 
a nawet „poślicami”. Wspo-
mniane osiem kobiet - po-
słanek to: Gabriela Balicka 
- Iwanowska (Związek Lu-
dowo - Narodowy), Jadwiga 
Dziubińska (Polskie Stron-
nictwo Ludowe „Wyzwole-
nie”), Irena Kosmowska 
(Polskie Stronnictwo Ludo-
we ”Wyzwolenie”), Maria 
Moczydłowska (Narodowe 
Zjednoczenie Ludowe), Zo-
fia Moraczewska (Związek 
Parlamentarny Polskich So-
cjalistów), Anna Piasecka 
(Narodowa Partia Robot-
nicza), Zofia Sokolnicka 
(Związek Ludowo - Naro-
dowy) oraz Franciszka 
Wilczkowiakowa (Naro-
dowa Partia Robotnicza). 
Łącznie w okresie II RP 
46 kobiet zostało posłan-
kami, a 22 senatorkami. 

Pierwszą kobietą, która 
zabrała głos w polskim Sej-
mie była Moczydłowska. 

z zarzutami, że to pora na 
tylko jedną bitwę: o nie-
podległość. Rok 1918 był 
przełomowy także dla Po-
lek i to nie tylko ze wzglę-
du na odzyskanie przez ich 
ojczyznę niepodległości. 
To wielkie wydarzenie 
przyniosło ze sobą niewy-
obrażalne dotychczas zmia-
ny, w tym także dekret na-
czelnika państwa o ordyna-
cji wyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego stanowią-
cy, że „wyborcą do Sejmu 
jest każdy obywatel pań-
stwa bez różnicy płci” oraz 
„wybieralni do Sejmu są 
wszyscy obywatele pań-
stwa posiadający czynne 
prawo wyborcze”. Konsty-
tucja marcowa z 1921 r. za-
chowała te postanowienia. 

Wybranych do sejmu zo-
stało osiem kobiet spośród 
cz ter yst u cz terdziest u 
dwóch mężczyzn. Były wy-
kształcone i chciały zmienić 
Polskę, a być może i świat. 

W 1918 r., gdy otrzymały 
bierne i czynne prawo wy-

Jednakże żadna z posłanek 
nie została marszałkiem lub 
wicemarszałkiem Sejmu. 
Podobnie w składzie pierw-
szego rządu w II RP, którym 
kierował Moraczewski nie 
znalazła się żadna kobieta. 
Warto nadmienić, że Mo-
czydłowska została sekreta-
rzem Klubu Narodowego 
Zjednoczenia Ludowego, 
a  Kosmowska weszła 
w skład Sekretariatu Klubu 
PSL „Wyzwolenie”. Inne 
kobiety nie pełniły dodatko-
wych funkcji w parlamen-
cie. Wyjątkiem był „rząd 
lubelski” Daszyńskiego, 
w którym funkcję wicemi-
nistra oświaty pełniła Irena 
Kosmowska.

Mam cichą nadzieję, że 
wydarzenia zapisane w ar-
tykule staną się zachętą do 
wertowania kart naszej hi-
storii, aby poznać życiorysy 
kobiet które wybrały kon-
spirację i śmiertelnie nie-
bezpieczną walkę z zaborcą. 

AlaaWoo

Z kart historii
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Po śmierci  Wincente -
go Witosa jego najbliższy 
współpracownik Stanisław 
Mierzwa aktywnie włączył się 
w uczczenie pamięci po swoim 
dawnym mistrzu. Z jego ini-
cjatywy jeszcze w listopadzie 
1945 roku Naczelny Komitet 
Wykonawczy PSL powołał 
Komitet Uczczenia Pamięci 
Wincentego Witosa. Przewod-
niczącym Komitetu został 
Władysław Kiernik a w jego 
składzie znalazły się osoby bli-
sko związane w życiem i pracą 
zmarłego (m.in. prof. Franci-
szek Bujak, prof. Adam Vetu-
lani, Eugeniusz Bielenin, Jan 
Dębski, prof. Stanisław Pigoń, 
Antoni Solak). Komitet rozpa-
trywał wiele projektów swojej 
działalności na najbliższe lata 
m.in.: stworzenia fundacji 
stypendialnej dla uczącej się 
młodzieży wiejskiej, utworze-
nia muzeum pamiątek w Kra-
kowie oraz budowę nowe-

go Uniwersytetu Ludowego 
w Wierzchosławicach. 

W grudniu 1945 roku Kra-
ków i Wierzchosławice od-
wiedził Stanisław Mikołaj-
czyk. Dnia 22 grudnia wygło-
sił przemówienie na akademii 
żałobnej, zorganizowanej 
przez krakowskich ludowców 
w Teatrze Miejskim im. Juliu-
sza Słowackiego. 23 grudnia 
udał się do Wierzchosławic.

 W tym dniu chciał Sta-
nisław Mikołajczyk przede 
wszystkim odwiedzić wierz-
chosławicki cmentarz. Wcze-
śniej w gospodarstwie Witosa 
spotkał się z Jego córką - Julią 
Masiową oraz z małopolski-
mi działaczami PSL, którym 
przewodzili: prezes powiato-
wy PSL w Tarnowie - Józef 
Leś, Władysław Witek - jeden 
z najbliższych współpracow-
ników Wincentego Witosa 
i Jan Witaszek - wiceprezes 

Zarządu Okręgowego PSL 
w Krakowie.

Uczestnicy spotkania uda-
li się na wierzchosławicki 
cmentarz, by tam oddać hołd 
zmarłemu - przed niespełna 
dwoma miesiącami - Wincen-
temu Witosowi. Była to histo-
ryczna wizyta, ponieważ roz-
poczynała tradycję odwiedzin 
grobu Witosa, która z czasem 
zyskała nazwę „Zaduszki Wi-
tosowe”. 

Z czasem na ich przebieg 
składały się: Msza św. w ko-
ściele parafialnym w Wierz-
chosławicach, złożenie kwia-
tów na grobie Witosa i odwie-
dziny jego domu. Z każdym 
rokiem liczba uczestników 
spotkań rosła. Integralną czę-
ścią Zaduszek były spotkania 
przy herbacie, organizowa-
ne początkowo w domach 
dawnych przyjaciół Witosa 
z Wierzchosławic: Antoniego 

Z kart historii

DROGĄ WITOSA - 50 LAT MUZEUM I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ 
MUZEUM W.WITOSA W WIERZCHOSŁWICACH

CZĘŚĆ I - DROGA DO POWSTANIA MUZEUM

Stworzyłem ośrodek w Wierzchosławicach, w którym mogłaby zachować się myśl chłopska, 
Witosowa. Zaczynałem sam, a potem zachęcałem przyjaciół, działaczy starego pokolenia, ażeby 
zaprzestając walki nie zatracili wiary w słuszność tego, co robili, że droga chłopów do Polski 
okazała się właściwa, że wreszcie warto ją kontynuować służąc Polsce, właśnie tu w Wierz-
chosławicach, nie przeszkadzając zarazem nowemu pokoleniu w tworzeniu Polski, jaka była 
koniecznością.

(Stanisław Mierzwa)
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niezależnego PSL i szalał sta-
linowski terror.

