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Duchowo razem
8 listopada w Wierzchos³awicach gromadzimy siê, by byæ
w 64. rocznicê mierci Wincentego Witosa razem. Jak co roku
od Jego mierci - wspólnie z rodzinami, przyjació³mi. Duchowo razem z Nim - wybitnym
przywódc¹.
Tegoroczne Zaduszki Witosowie odbywaj¹ siê w 70. rocznicê wybuchu II wojny wiatowej. Z podziwem wspominamy
jak Wincenty Witos po powrocie z emigracji czynnie w³¹czy³
siê w duchowe przygotowanie
narodu polskiego do spodziewanej agresji ze strony hitlerowskich Niemiec, w budowanie
ducha walki, gotowoci narodu
i ch³opów do poniesienia najwiêkszej ofiary w obronie niepodleg³ej ojczyzny.
Nad Polsk¹ zawis³a groba
hitlerowskiej po¿ogi. Bêdziemy
stawaæ w obronie niepodleg³oci, nie pamiêtaj¹c o krzywdach
jakie doznalimy, ani te¿ nie li-

cz¹c na korzyci wszyscy i wszelkimi rodkami bêdziemy broniæ
przed ka¿dym najedc¹ nie tylko naszej niepodleg³oci, ale ka¿dej grudki ziemi!
Wpisuj¹c siê w coroczn¹ tradycjê przybêdziemy wielk¹
ch³opsk¹ gromad¹ na grób najwybitniejszego z nas. Przybêdziemy
po to, by daæ wyraz pamiêci o wartociach, których resztki przetrwa³y w nas. By oddaæ ho³d za wybit-

ne zas³ugi, ale te¿ po to, by z tego szczególnego miejsca przemówiæ do narodu polskiego
w sprawach najwa¿niejszych miejsca i roli Polski w Europie.
Miejsca i roli klasy ch³opskiej na
polskiej scenie politycznej, jako
ostoi niekwestionowanej prawoci i wartoci. Oceny minionego 20-lecia.
Ryszard Ochwat

XXXVI Walne Zgromadzenie

Absolutorium, nowy statut i wa¿ne uchwa³y
21 czerwca 2009 r. odby³o siê
kolejne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach. Oceniono pracê Zarz¹du za ubieg³y rok sprawozdawczy
oraz wytyczono plan pracy na rok
nastêpny.
W pierwszej czêci obrad
uczczono pamiêæ zmar³ych w
ostatnim okresie cz³onków Towarzystwa, wspominaj¹c w sposób
szczególny zmar³¹ kol. Janinê
Kupiec - by³¹ kierownik muzeum.
Poza kol. Kupiec ostatnio odeszli:
Stanis³aw Kabat, Kazimiera Kozio³, Stanis³aw Janczak, Józef
Ho³yst, Stanis³aw Obartuch, W³adys³aw Gwizda³a, Stefania Antoszczyszyn, Franciszek Buchacz oraz
Franciszka £opatka.
W sprawozdaniu z dzia³alnoci Zarz¹du prezes Ryszard Ochwat
przypomnia³, ¿e w ubieg³ym roku