W latach 1947 -  1953 
rocznice śmierci Witosa ob-
chodziła jedynie córka - Julia 
Masiowa, wnuczęta Wincen-
ty Stawarz i Joanna Steindel. 
Spotykali się wspólnie na 
cmentarzu i brali udział na-
bożeństwach. Tak pisał o tym 
okresie S. Mierzwa: Na grób 
jego przychodziła tylko cór-
ka z dziećmi i rodziną oraz 
nowy, miejscowy proboszcz 
odprawić żałobne nabożeń-
stwo. Poprzednik walczył 
z żywym, ten modlił się za 
Zmarłego. Z czasem zaczęli 
na cmentarz wierzchosławic-
ki pielgrzymować rozproszeni 
przyjaciele Zmarłego, garstka 
z tych, co za jego bycia towa-
rzyszyli mu w pracy i w walce, 
co nie zapomnieli przeszłości, 

Wszołka i Mariana Szyncla 
oraz w późniejszych latach 
w domostwie Witosa, przez 
córkę Julię Masiową z rodziną. 
Podczas spotkań przeważnie 
pierwsze słowa do zebranych 
kierował Mierzwa „słowa te 
dźwigały - jak pisze Alina 
Fitowa, ludowców z przygnę-
bienia, budziły ich z marazmu 
niemoralności, przypominały 
wybitne postacie i ideały SL”. 

Pierwsza rocznica śmierci 
Witosa odbyła się nad wyraz 
skromnie, oprócz artykułów 
okolicznościowych pisanych 
na łamach prasy (głownie lu-
dowej), dokonano symbolicz-
nego wmurowania kamienia 
węgielnego pod budujący się 
wówczas w Wierzchosławi-
cach Uniwersytet.. Druga 
rocznica i kolejne nie były już 
tak obchodzone. Nie było już 

wielkiej i dumnej przeszłości 
Ruchu Ludowego.

Dnia 6 marca 1953 roku 
świat obiegła wiadomość, że 
o godzinie 21.50 umarł Józef 
Stalin. W Polsce ogłoszono 
żałobę narodową. System wła-
dzy jednostki scementowany 
terrorem, jaki panował za ży-
cia dyktatora, szybko rozpadał 
się po jego śmierci. Dnia 27 
marca m. in. ogłoszono amne-
stię dla więźniów. 

Na fali odwilży politycz-
nej w kraju powstały cztery 
ośrodki będące w opozycji 
wobec dotychczasowej dzia-
łalności władzy. Najsilniejsze 
i najbardziej zwarte było śro-
dowisko krakowskie niosące 
z sobą tradycję ruchu ludo-
wego w Małopolsce, wzmoc-
nione życiem i działalnością 
Wincentego Witosa.

W tym czasie nieformal-
nym przywódcą krakowskie-
go ośrodka stał się Stanisław 
Mierzwa, który po odbyciu 
niepełnego wyroku skazujące-
go w „procesie krakowskim”, 
dnia 8 sierpnia 1953 roku wy-
szedł na wolność. Kiedy wró-
ciłem po 7 latach z więzienia 
w 1953 roku zobaczyłem pu-
stynię na dawnym tak upra-
wionym łanie ludowym. Nie 
chciałem tajnie tworzyć nowej 
organizacji z działaczy, którzy 
pozostali na uboczu, nie poszli 
na służbę za miskę soczewi-
cy[…] Postanowiłem działal-

Wizyta Stanisława Mikołajczyka w gospodarstwie Witosa.
Wierzchosławice 1945 rok. 
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ność [polityczną - J.S] zawiesić 
i zabrać się za porządkowanie 
przeszłości.. 

Wokół jego osoby dość 
szybko uaktywniła się grupa 
dawnych przyjaciół, działaczy 
rozbitego przez komunistów 
PSL i Związku Młodzieży 
Wiejskiej „Wici”. 

Mierzwa wraz z przyjaciół-
mi, wracając do niezrealizo-
wanych koncepcji Komitetu, 

który po śmierci Witosa miał 
trwale uczcić jego pamięć, 
podjął się realizacji jedne-
go z postulatów - powołania 
muzeum Wincentego Witosa. 
Najodpowiedniejszym miej-
scem, według Mierzwy były 
Wierzchosławice. Powoli za-
częto gromadzić materiały do 
przyszłej placówki. 

Duże zasługi w tej mierze 
zawdzięczano wnuczce Wi-
tosa Joannie Steindel która, 

będąc w Paryżu w 1966 roku 
w sprawie uregulowania kwe-
stii wydania „Pamiętników 
W. Witosa” w Instytucie Li-
terackim Giedroycia, przy-
wiozła z sobą: gazety, wy-
cinki, drobne prace pisarskie, 
list gończy za emigrantami 
brzeskimi /cenny nabytek do 
Muzeum/, taśmę z nagraniem 
mowy Witosa…no i co waż-
ne, 4 egzemplarze Pamiętni-
ków.

Pamiętniki Witosa kol-
portowane do kraju różnymi 
drogami w niedługim czasie 
znacząco przyczyniły się do 
integracji środowiska kra-
kowskich ludowców oraz roz-
budzenia pamięci o Wincen-
tym Witosie w środowiskach 
chłopskich. Dodatkowym 
bodźcem dla przyśpieszenia 
sprawy o powstaniu muzeum 
był artykuł, który ukazał się 
25 lipca 1966 roku w dzien-
niku „Życie Warszawy”, 
w którym czytamy: Wracając 
do Warszawy wstąpiłem do 
Wierzchosławic, wieś ogól-
nie ma marną opinię. Do czy-
nów społecznych z reguły nie 
chodzą. Uniwersytet Ludowy 
funkcjonuje bardziej na po-
trzeby krajowe. Żyje się jak 
to u chłopa - robotnika ani 
tu ani tam. Rodzina premie-
ra W. Witosa wydzierżawiła 
gospodarstwo i wyniosła się 
do miasta. Drewniany dom 
za morwowym żywopłotem, 
solidny jeszcze, używają let-

Postulat dot. powstania Muzeum W.Witosa.
 Wierzchosławice, 30.10.1966 r.
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sławic, oglądnął gospodar-
stwo Witosa i zaprojektował 
muzeum…jakieś rolnicze…
radził by zebrać stare narzę-
dzia pracy, wóz, pług itd… 
poustawiać w stodole. Bo inne 
pamiątki, to kto by tu przy-
szedł oglądać... Wizja, z jaką 
Wycech nakazał stworzyć 
muzeum była dla Mierzwy 
niezadawalająca i w zasadzie 
nic nie wyjaśniała. Sama for-
ma muzeum które przedsta-
wił Wycech budziła wątpli-
wości także wśród członków 
rodziny Witosa. Mimo tego 
prof. Tadeusz Seweryn plan 
takiego muzeum opracował: 
Zachować wszystkie budynki 
w stanie surowym, poprawić 
i urządzić w stajni mieszkanie 
dla kustosza i pokój gościnny 
w drugiej przegrodzie. Pokój 
Witosa zachować bez zmian, 
zmienić niektóre obrazy, na-
krycia na łóżko. W drugim 
pokoju, dziś sypialni, urzą-
dzić archiwum i bibliotekę, 
zbiory pamiątek. Na ścianach 
wywiesić napisy z mowami 
W. Witosa.