Towarzystwo zorganizowa³o coroczne Zaduszki Witosowe oraz
by³o wspó³organizatorem 88. rocznicy Bitwy Warszawskiej  Cudu
nad Wis³¹. Przedstawiciele Towarzystwa byli obecni podczas wizyty
Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego u grobu Wincentego Witosa.
Brali udzia³ we mszy w. w kociele w Biegonicach k. Nowego S¹cza - w 125. rocznicê mierci ks.
Micha³a Sopaty, który udzieli³ chrztu
Wincentemu Witosowi. Delegacja
ze sztandarem Towarzystwa uczestniczy³a w Oblekoniu w Dniach Pokusowych w Szkole Podstawowej
im. Fundacji Zofii i W³adys³awa
Pokusów Wspierania Edukacji M³odzie¿y Wiejskiej. Cz³onkowie Zarz¹du brali te¿ udzia³ w uroczystoci
zwi¹zanej z 15. rocznic¹ nadania
Szkole Podstawowej w Biskupicach Rad³owskich imienia Stanis³awa Mierzwy.
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Ponadto cz³onkowie Towarzystwa brali udzia³ miêdzy innymi
w obchodach 90. rocznicy odzyskania niepodleg³oci oraz w konferencji i wystawie powiêconej
Stanis³awowi Pigoniowi - w 40.
rocznicê mierci.
Zarz¹d Towarzystwa kontynuuje wspó³pracê z wieloma instytucjami, organizacjami i szko³ami,
wymieniaj¹c z nimi korespondencjê oraz bior¹c udzia³ w organizowanych przez nie imprezach.
Po dyskusji Walne Zgromadzenie udzieli³o Zarz¹dowi absolutorium oraz podjê³o uchwa³y,
w których zatwierdzi³o nowy, jednolity tekst statutu Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchos³awicach;
udzieli³o akceptacji staraniom Zarz¹du Towarzystwa o uzyskanie
statusu organizacji po¿ytku publicznego, oraz staraniom o uzyskanie dofinansowania z funduszy
europejskich dzia³alnoci Towarzystwa. Ponadto zaleci³o w³¹czenie
siê w³adz Towarzystwa w organizacjê obchodów 25. rocznicy
mierci Stanis³awa Mierzwy oraz
w organizacjê upamiêtnienia obchodów 20. rocznicy Kongresu
Zjednoczeniowego, na którym dosz³o do po³¹czenia PSL Wilanowskiego z PSL Odrodzenie - w Polskie Stronnictwo Ludowe. Zgromadzenie poleci³o Zarz¹dowi organizowanie nadal Zaduszek Witosowych oraz wydawanie Piasta
z zagrody Wincentego Witosa.
Po zakoñczeniu obrad z³o¿ono kwiaty na grobie Wincentego
Witosa i Stanis³awa Mierzwy.
(jch)

Z Archiwum Mecenasa Stanis³awa Mierzwy

Wincenty Witos a wojna
Jak wynika z Zapisków z chwil bie¿¹cych, które Stanis³aw Mierzwa wykonywa³ nieomal codziennie, pod wp³ywem namów kolegów,
w 1967 roku, podj¹³ decyzjê o obszernym opisaniu swojej wspó³pracy
z Wincentym Witosem. Wczeniej s¹dzi³, ¿e ze wzglêdu na oficjalne
potêpienie Witosa i jego zwolenników - nigdy wspomnienia ucznia
Wincentego Witosa nie zostan¹ opublikowane, a wysi³ek jego bêdzie
bezcelowy. Wtedy te¿ ujawni³ kolegom, ¿e wspomnienia swoje, gdy je
napisze, chcia³by zatytu³owaæ W pobli¿u Wincentego Witosa. Praca
zawodowa i intensywna spo³eczno  polityczna nie umo¿liwi³y mu zrealizowania tego zamiaru. Mimo, i¿ pod koniec ¿ycia otrzyma³ od Ludowej Spó³dzielni Wydawniczej zamówienie na jego wspomnienie pod
takim w³anie tytu³em, o którym myla³ i przez lata planowa³, to jednak
go nie zrealizowa³. Natomiast w ró¿nych latach po 1967 r,. napisa³
kilkanacie krótkich i d³u¿szych esejów  wspomnieñ, wpisuj¹cych siê
w tytu³ planowanego opracowania. Z jednego z takich esejów pod
poni¿szym tytu³em (z 28  stronicowego maszynopisu) wybra³em jego
wstêpny fragment. Przepisany fragment eseju uzupe³ni³em skróconym
wypisem z biogramu genera³a M. Kukiela z oksfordzkiej Wielkiej Encyklopedii wiata.
(jm)