Niespełna 3 miesiące po 
wizycie Wycecha, podczas 
spotkania Zaduszkowego, 
zorganizowanego w Wierz-
chosławicach 31 października 
1966 roku, uchwalono po raz 
pierwszy oficjalny postulat, 
który nieformalnie zapocząt-
kował pierwszy etap powsta-
nia Muzeum Wincentego Wi-
tosa: 

nicy z Krakowa. Zabudowa-
nie gospodarcze zamknięte, 
na podwórzu wysoka trawa. 
Pytałem ludzi starszych, kto 
tu mieszkał. Nie wiedzieli, są-
siadka z naprzeciwka powie-
działa, że Skórka. Skórka? 
Ano. Artykuł ten zbulwerso-
wał Mierzwę i całe środowi-
sko działaczy ludowych sku-
pionych wokół niego. Mierzwa 
zanotował: Już wczoraj przy 
pierwszej rozmowie, poka-
załem jej [Joannie Steindel 
- J.S] artykuł z Życia War-
szawy o Wierzchosławicach 
i Witosie… o tym nieszczę-
śliwym Skórce, który ma być 
następcą Witosa jedynym, bo 
o nim tylko mowa, o letnikach 
o rodzinie Witosa w mieście… 
wszystko znikło… został Skór-
ka… Trzeba więc coś zrobić, 
by pamięć Witosa nie zginęła 
całkiem w Polsce, skoro we 
wsi nikt już nie wie, kto w jego 
domu mieszka…

Przełomem w sprawie mu-
zeum okazał się niespodzie-
wany przyjazd do Wierzcho-
sławic w dniu dnia 26 sierpnia 
1966 roku prezesa NK ZSL 
- Czesława Wycecha, prezesa 
wojewódzkiego ZSL Stani-
sława Kozioła i prezesa po-
wiatowego ZSL w Tarnowie 
Józefa Lesia. Podczas tej wi-
zyty Czesław Wycech polecił 
Koziołowi zwrócić się do prof. 
Seweryna, dyrektora Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie, 
by: przyjechał do Wierzcho-

Zebrani w bolesną 21 roczni-
cę śmierci Prezesa Wincente-
go Witosa w jego domu, który 
służył mu za mieszkanie ro-
dzinne, kancelarię wójta i sie-
dzibę pierwszego w historii 
Polski chłopskiego Premiera 
Rządu - zobowiązujemy się 
wielkie jego zasługi dla Naro-
du i Państwa, dla wsi i chło-
pów polskich zachować we 
wdzięcznej pamięci oraz oto-
czyć opieką dla przekazania 
następnym pokoleniom całą 
jego spuściznę duchową i ma-
terialną, wnioskując o utwo-
rzenie Muzeum dla Wielkiego 
Polaka i Chłopa w Wierzcho-
sławicach. Zebrani na znak 
rozpoczęcia pracy zawiesili 
symbolicznie na domu Witosa 
drewnianą tablicę z napisem 
”Dom Wincentego Witosa”, 
która wisi do dnia dzisiejsze-
go. CDN…

Janusz Skicki

Z kart historii

Tablica na budynku Muzeum.



17

„Żywią i Bronią. Polskie 
Sztandary Ludowe”, pod ta-
kim tytułem prezentowana 
była wystawa w Muzeum 
Okręgowym w Tarnowie, zor-
ganizowana przez pracow-
ników Muzeum W. Witosa 
w Wierzchosławicach. Można 
ją było oglądać od 2 lipca do 
20 sierpnia br.

Nasze Muzeum opowie-
działo historię o sztandarach 
ludowych, w ten sposób pra-
gnęliśmy ukazać cząstkę hi-
storii Polski, współtworzoną 
przez mieszkańców wsi. Wy-
stawa przedstawiała niezwy-
kle cenne dla polskiego ruchu 
ludowego sztandary oraz cho-
rągwie. Symbolika narodowa 
czyli Godło Polski i symbo-
lika religijna czyli wizerunek 
Matki Boskiej to nawiązanie 
do tradycji patriotycznych 
i chrześcijańskich chłopów 
polskich. Na ich sztandarach 
można też zobaczyć symbol 
ludowy: czterolistną koni-
czynę, kłosy zbóż, czy polne 
kwiaty. Występujący kolor 
zielony na sztandarze symbo-
lizuje nadzieję a złoty kolor 
ma przedstawiać kolor dojrza-
łego zboża. 

Z chłopskimi sztandarami 
związane są losy pojedyn-
czych ludzi, rodzin, miejsco-
wości. Każde poświęcenie 
sztandaru to była wielka uro-
czystość przy czym głównym 
bohaterem każdej z nich był 
Wincenty Witos. Podczas ta-
kiej uroczystości maszerował 
pochód uczestników na mszę, 
a otwierały go zawsze dwie 
dziewczynki z portretem Wi-

tosa - mówił na otwarciu wy-
stawy dr Jan Hebda.

Na wystawie można było 
oglądać sztandary ze zbiorów 
wierzchosławickiego mu-
zeum oraz z Muzeum Historii 
Polskiego Ruchu Ludowego 
w Warszawie. Wystawa ta 
obejmowała tylko niewiel-
ką częścią zbioru znajdują-
ca się na stałe w Muzeum 
W. Witosa.

ŻYWIĄ I BRONIĄ
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„VII ZIELONA WIERZ-
CHOSŁAWICKA DYCHA” 

Zielona Wierzchosławicka 
Dycha to zawody sportowe, 
gdzie miłośnicy biegów mo-
gli zmierzyć swoje siły. Od 
kilku lat wydarzenie organi-
zowane jest przez Stowarzy-
szenie Inicjatywy Społeczne 
w Wierzchosławicach, w tym 
roku współorganizatorami 
tego spotkania było również 
Towarzystwo Przyjaciół Mu-
zeum W. Witosa oraz Muzeum 
Wincentego Witosa w Wierz-
chosławicach - Oddział Mu-
zeum Okręgowego w Tarno-
wie. Wydarzenie to odbyło się 
12 września br.

Impreza była połączona 
z rodzinnym piknikiem, który 
cieszył się dużym zaintere-
sowaniem, a odbył się on na 
terenie Zagrody Wincentego 
Witosa. Goście mogli obej-
rzeć dom trzykrotnego Pre-
miera II RP, najmłodsi korzy-
stali z dmuchanej zjeżdżalni, 
warsztatu garncarskiego, ma-
lowania twarzy czy pleneru 
malarskiego, który odbywał 
się w sadzie Witosa. Stoisko 
z Lasów Państwowych za-
dbało o edukację i zabawę 
najmłodszych, poprzez gry 
i zagadki o tematyce leśnej. 

Zawody sportowe pn. „Bieg 
o złoty sierp Wincentego 
Witosa” odbył się na dystan-
sie 10 km, natomiast marsz 
Nordic Walking na dystansie 
5,6  km.

W tym roku przypada-
ła 100. rocznica otrzymania 
przez Wincentego Witosa naj-
wyższego odznaczenia cywil-
nego, Orderu Orła Białego. 

Dlatego tegoroczna edycja 
biegu, była oddaniem hołdu 
Wincentemu Witosowi, mę-
żowi stanu, trzykrotnemu pre-
mierowi II RP. Nawiązując 
do rocznicy, każdy z uczest-
ników biegu otrzymał medal 
stylizowany na Orderze Orła 
Białego. 

 MM
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Dużo się ostatnio dzieje 
w polskiej nauce historycz-
nej. Nie mam tu jednak na 
myśl forsowanej przez rzą-
dząca formację polityki hi-
storycznej. Osobiście jestem 
gorącym rzecznikiem edu-
kacji historycznej, a ta nie-
stety nie jest silną stroną na-
szej codzienności. Uwaga ta 
dotyczy również historii wsi 
i chłopów, a jest o tyle istot-
ną, że wieś, pojmowana jako 
forma organizacji osiadłego 
życia zbiorowego, stanowi-
ła i nadal stanowi znaczący 
segment naszych państwowo 
- narodowych dziejów. 

Nie kusząc się o obszerniej-
szy opis wiejskiego fragmentu 
dziejów naszej historiografii 
ogólnie przypomnę tylko, że 
wieś i chłopi długo nie stano-
wili znaczącego rzeczowo ob-
szaru badawczych zaintereso-
wań naszych historyków. Spo-
rego wyłomu w tej dziedzinie 
dokonał Aleksander Święto-
chowski publikując w latach 
1925 i 1928 w Poznaniu dwu-
tomową „Historię chłopów 
polskich w zarysie”. Opra-
cowanie to ma charakter po-
pularny, ale dzięki temu było 
zalecaną młodemu pokoleniu 
wsi lekturą, a celowali w tym 
czołowi działacze i liderzy 

ZMW RT - Wici. To głów-
nie dzięki wiciarzom na wsi 
pojawiło się zainteresowanie 
jej przeszłością. Zjawisko to 
wzmocniła skupiona wokół 
prof. Franciszka Bujaka grupa 
lwowskich historyków (Stefan 
Inglot, Stanisław Hoszowski, 
Wincenty Styś i inni), wyda-
jąca znany pod koniec lat 30. 
ubiegłego wieku miesięcznik 
„Wieś i Państwo”.

Wojna i okupacja na dłuż-
szy czas przerwały wszelkie 
badania, ale po jej zakończe-
niu ocalałe środowisko histo-
ryków powróciło do przerwa-
nych dociekań. Wznowiono 
m.in. wydawanie miesięczni-
ka „Wieś i Państwo”, ale nie 
trwało to długo, bo rządząca 
po okupacji formacja politycz-
na ogółowi nauk społecznych 
narzuciła nowe metodologicz-
nie podejście. Dotyczyło to 
zwłaszcza historii, dla której 
za metodologiczny fundament 
uznano materializm historycz-
ny. Jego dość prymitywną in-
terpretację omówiono i usta-
lono na odbytej na przełomie 
lat 1950/1951 Pierwszej Kon-
ferencji Metodologicznej Hi-
storyków Polskich w Otwoc-
ku. Jej wydany w dwóch 
tomach dorobek do rangi 
metodologicznego dogmatu 

podniósł walkę klasową, któ-
rą uznano za motor dziejów. 
W tym kontekście oś historii 
wsi i chłopów stanowiła wal-
ka klasowa, jaką uciemiężone 
chłopstwo toczyło z wszelkiej 
maści panami i której kres po-
łożyła pookupacyjna Polska 
Ludowa.

Przywołane wyżej skraj-
nie jednostronne podejście do 
dziejów w moich studenckich 
czasach nazywano wulgar-
nym marksizmem. Natomiast 
wielu myślących inaczej hi-
storyków, nie chcąc się dać 
wprowadzić w stalinowski 
mechanizm metodologicz-
ny, świadomie zrezygnowało 
z pisania monografii, nie mó-
wiąc już o syntezach. W pracy 
naukowej, bo przecież jej nie 
przerwali, skupili się na wy-
dawaniu źródeł. Miało to tę 
dobrą stronę, że dzięki temu 
do obiegu naukowego weszło 
mnóstwo nader wartościo-
wych rzeczowo dokumentów, 
a wiele z tych zbiorów odno-
siło się do wsi i chłopów.

Znaczące dla świata nauk 
społecznych zmiany nastały 
na fali Października 56. Nie 
otworzył on wprawdzie wrót 
do powstania nowych meto-
dologicznie szkół historycz-
nych, ale na rynku pojawiło 

Zaproszenie do lektury

DOBRZE ZAPEŁNIONA LUKA…
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się sporo nader wartościo-
wych rzeczowo monografii 
i syntez. Wiele z nich dotyczy-
ło wsi chłopów, a jedynie ty-
tułem przykładu wymienię tu 
3 - tomową „Historię chłopów 
polskich” Kazimierza Tymie-
nieckiego, ale doprowadzoną 
tylko do końca średniowiecza. 
Okresu do końca okupacji do-
tyczy 3 - tomowa „Historia 
chłopów polskich”, będąca 
pracą zbiorową pod redakcją 
S. Inglota. A jej skróconą jed-
notomową wersję, doprowa-
dzono do końca PRL i też pod 
redakcją Inglota, ukazała się 
w 1992 r. W nauce funkcjonu-
je ona jako Mały Inglot, bo ta 
3 - tomowa to Duży Innglot.

Oprócz przypomnianych 
wyżej dzieł istnieje mnóstwo 
innych, z historią wsi i chło-
pów związanych tekstów. 
W tym miejscu koniecznie 
trzeba wymienić zakład Hi-
storii Ruchu Ludowego i wy-
dawane przez niego „Roczniki 
Dziejów Ruchu Ludowego”, 
a także niezmiernie zasłużoną 
Ludową Spółdzielnie Wydaw-
niczą

Po polityczno - ustrojowym 
przewrocie z lat 1989/1990 na 
prawie trzy dekady doszło do 
swoistego wyciszenia na polu 
związanych z wsią i chłopami 
badań. Historyków wpraw-
dzie przybyło, ale wielu zna-

lazło pracę z IPN i tu zajęli się 
inną dziedziną badań.

Na szczęście ten stan nie 
trwał zbyt długo, bo za spra-
wą grona zainteresowanych 
badaniem parteru i pierw-
szego piętra dziejów, tj. so-
łectwa i gminy, zrodziła się 
idea powstania serii wydaw-
niczej Ludowa Historia Pol-
ski. Funkcję merytorycznego 
redaktora tej serii objął Prze-
mysław Wielgosz. U podstaw 
zainicjowania owej serii leża-
ła idea zbadania i upublicz-
nienia dziejów ludzi, takich 
nie podręcznikowych postaci, 
ale jednak twórców historii. 
W dotychczasowych opraco-
waniach są oni bowiem ano-
nimowi i występują jako zbio-
rowość.

Warto zatem czytelnikom 
naszego periodyku zareko-
mendować najważniejsze 

z tych nowości. Ten warto-
ściowy zbiór wspomnianych 
wyżej opracowań otwiera wy-
dana w ubiegłym roku i potęż-
na objętościowa pracą dra hab. 
Adama Leszczyńskiego pt.: 
„Ludowa historia Polski, 
Historia wyzysku i oporu, 
mitologia panowania”. Autor 
tego dzieła nie umieszcza się 
wprawdzie na liście piszących 
dla wspomnianej wyżej serii, 
ale treściowo opracowanie 
to idealnie wręcz, a nie tylko 
tytułem, odpowiada pomysło-
dawcom serii. 