Wybuch wojny
i losy Prezesa
Wincentego Witosa
Nastroje wojenne w kraju poszerza³y siê. Nie ukrywa³a ju¿ i prasa rz¹dowa, ¿e do wybuchu wojny
dojæ mo¿e, ale ¿e my  Polska jest do niej dobrze przygotowana.
Rz¹d sanacyjny wykorzysta³ wizytê
angielskiego genera³a w Polsce,
Ironside, by poprzez organy rz¹dowej prasy zapewniæ spo³eczeñstwo,
i¿ zdaniem tego wysokiej rangi fachowca, przedstawiciela sztabu armii brytyjskiej, armia polska jest
wietnie wyposa¿ona i przygotowana do odparcia ewentualnej agresji, ¿e mo¿emy wobec tego spokojnie czekaæ rozwoju wydarzeñ na zachodniej naszej granicy. Jednym
s³owem, niech spo³eczeñstwo siê
nie boi, rz¹d jest silny i armia te¿.
Jako nied³ugo po tym szeroko przez prasê opisywanym i ko-

mentowanym wydarzeniu pojawi³
siê Prezes w Krakowie, w lokalu
stronnictwa na Ma³ym Rynku i poleci³ mi, bym zaprosi³ do niego, tutaj, do naszego lokalu, gen. Mariana Kukiela,  bo zawsze on tam
wiêcej mo¿e wiedzieæ jako dawny
genera³ powi¹zany z ko³ami wojskowymi, jak to jest naprawdê z t¹
nasz¹ armi¹ i przygotowaniem do
wojny. Za du¿o propaganda robi
szumu ko³o tej sprawy, a przecie¿
trzeba znaæ prawdê!....
Zgodnie z poleceniem zadzwoni³em do Genera³a, bo tak go
wszyscy nadal tytu³owali, i przed³o¿y³em probê Prezesa, czy móg³by niebawem przyjæ na osobiste
z nim spotkanie. Genera³ Kukiel
przyj¹³ zaproszenie bardzo chêtnie i wnet siê zjawi³.
Wprowadzi³em Gocia do drugiego pokoju naszego lokalu, jakby gabinetu, bo by³ wiêkszy, lepiej
wyposa¿ony w meble i w nim zwy-