To godne uważnej lektury 
opracowanie obejmuje histo-
rię naszego państwa od jego 
narodzin do końca dziejów 
PRL. Podzielił je na 7 rozdzia-
łów, a treść każdego z nich 
wypełnia z wiejsko - chłop-
skiej perspektywy ujęta histo-
ria Polski. Bohaterem jest tu 
lud wkomponowany w tryby 
pierwszego i wtórnego pod-
daństwa, a po uwłaszczeniu 
chłopów na widownię wpro-
wadza lud pracy najemnej, tj. 
kapitalistycznych robotników. 
Pracę Leszczyńskiego zamy-
ka rozdział metodologiczny, 
2060 przypisów, wykaz wy-
korzystanych źródeł i indeks 
osób. Natomiast lektura tego 
dzieła zachęca do drugiego 
i uważnego przeczytania.
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Znacznie skromniejsza ob-
jętościowo jest wydana tak-
że w ubiegłym roku książka 
Michała Rauszera pt.: „Bę-
karty pańszczyzny. Historia 
buntów chłopskich”. Przed-
miotem rozważań autora jest 

tu pańszczyzna, czyli ten frag-
ment chłopskich dziejów, któ-
ry najbardziej zapadł w świa-
domości naszych chłopskich 
rodowodowo przodków. Nie 
licząc wstępu i zakończenia 
autor w 9 rozdziałach anali-
zuje zjawisko pańszczyzny 
od jej narodzin do zniesienia, 
co jak wiadomo było dziełem 
zaborców, bo to oni uwłasz-
czyli polskiego chłopa. Sporo 
miejsca w rozważaniach auto-
ra zajmują opisy towarzyszą-
cych pańszczyźnie wynatu-
rzeń oraz równie dużo uwagi 
poświęca omówieniu stoso-

wanych przez wieś form bier-
nego oporu, sabotażu i zbroj-
nych buntów. W tym przypad-
ku odrębny rozdział poświęcił 
rabacji galicyjskiej. Pracę za-
mykają przypisy i informacja, 
że stanowi ona jedno z dzieł 
serii.

Kończący się rok wzboga-
cił rynek o dwie kolejne zja-
wiska pańszczyzny dotyczące 
opracowania. Pierwsza z tych 
pozycji spłynęła z pióra Ka-
mila Janickiego i nosi tytuł: 
„Pańszczyzna, prawdziwa 
historia polskiego niewol-
nictwa”. Swoje dzieło autor 
zatytułował swoim chłop-
skim rodowodowo przod-
kom. W praktyce ta dedykacja 

dotyczy przodków każdego 
z mieszkańców Polski, bo każ-
dy i to niezależnie od miejsca 
urodzenia, jeśli uwzględniając 

jego rodowód, swoje korzenie 
ma na wsi.

Odwołując się do bogatej 
literatury przedmiotu o czym 
świadczy 413 rzetelnych 
przypisów autor chronolo-
gicznie omawia zjawisko 
pańszczyzny, analizując też 
jej ekonomiczno - psycho-
logiczne skutki. Te ostatnie, 
jak wiadomo, po mistrzow-
sku przedstawił Jakub Bojko 
w słynnej rozprawie „Dwie 
dusze”. Sporo uwagi po-
święca też wynaturzonym 
przejawom wyzysku pańsz-
czyźnianego, a także formom 
chłopskiego oporu. W sumie 
na kartach tego dzieła roz-
padł się w pył literacki obraz 
„wsi spokojnej, wsi weso-
łej”, a swoje rozważania au-
tor kończy uwagami na temat 
utrwalonych w świadomości 
współczesnych Polaków zło-
gów pańszczyźnianych za-
chowań.

Dogłębnej analizie zjawi-
ska pańszczyzny poświęcona 
jest druga z wydanych w tym 
roku książek, której autor, dr 
hab. Kacper Pobłocki, nadał 
pejoratywny w wymowie ty-
tuł „Chamstwo”. W podzie-
lonym na 4 części i 12 roz-
działów dziele autor analizuje 
i omawia wszelkie aspekty 
systemu pańszczyźnianego.
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Każdy z rozdziałów opa-
truje mnóstwem przypisów, 
zaś bohaterem dzieła uczynił 
Wielkiego Niemowę, bo tak 
też nazywano dominującą 
statystycznie chłopską masę 
pańszczyźnianą. Rekomendo-
wane opracowanie, opatrzone 
erudycyjnymi przypisami, sta-
nowi duży wkład w dyskurs 
o „pańskości” i „chłopskości” 
polskiego społeczeństwa. Tę 
nowatorsko do spraw pań-
szczyźnianych podchodzącą 
pracę zamyka bogata rzeczo-
wo bibliografia.

Swoiste dopełnienie zasy-
gnalizowanych na kolejnych 
stronach niniejszego tekstu 
opracowań stanowi wyda-
na w ubiegłym roku świetna 
praca Marii Halamskiej pt.: 
„Wieś polska 1918 - 2018. 
W poszukiwaniu źródeł te-
raźniejszości”. Praca ta, jest 
historyczno - socjologicznym 
obrazem polskiej wsi w ostat-
nich stu latach. Swoje rozwa-
żania autorka zaczyna jednak 
od zniesienia poddaństwa 
i pańszczyzny, ponieważ do-
piero od tego momentu wieś 
zaczęła wchodzić w krwio-
obieg życia narodowego. 
Uwłaszczony i wolny osobi-
ście chłop, wspierany przez 
środowisko miejskiej, z regu-

ły chłopskiej rodowodowo in-
teligencji, zaczął zabudowy-
wać przestrzeń publiczną wsi. 
Dzięki temu powstały na niej 
instytucje typu oświatowego, 
kulturalnego, społeczno - go-
spodarczego i politycznego. 
Dopiero wtedy powstała rów-
nież oryginalna chłopska kul-
tura, która z czasem stała się 
wyróżnikiem wsi. Istniała ona 
wprawdzie i wcześniej, ale 
egzystowała w wielkim przy-
tłumieniu, nie mając szans na 
upublicznienie.

Swoje nader wartościowe 
analizy autorka rzuca na tło 
historyczne, bo ostatnie sto lat 
to przecież bardzo burzliwy 
okres. Główną osią wywodów 
autorki jest tak podstawowy 
komponent procesu historycz-
nego, jak ciągłość i zmiana. 
Elementem ciągłości jest wieś 
jako taka, natomiast zmianę 
wyznaczają czynniki demo-
graficzne, industrializacyjne 
oraz przewroty polityczno 
- ustrojowe. Finalnym efek-
tem tych nakładających się 
na siebie procesów i zjawisk 
jest współczesna wieś polska, 
którą tylko ogólną nazwą tej 
jednostki osadniczej przypo-
mina to, co przez długie wieki 
znaczyło pojęcie „wieś”.

Znający mnie bliżej wie-
dzą, że w mojej naturze nie ma 
wątków narcystyczno - mega-
lomańskiej natury. Ale nie da 
się ukryć, że kwestie podjęte 
przez autorów rekomendo-
wanych opracowań dobrze 
wkomponowują się również 
moje, wydane w 2016 r. „dzie-
ło życia”, tj. obszerna objęto-
ściowo opowieść o dziejach 
urzędu sołtysa i wójta w Pol-
sce. Opracowanie to chrono-
logicznie i treściowo zazębia 
się zwłaszcza z pracą A. Lesz-
czyńskiego.

Inaczej rzecz ujmując godzi 
się na zakończenie tego przy-
długiego tekstu i powiedzieć, 
że najnowsza polska historio-
grafia wypełniła lukę, jaka po-
wstała po ostatnim politycz-
no - ustrojowym przewrocie. 
Luką tą była wieś, jej historia 
i zachodzące w tej społeczno-
ści przemiany. Rekomendo-
wane opracowania w każdym 
właściwie aspekcie wypełniły 
tę lukę.

Jan Hebda

Zaproszenie do lektury
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Rozważania niby-polityczne

Co zrobiłby Wincenty Wi-
tos? W trudnych dla Polski 
okresach zawsze odwołuję się 
do „mistrza”. Zastanawiam się 
co zrobiłby, jak by się zacho-
wał, jakie rady dawałby w ob-
liczu nagromadzenia w Polsce 
kilku znaczących kryzysów?