kle odbywa³y siê wszystkie poufne rozmowy, wa¿niejsze posiedzenia. W tym pokoju oczekiwa³ Genera³a Wincenty Witos. Nie proszony do towarzystwa, oczekiwa³em w pierwszym pokoju na zakoñczenie wizyty i ich rozmów.
To poufne spotkanie trwa³o
doæ d³ugo. Obaj rozmówcy dobrze
siê przecie¿ znali. £¹czy³ ich krytyczny stosunek do obozu po-majowego i wspólne zabiegi o dokonanie niezbêdnych zmian ustrojowych w Polsce, o zabezpieczenie
spokoju wewn¹trz i zapewnienie
Polsce bezpieczeñstwa zewnêtrznego. Mieli widocznie o czym rozmawiaæ w takim, powa¿nym momencie.
Po odejciu Gocia Prezes
poprosi³ mnie do siebie. Widzia³em z jego zmienionej twarzy, ¿e
jest mocno poruszony. Z wypowiadanych przez niego krótkich,
urywanych i ostrych zdañ, zorientowa³em siê, ¿e po tej wizycie i rozmowie jest bardzo zdenerwowany.
Bo: Proszê pana, dobrze siê sta³o, ¿e zaprosi³em Genera³a. Ma obszerne i dok³adne informacje od
wojskowych, jak¹ naprawdê ocenê armii polskiej wyda³ angielski
genera³. To zbrodnia, jakiej dopuci³ siê sanacyjny rz¹d wobec Polski i narodu! Genera³ Ironside powiedzia³ wprost polskim dygnitarzom, ¿e armia polska nie jest do
wojny odpowiednio przygotowana, ¿e rezerwy armii s¹ zbyt s³abe, ¿e brak w³aciwego uzbrojenia,
¿e przy tym stanie si³ wojskowych
Polska mo¿e prowadziæ tylko wojnê obronn¹, obronê ruchom¹, ze
stopniowym wycofywaniem wojsk
na wschód, na liniê Wis³y i Sanu.
W aktualnej sytuacji, Polska liczyæ
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Z Archiwum Mecenasa Stanis³awa Mierzwy
musi na w³asne tylko si³y przez
pierwsze szeæ miesiêcy, zanim zachodni alianci przeprowadz¹ mobilizacjê i w³¹cz¹ siê do tej wojny.
Tak krytycznie patrzy na polskie
si³y zbrojne angielski fachowiec,
a co z tego zrobi³a rz¹dowa propaganda? Ok³amuj¹ naród do
koñca! Boj¹ siê prawdy! W tej sytuacji wojna mo¿e staæ siê straszliw¹ tragedi¹ dla Polski i grozi jej
zgub¹! Wiele pope³nili panowie
pi³sudczycy b³êdów i przestêpstw
w Polsce, ale nigdy nie przypuszcza³em, ¿e tak zaniedbaj¹ wojsko
i obronê Polski. By³em do tej pory
przekonany, ¿e zaniedbuj¹c inne
sprawy, przynajmniej armiê odpowiednio przygotowali. Nikt im
w tym nie przeszkadza³. To straszna zbrodnia wobec narodu! To ju¿
nie g³upota!
Wys³ucha³em tej informacji
Genera³a w relacji Prezesa i równie¿ przerazi³em siê. Bo je¿eli Prezes, tak dowiadczony polityk,
maj¹cy od dawna kontakty z innymi politykami i wojskowymi,
choæby z Sikorskim, ³udzi³ siê zdolnoci¹ obronn¹ armii polskiej, by³
dot¹d o to spokojny prawie, to có¿
dziwiæ siê ca³emu spo³eczeñstwu,
karmionemu na co dzieñ propagand¹ rz¹dow¹ i to od tylu lat, ¿e
nie wiedzia³o nic o gro¿¹cym Polsce miertelnym niebezpieczeñstwie. Widzia³em, ¿e ta fachowa
relacja Genera³a wywar³a niezwykle silne wra¿enie na Prezesie Witosie. Upust swojego oburzenia
i gniewu da³ w niezwykle ostrej
ocenie rz¹dz¹cej kliki.
Po omówieniu jeszcze spraw
organizacyjnych, bie¿¹cych, pod
koniec rozmowy Prezes zapowiedzia³ mi: Przyjdzie siê nam jeszcze spotkaæ - proszê pana  mo¿e
nied³ugo, musimy omówiæ stanowisko, jakie trzeba zaj¹æ na wypadek wybuchu wojny. Pewnego nic
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Dwa Listy

W. Witos w towarzystwie S. Mierzwy,
Kraków 1939 r.

nie wiemy kiedy siê to stanie. Porozumiemy siê w tej sprawie.
Mówi¹c to, Witos by³ ju¿ spokojniejszy, zatroskany znów
o sprawy stronnictwa, o postawê
dzia³aczy ludowych. Odsuniêty od
wp³ywu na losy Polski móg³ tylko
tym dzia³aniem wród ch³opów,
wród ludowców, ratowaæ siê
w rozpaczliwym po³o¿eniu kraju

Stanis³aw Mierzwa
***
Kukiel Marian - ur. 1885,
zm. 1973. Genera³, historyk wojskowoci. W latach 1915-17
w Legionach Polskich. Od 1918r.
w Wojsku Polskim. 1930-39 dyr.
Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Od 1939r. na emigracji
w Wielkiej Brytanii, w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie.
1940-42 dowódca I Korpusu Polskiego w Szkocji. 1942-49 minister obrony narodowej rz¹du londyñskiego.