Aktualnie za stany kryzyso-
we w Polsce uznać trzeba:

1. Coraz bardziej dotkliwą 
czwartą falę pandemii, z re-
kordowymi na tle Europy zgo-
nami i zachorowaniami, przy 
coraz bardziej niewydolnej 
służbie zdrowia, coraz bardziej 
bezskutecznej w przypadkach 
kumulacji covida ze schorze-
niami serca, raka i innych. 

Wydaje się, że Wincenty Witos 
miałby odwagę podjąć radykal-
ne działania w sprawie szcze-
pień, mobilizacji i wyposażania 
służby zdrowia w niezbędne 
instrumenty, nie bacząc na po-
parcie wyborcze. Nie poparłby 
pozorowanych ruchów, przypo-
dobywania się kosztem ważnych 
państwowych interesów.

2. Galopującą drożyznę, 
lub jak kto woli utratę warto-
ści polskiej złotówki, inflację. 
Rząd bagatelizował sygnały 
ostrzegawcze ze strony euro-
pejskich i polskich opozycyj-
nych ekonomistów. Na zatrzy-
manie tej lawiny trzeba znacz-
nie większych środków finan-
sowych niż rząd jest w stanie 
dodrukować. Wydaje się, że 

bez środków z Unii nie damy 
rady. Ale to wbrew przyjętej 
przez obecne władze retoryce. 

Witos - jako doskonały stra-
teg - słuchał rad mądrzejszych, 
niezależnie od ich poglądów 
politycznych. Zawsze obnażał, 
nawet najgorszą prawdę. Nie 
kłamał, Nie dawał złudzeń. Mo-
bilizował Polaków do poświęceń 
i wytrwałej pracy. W 1923 roku 
był premierem 200 dni. Szalała 
hiperinflacja, upadał przemysł, 
bo skończyły się zamówienia 
wojenne, rosło bezrobocie, byli 
żołnierze nie mieli pracy. Rząd 
podjął gigantyczny wysiłek, aby 
ograniczyć wydatki państwa, 
dopiąć budżet i spłacić zadłuże-
nie. Obejmując swoje obowiązki, 
Witos zastał budżet niezrówno-
ważony, deficyt pokrywany był 
drukowaniem pustych pieniędzy. 
W kasie były kompletne pustki, 
a na rachunku walut obcych dług 
wynoszący ponad 45 tys. dol. Po 
200 dniach rządzenia premiera 
zostały wykupione wszystkie bony 
skarbowe obciążające państwo 
na sumę 30 mln franków, pozo-
stały nienaruszone zapasy złota 
i srebra Skarbu Narodowego na 
sumę 120 mln zł w złocie. Rząd 
Witosa rozpoczął i znacznie po-
sunął pertraktacje o pożyczkę 
zagraniczną, dla której monopol 
tytoniowy miał stanowić gwa-
rancję, a nie zastaw lub dzierża-
wę. Rozpoczął realizację reformy 
walutowej opartej na zrównowa-
żonym budżecie, zapasach złota 
i pożyczce zagranicznej. 

W czasie wspomnianych rzą-
dów Witosa przygotowano statut 
dla Banku Polskiego, projekt 
ustawy monetarnej, a nawet 
mennicę do bicia monety krusz-
cowej, dzięki czemu pojawiły 
się polskie grosze. Doprowadził 
finanse państwa do takiego sta-
nu, że późniejszy premier Wła-
dysław Grabski mógł przepro-
wadzić swoje reformy. Kto mógł 
popierać premiera, który pyta-
ny: „Panie premierze, jak bę-
dzie?”, odpowiadał: „Jest 
źle i będzie jeszcze gorzej, żeby 
było lepiej”, Witos robił wtedy to 
samo, co w 1989 roku Balcero-
wicz, czyli dyscyplinował finan-
se państwa….

3. Stan moralności osób pu-
blicznych i na odpowiedzial-
nych stanowiskach uznaję za 
kryzysowy, bowiem władza 
w strachu przed utratą więk-
szości utraciła zdolność do re-
agowania. Władza popierana 
przez najwyższy moralny au-
torytet jakim nadal w Polsce 
jest Kościół, zalegalizowała 
nepotyzm, korupcje i wszel-
kiego rodzaju nadużycia. 

W. Witos byłby bezwzględny 
dla łamiących podstawowe za-
sady. Miał odwagę przeciwsta-
wić się potęgom II Rzeczypospo-
litej. Potępiany za życia został 
zrehabilitowany dopiero długo 
po śmierci.

Wincenty Witos potrafił kie-
rować wielkim ruchem ludo-
wym, miał charyzmę i ogromną 

CZTERY KRYZYSY, JEDNO ŻYCZENIE
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popularność wśród chłopstwa. 
W latach 30-tych stał się sym-
bolem łączącym całą opozycję. 
Wciągnął chłopów do współod-
powiedzialności za państwo. Nie 
byłoby PSL po wojnie, gdyby nie 
Witos w latach 30-tych. Struk-
tury Stronnictwa zostały oparte 
na legendzie, na micie Witosa. 
Jednocześnie był świadomy swo-
ich braków kompetencji w wielu 
dziedzinach, nigdy nie nastawiał 
się na urzędy, które przewyższały 
jego zdolności. Tak pisał o swo-
im premierostwie w 1920 roku. 
„Sam czułem, że stanowisko to 
przerastało moje siły i zdolności. 
Brak wykształcenia i wiadomo-
ści koniecznych do sprawowania 
tak trudnego urzędu, i to jeszcze 
w podobnych czasach, musiałem 
zastępować niesłychanym wysił-
kiem, starając się ile możności 
obchodzić bez obcej pomocy. 
Były to jednak twarde i cierpkie 
orzechy, które musiałem gryźć 
codziennie, choć nie próbowa-
łem się skarżyć”.

 4. Pozycja Polski na arenie 
międzynarodowej wskazuje na 
zaognienie na każdym froncie. 
A polska dyplomacja znajduje 
się w głębokim kryzysie.

W. Witos skazany wyrokiem 
przez sanacyjną władzę za niepo-
pełnione przewinienia przebywa-
jąc na emigracji skutecznie bu-
dował międzynarodowe porozu-
mienia. Wiedział, że umacniają-
ce się tendencje nacjonalistyczne 
i populistyczne w Europie mogą 
się tragicznie skończyć dla sa-
motnego, choćby wojowniczego 
i dumnego narodu polskiego. 

Był świadomy jakie zmiany 
zaszły w ciągu kilku lat powo-
jennych na politycznej mapie 
Europy. Oceniał te zmiany przez 
pryzmat miejsca Polski i obrony 
jej żywotnych interesów. Szcze-
gólny jego niepokój wywołały 
układy między Rosją Radziecką 
a Niemcami, prowadzone w Ge-
nui, a podpisane 16 kwietnia 
1922 roku w Rapallo. Uznał je 
za „niesłychanie groźne chmu-
ry”, które zachwiały dotychcza-
sowym układem sił i stosunków 
politycznych w tej części Euro-
py. Mówił wówczas w sejmie: 
„Dwa największe państwa Eu-
ropy obszarem i ludnością, dwa 
mocarstwa (...), zajmujące pra-
wie jedną trzecią części obsza-
ru Europy (...), zawarły między 
sobą układ”. Za dużą naiwność 
polityczną uznał Witos widzenie 
tylko gospodarczego aspektu 
tego układu. „Do dalszych ukła-
dów może być krok tylko” - do-
dawał ostrzegająco. W związku 
z tym skrytykował dotychczaso-
wą politykę rządu, który obar-
czył częściową winą za dojście 
do skutku układu. Istnienie i ak-
tywność obu sąsiadów należało 
brać pod uwagę w grze politycz-
nej. Nie można było pozostawać 
tak długo z obu tymi państwami 
na stopie wojennej. Podkreślił: 
„Trzeba było zbliżyć się do jed-
nego. W kilka tygodni po objęciu 
funkcji premiera na powiatowym 
zjeździe delegatów PSL „Piast” 
w Tarnowie powiedział: „Co do 
Wschodu, to rozum prosty naka-
zuje (..), że naród rosyjski liczy 
ponad sto milionów, że jest na-
szym sąsiadem (...). Należy więc 

zastanowić się nad tym, czy na-
sza ekspansja gospodarcza nie 
powinna iść w kierunku Rosji, 
by za nią mogło przyjść zupełne 
uregulowanie całokształtu na-
szych stosunków wzajemnych 
(...). Polska nie myśli wznawiać 
jakichkolwiek  zaburzeń, pra-
gnie żyć w spokoju i żąda tego 
od innych”. Stosunek Witosa 
do wschodniego sąsiada można 
określić jako realistyczny, uwa-
runkowany względami gospo-
darczymi. Przywódca „Piasta”, 
który miedzy innymi w polityce 
zagranicznej przyjął w owym 
czasie koncepcje endecji, bar-
dziej był skłonny niż środowiska 
związane z Piłsudskim do ułoże-
nia dobrosąsiedzkich stosunków 
z Rosją Radziecką. Zatem bar-
dzo prawdopodobne jest, że Wi-
tos rozwiązałby dyplomatycznie 
obecny kryzys na granicy bia-
łoruskiej w pierwszym tygodniu 
jego trwania. Bez czekania na 
nieproszoną pomoc…

Wincentego Witosa nie przy-
wrócimy Polsce i Narodowi. 
Biorąc z niego przykład i świa-
domie głosując możemy jedynie 
powierzać losy państwa i swoje 
podobnym Witosowi - mężom 
stanu, prawym, bezinteresow-
nym politykom. Na nachodzą-
ce Święta Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok, życzę tego wszyst-
kim czytelnikom i sympatykom 
„Piasta” i wszystkim Polakom.

Roman Wesołowski

Rozważania niby-polityczne
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DNI PATRONA SZKOŁY W PUBLICZNEJ SZKOLE
IM. WINCENTEGO WITOSA W BORKU STRZELIŃSKIM 

„JEGO SIŁA, CHARAKTER I POSTAWA,
PATRIOTYZMU WZOREM - JASNA SPRAWA!” 

listopada 2000 roku na ręce 
dyrektora szkoły złożony zo-
stał sztandar ufundowany przez 
Polskie Stronnictwo Ludowe 
oraz dokonano ceremonialnego 
odsłonięcia tablicy upamiętnia-
jącej 55 lat istnienia placówki. 
Wkrótce potem szkoła podjęła 
współpracę z Towarzystwem 
Przyjaciół Muzeum Wincen-
tego Witosa w Wierzchosła-
wicach i ma zaszczyt figuro-
wać w prowadzonym przez 
towarzystwo Rejestrze Szkół 
Wincentego Witosa w Polsce. 
Dni Patrona na stałe zagościły 

masz Gracz, Radny Gminy Żó-
rawina - Mariusz Damasiewicz 
oraz pracownicy urzędu: Tomasz 
Mazur i Mateusz Królewicz. 
Barbara Sasak- dyrektor Szkoły 
w Węgrach krótko przypomnia-
ła sylwetkę patrona, zwracając 
szczególną uwagę na jego pracę, 
oddanie i miłość do Ojczyzny. 
Słowa ,,Nie ma sprawy waż-
niejszej niż Polska” widnieją na 
sztandarze szkoły i są dla nas 
wszystkich drogowskazem. 

Tegoroczną niespodzianką 
było wykonanie na trąbce hym-
nu szkoły ,,Pieśni o Wincentym 
Witosie” przez ucznia klasy IV 
Szkoły Podstawowej im. Win-

w kalendarzu imprez szkolnych 
i niezmiennie od przeszło 20 lat 
towarzyszą kolejnym roczni-
kom uczniowskiej społeczno-
ści. 

Tegoroczne obchody, ze 
względu na obostrzenia pan-
demiczne, obyć musiały się 
bez większych zgromadzeń 
i nie miały lokalnego charak-
teru, który zwykły przyjmo-
wać w latach ubiegłych. Nie 
było uroczystej wieczornicy 
patriotycznej licznie groma-
dzącej mieszkańców Borka 
Strzelińskiego i okolicznych 

centego Witosa w Węgrach - 
Tomasza Sterczałę. Następnie 
delegacje szkół zapaliły znicze, 
natomiast przedstawiciele Gminy 
oraz Rady Gminy złożyli wiązan-
kę biało - czerwonych kwiatów 
pod pomnikiem. 

Takie spotkania odbywają się 
corocznie w okolicy 31 paździer-
nika. W tym roku i w poprzednim 
przybrały skromniejszą formę ze 
względu na pandemię. W latach 
wcześniejszych uczniowie obu 
szkół mogli się wzajemnie od-
wiedzać i poznawać. Mamy na-
dzieję, że te czasy wrócą.

Barbara Sasak

Każdego roku na przełomie 
października i listopada w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej 
imienia Wincentego Witosa 
w Borku Strzelińskim obcho-
dzone są Dni Patrona Szkoły. 
Nieprzypadkowo patronem pla-
cówki uczyniono wyjątkowego 
męża stanu - ludowca, trzykrot-
nego Premiera RP i patriotę 
polskiego - Wincentego Wito-
sa, którego mądrość, odpowie-
dzialność oraz bezkompromiso-
wość w sprawach państwa i wsi 
polskiej; do dziś budzą wiele 
kontrowersji i emocji. Dnia 11 

31 października 2021 roku 
przypada 76. rocznica śmier-
ci Wincentego Witosa - patrona 
Szkoły Podstawowej w Węgrach 
oraz Szkoły Podstawowej w Bor-
ku Strzelińskim. Z tej okazji 
w Węgrach,  w dniu 29.10.2021 r. 
odbyła się uroczystość upamięt-
niająca to wydarzenie. Na spo-
tkaniu pod pomnikiem Wincen-
tego Witosa w Węgrach obecni 
byli uczniowie, nauczyciele oraz 
dyrektorzy szkół im. Wincentego 
Witosa z Borka Strzelińskiego 
- Dorota Kawałko- Wrona oraz 
z Węgier - Barbara Sasak, a tak-
że wójt Gminy Żórawina - Jan 
Żukowski, Zastępca Wójta - To-

Nasz Patron



26

Nasz Patron

im. Wincentego Witosa w Wę-
grach. Społeczność szkolną 
PSP w Borku Strzelińskim re-
prezentował Zarząd Samorzą-
du i najstarsi uczniowie VIII 
klasy. Pieczę nad uczniami 
sprawowały: pani mgr Dorota 
Kawałko - Wrona - Dyrektor 
Szkoły oraz pani mgr Anita 
Jankowska - opiekun Samo-
rządu Uczniowskiego i wy-
chowawca VIII klasy. Zgro-
madzeni wysłuchali okolicz-
nościowych przemówień, które 
przybliżyły im postać wyjątko-
wego męża stanu patronujące-
go całemu ruchowi ludowemu 
od przeszło 100 lat. Podniosły 
moment oddania hołdu przez 
sztandary, zapalenia zniczy 
i złożenia kwiatów na długo 
zapadnie w pamięć wszystkim 
zgromadzonym tego dnia pod 
pomnikiem upamiętniającym 
Wincentego Witosa - wielkie-
go patrioty i rzecznika polskiej 
wsi. 