Z ogromnego zbioru korespondencji, znajduj¹cych siê w archiwum
S. Mierzwy, do niniejszego numeru Piasta z Zagrody Wincentego
Witosa wybra³em dwa listy, które
- przepisane z rêkopisów - poni¿ej
zamieszczam. Oba listy pochodz¹
z roku 1966, roku tak wa¿nego dla
utworzenia Muzeum Wincentego
Witosa, bowiem po nabo¿eñstwie
na cmentarzu i z³o¿eniu kwiatów na
grobie Prezesa  uczestnicy Witosowych Zaduszek podjêli wtedy
w Jego zagrodzie zobowi¹zanie
utworzenia Muzeum dla Wielkiego Polaka i Ch³opa w Wierzchos³awicach.
List pierwszy napisa³ do Stanis³awa Mierzwy ks. Jan Rysiewicz
 proboszcz wierzchos³awicki,
przez lata odprawiaj¹cy msze wiête w intencji p. Wincentego Witosa - którego podobno zna³ osobicie. Interesuj¹ce jest wielkie
zaciekawienie ks. proboszcza
osob¹ i dzia³alnoci¹ Witosa poprzez wyra¿on¹ chêæ zapoznania
siê z dostêpnym wówczas dla nielicznych, zagranicznym, paryskim
wydaniem pamiêtników Witosa.
Chcia³bym zwróciæ równie¿ uwagê na konspiracyjny charakter listu ks. proboszcza z padziernika
1966 roku i takie sformu³owania
jak:  za spokój duszy p. Wincentego W. - w licie, który przecie¿ w ca³oci Prezesa Witosa dotyczy, lecz jego nazwisko przez
autora listu nie jest wymieniane.
List drugi napisa³ Marian Szyncel z Wierzchos³awic, wspó³twórca Muzeum Wincentego Witosa
oraz Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa, zas³u¿ony cz³onek Towarzystwa oraz wieloletni cz³onek jego Zarz¹du. Trze-

Z Archiwum Mecenasa Stanis³awa Mierzwy
ba nam zachowaæ pamiêæ o Nim jednym z sygnatariuszy zbiorowego, solidarnego zobowi¹zania.
I o Jego marzeniu, opisanym w
licie do Stanis³awa Mierzwy.
Jacek Mierzwa

List pierwszy

stêpnie zwrócê wszystko z podziêkowaniem.
Upraszam wiêc o spe³nienie
danej mi obietnicy.
£¹czê serdeczne pozdrowienia.
Ks. Jan Rysiewicz
proboszcz

Wierzchos³awice, 27. X.1966 r.
Kochany Panie Stanis³awie!
List otrzyma³em. Msza w.
¿a³obna za spokój duszy p. Wincentego W. z okazji 21-szej rocznicy mierci  bêdzie odprawiona w
Wierzchos³awicach dnia 31 padziernika b.r. o godzinie dziewi¹tej.
Pan bêdzie obecny na tej
Mszy w. Bardzo proszê zabraæ
ze sob¹ te wszystkie materia³y o
p. Wincentym  ujête w formie
ksi¹¿ki. Widzia³em je, gdy Pan
by³ u mnie w zesz³ym roku i
w padzierniku. Prosi³em wówczas o wypo¿yczenie tych¿e.
Przyrzeczono mi, ¿e proba moja
bêdzie spe³niona.
Chcê koniecznie zrobiæ sobie
odpisy niektórych czêci. A na-

List drugi
Wierzchos³awice, 8. XII.1966 r.
Wielmo¿ny Panie.
W pierwszych s³owach bardzo serdecznie dziêkujê Panu
Magistrowi za podjêcie siê sprawy mojego kolegi ¯urka Tadeusza i szczêliwie zakoñczonej,
z której ca³a jego rodzina i ja jestemy Panu wdziêczni. U nas
w Wierzchos³awicach nie ma nic
na razie nowego. W domu wszyscy zdrowi jestemy, czego ¿yczê
Panu, ¯onie i dzieciom pañskim.
O ile chodzi o kulturê, czyli
o nasz Zespó³ regionalny, to w dniu
14 grudnia b. roku dajemy galowy

Spotkanie w domu Wincentego Witosa w 21. rocznicê Jego mierci

wytêp w Tarnowie, w Teatrze im.
L. Solskiego, o godzinie 19.00.
Nasz program odbiera Komisja
Pañstwowa, dajemy kilka pieni
chóralnych i widowisko p.t. Jarmark. Program trwa ponad pó³torej godziny. O ile by³o by to mo¿liwe, to bymy bardzo Pana prosili. Mamy zaproszonych goci ponad 30 osób - z Warszawy oko³o
12 osób, z Krakowa te¿ oko³o 15
osób, a reszta z Tarnowa. Poprosilimy Polskie Radio i Przedstawiciela Telewizji. Ubiegamy siê
o umieszczenie naszego programu
w Telewizji. Od Nowego Roku
mamy zamiar æwiczyæ nowe widowisko Wesele, sk³adaj¹ce siê z
4 czêci, a to: swaty, pieczenie ko³aczy, b³ogos³awiony i oczepiny. Ja
ostatnio mia³em trochê nieprzyjemnoci w Zak³adzie, ale to opowiem Panu kiedy osobicie.
Pragnê czytaæ pamiêtniki
W. Witosa, chcê po¿yczyæ i mam
trudnoci. Marzycielem nie jestem, ale marzê kiedy siê znajdzie taki kto, ¿eby Witosa postaæ zosta³a przywrócona na w³aciwe miejsce, mam na myli
podrêczniki szkolne, ksi¹¿ki 
¿eby szeroko opisywa³y Jego
dzia³alnoæ. Dotyczy to przecie¿
naszej demokracji.
Gdy bêdê w Krakowie, to do
Pana przedzwoniê, to o ile bêdzie mo¿liwe opowiem o nastrojach w naszym terenie. Co wiêcej trzeba dzia³aæ, jakie zjazdy,
co w tym rodzaju  ¿eby spo³eczeñstwo poderwaæ! Przypomnieæ!
Na tym koñczê, do zobaczenia.
Jeszcze raz bardzo dziêkujê.
Z g³êbokim szacunkiem
Szyncel Marian
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Z rodzinnych wspomnieñ

S³owa w duszê wpisane
Franciszek Kieæ - ludowiec, patriota, polityk, urodzony w Wielkiej
Wsi ko³o Wojnicza, w rodzinie
ch³opskiej, silnie zwi¹zanej z tradycj¹
ludow¹. Podczas okupacji - w Batalionach Ch³opskich, po wojnie nauczyciel i wychowawca, pose³ na
sejm, wiceprezes wilanowskiego
ugrupowania PSL. Wreszcie jeden
z za³o¿ycieli i d³ugoletni prezes Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach. O takich ludziach zwyk³o siê
mówiæ cz³owiek-instytucja, nie sposób bowiem przeceniæ jego zas³ug
dla kultywowania pamiêci o Wincentym Witosie i ruchu ludowym,
nie tylko w gminie Wierzchos³awice, ale i w ca³ej Polsce.
Mimo up³ywu lat niebywa³a pamiêæ i jasnoæ umys³u mojego rozmówcy pozwoli³a mu przenieæ siê
w odleg³e czasy swojej m³odoci
i podzieliæ siê ze mn¹ cz¹stk¹ swoich wspomnieñ. Nasz¹ rozmowê
rozpoczêlimy od przytoczenia s³ów
refrenu starej, zapomnianej wiciowej piosenki, która wywar³a olbrzymi wp³yw na ca³e póniejsze
¿ycie Franciszka Kiecia.