O ponadczasowej sile auto-
rytetu tego wyjątkowego czło-
wieka i ogromnym wpływie, 
jaki nadal wywiera na młode 
umysły, niech zaświadczą sło-
wa uczennicy VIII klasy, któ-
ra w artykule poświęconym 
sylwetce patrona stwierdza: 
,,Wszystko, co w życiu osią-
gnął, zawdzięczał tylko i wy-
łącznie swojej ciężkiej pracy. 
Był nauczycielem i wycho-
wawcą a także przewodnikiem 
dla całego narodu. Cechowa-
ła go miłość do Ojczyzny, wsi 
i chłopów oraz ogromna szla-
chetność serca. Niewątpliwie 
należał do najwybitniejszych 

mężów stanu. Właśnie dlatego 
Wincenty Witos jest patronem 
naszej szkoły, aby jego życie 
i postawa przewodziła pracow-
nikom placówki, jak i uczniom 
do niej uczęszczającym.’’

Szkoła wciela w czyn prze-
słanie patrona i święci swo-
je triumfy. Od lat plasuje się 
w gronie placówek osiągają-
cych bardzo wysokie wyniki 
w egzaminach zewnętrznych 
(egzaminy szósto - i ósmokla-
sistów). Uczniowie zdobywają 
dla szkoły laury i miejsca fina-
łowe w prestiżowym konkursie 
zDolny Ślązak organizowanym 
przez Dolnośląskiego Kurato-
ra Oświaty. Dzieci i młodzież 
startują z powodzeniem w za-
wodach i turniejach na wielu 
etapach, od szczebla szkolnego 
po imprezy międzynarodowe 
w rozmaitych dziedzinach, od 
konkursów wiedzowych przez 
sportowe, na muzycznych i pla-
stycznych kończąc. Jest to nie-
wątpliwą zasługą ludzi ze szko-
łą związanych: dyrekcji, kadry 
pedagogicznej oraz pracow-
ników administracyjnych, ale 
przede wszystkim uczniów i ich 
rodziców. Na wizerunek obec-
nej placówki składa się efekt 
wieloletniego zaangażowania 
całej społeczności szkolnej. 
Przez dziesiątki lat swego ist-
nienia; szkoła wykrystalizowa-
ła się do postaci struktury wie-
lopokoleniowej, z którą splatają 
się historie całych rodzin. Suk-
cesy, które osiągają ucznio-
wie, są rezultatem ogromnego 
wysiłku i mrówczej pracy ze-
społów współdziałających ze 

miejscowości na spotkaniu po-
święconym Wincentemu Wito-
sowi. Bez podniosłej akademii, 
w którą zazwyczaj angażowali 
się wszyscy uczniowie szkoły, 
od klasy ,,0’’ poczynając, a na 
ósmoklasistach kończąc, Dni 
Patrona przyjęły bardziej ka-
meralną, powściągliwą postać. 
Powietrze przesycone było 
wonią chryzantem i płonących 
zniczy. Atmosfera nabrała od-
świętnego charakteru; pełnego 
zadumy i refleksji...Uczniowie 
w galowych strojach oddawali 
hołd swemu patronowi, pełniąc 
honorową wartę przed tablicą 
upamiętniającą postać Wincen-
tego Witosa. W każdym niemal 
zakątku obecne było bystre, 
pełne serdecznej troski spojrze-
nie Wielkiego Polaka. ,,Spozie-
rał z wyżyn’’: gazetek okolicz-
nościowych, ekranów kompu-
terów, tablic multimedialnych, 
kartek z bloków rysunkowych 
i z zeszytów szkolnych. Na 
zajęciach z wychowawca-
mi w skupieniu analizowa-
no fakty z biografii i życiowe 
dokonania Wincentego Witosa. 
W klasach starszych rozważano 
i dyskutowano nad wpływem 
tegoż charyzmatycznego 
polityka na bieg historii 
współczesnej.

Dnia 29 października 2021 
roku delegacja młodzieży w ho-
norowej asyście pocztu sztan-
darowego udała się do Węgier 
pod pomnik Wincentego Wito-
sa. W uroczystości uczestniczy-
li także przedstawiciele władz 
lokalnych oraz uczniowie i dy-
rekcja Szkoły Podstawowej 
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sobą osób (uczniów, dyrektora, 
nauczycieli, rodziców, terapeu-
tów i trenerów itd.), przy czym 
owa współpraca jest długoter-
minowa i ściśle zaplanowana. 
Na świetne efekty przekłada się 
zaangażowanie i kreatywne po-
dejście grona pedagogicznego, 
które stale podnosi swoje kwali-
fikacje i dokłada wszelkich sta-
rań, by kształcić w formie przy-
jaznej i atrakcyjnej dla każdego 
ucznia. 

Szkoła dysponuje nowocze-
sną bazą dydaktyczną. Wszyst-
kie klasopracownie wyposażone 
są w sprzęt multimedialny i spe-
cjalistyczne pomoce naukowe. 
Obiekt posiada bogato doposa-
żoną pracownię komputerową 
oraz gabinet logopedyczny. Sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem 
sprzętowym i sanitarnym spra-
wia, że uczniowie bardzo chęt-
nie biorą udział w zajęciach wy-

chowania fizycznego. Budynek 
jest wzorcowo przystosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Realizowane programy: 
wychowawcze, profilaktyczne 
i prozdrowotne służą budowa-
niu poczucia integracji i bez-
pieczeństwa na terenie szkoły. 

,,Jesteśmy po to, aby do-
brze wychowywać powierzo-

ne nam przez rodziców dzieci 
i przekazać im rzetelną wiedzę 
o otaczającym nas świecie, 
ideały moralne i system war-
tości. Uczniowie są naszymi 
partnerami, a ich potrzeby są 
nam dobrze znane” - głosi Mi-
sja Szkoły, tymczasem oddani 
sprawie ludzie słowa te wciela-
ją w czyny, zgodnie z przykaza-
niem Wincentego Witosa, który 
mówił: ,,Jeżeli za słowami nie 
idą fakty, to najpiękniejsze sło-
wa nie zdadzą się na nic’’. Jak 
mają się owe fakty; wspomina-
ją kroniki i protokoły Rad Pe-
dagogicznych; bogatego mate-
riału poglądowego dostarczają 
też środki masowego przekazu, 
publikacje związane z kolejny-
mi rocznicami istnienia obiektu 
oraz archiwum szkolne. Pla-
cówka stale zmienia wygląd, 
z każdym dniem stając się bar-
dziej innowacyjną i optymalnie 
przystosowaną do swej roli in-
stytucją publiczną.

 Katarzyna Pępkowska
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Poczet sztandarowy 6 Brygady Powietrznodesantowej
z Krakowa.

Goście Zaduszek przy grobie Wincentego Witosa.

Msza św. w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach. Przemarsz pocztów sztandarowych na cmentarz.

Poczty sztandarowe. Gminny Chór „Cantandto” z Pleśnej.

ZADUSZKI WITOSOWE
W 76. ROCZNICĘ ŚMIERCI WINCENTEGO WITOSA

W 36. ROCZNICĘ ŚMIERCI STANISŁAWA MIERZWY
7 LISTOPADA 2021 R.