tosem; by³y to rodziny Pawlinów,
Sumarów, Kieciów, Bujaków, Sikoniów. W mojej wsi ch³opi zbierali siê na rozmowy w okolicznych
sadach, a ja jako dziecko by³em
poród nich, s³ucha³em i powoli
nasi¹ka³em t¹ ideologi¹.
 Wspomnia³ Pan z nostalgi¹ refren pieni ludowej
Z jakim wydarzeniem w pañskim ¿yciu jest ona tak mocno
zwi¹zana?
 Po raz pierwszy us³ysza³em
jej treæ w sierpniu 1936 roku.
W Wierzchos³awicach mia³ odbyæ
siê wiec, w którym mia³y braæ
udzia³ w³adze naczelne Stronnictwa, z Maciejem Ratajem sprawuj¹cym - pod nieobecnoæ Witosa funkcjê prezesa PSL, a tak¿e ze
Stanis³awem Mierzw¹ i W³adys³awem Witkiem. Z tej okazji w dniu
poprzedzaj¹cym ow¹ uroczystoæ
w ca³ym powiecie mia³y siê paliæ
wici - ogniska. Ja jako m³ody ch³opiec mia³em za zadanie rozpaliæ
takie ognisko na Górze Panieñskiej w swojej wsi. Bo trzeba zaznaczyæ, ¿e Wielka Wie rozci¹ga

siê w³anie wokó³ tej Góry Panieñskiej, z której przy dobrej pogodzie mo¿na dostrzec Tatry. W
oddali widaæ by³o inne rozpalone
w tym czasie ogniska w Odporyszowie i Wojniczu. Nastroje w nas
by³y bojowe, podsycane faktem, ¿e
na ziemi zamojskiej brutalnie spacyfikowano podobne uroczystoci.
Nastêpnego dnia wraz z ojcem
i braæmi do³¹czy³em do wielkiego
konduktu furmanek ch³opskich
zmierzaj¹cych w kierunku Wierzchos³awic, wtedy te¿ po raz pierwszy widzia³em górali, którzy przybyli na tê uroczystoæ. By³em bardzo podekscytowany faktem, ¿e
bêdê we wspania³ej wsi, z której
pochodzi wielki przywódca ludowy Wincenty Witos. Przez wiele
lat marzy³em aby uczestniczyæ w
podobnych obchodach. Wszyscy
chcielimy zobaczyæ gospodarstwo
naszego przywódcy. Moi starsi
bracia pe³nili w orszaku funkcje
banderzystów i jechali na koniach.
Pamiêtam, ¿e za nasz¹ furmank¹
jecha³ przepiêknie umajony na zielono wóz drabiniasty, na którym
zasiada³y wiciarki. Wtedy po raz
pierwszy us³ysza³em s³owa owej

Wy nie zmyjecie krwawych plam,
tej krwi wylanej w maju,
nikt nie uwierzy dzisiaj wam,
¿e to dla dobra kraju!
 W jakich okolicznociach
zetkn¹³ siê Pan z ruchem ludowym?
 W mojej rodzinnej wsi od
dawna prê¿nie dzia³a³y ugrupowania ludowe, na czele z przedwojennym PSL Piast, a po zjednoczeniu - Stronnictwo Ludowe,
wiêc jako dziecko mimowolnie styka³em siê z dzia³alnoci¹ tych
ugrupowañ i w ich atmosferze siê
wychowywa³em. Przedwojenni ludowcy z mojej wsi wspó³pracowali bezporednio z Wincentym Wi6

Uczestnicy manifestacji w Wierzchos³awicach, 1936 r.

Z rodzinnych wspomnieñ
piosenki. Wiele lat póniej wypad³o mi siê dowiedzieæ - co oznacza³y te s³owa i z jakim wydarzeniem w historii naszego kraju by³y
zwi¹zane. S³owa te g³êboko wpisa³y siê w moj¹ duszê a¿ do dnia
dzisiejszego.
Po dotarciu do Wierzchos³awic ods³oni³o siê przede mn¹ morze ludzi, którzy zmierzali na
wierzchos³awickie b³onia, gdzie
ustawiona by³a trybuna i odbywa³y siê g³ówne uroczystoci. Nasza
furmanka zatrzyma³a siê blisko
posterunku policji, w miejscu
obecnego orodka zdrowia. Po
chwili zauwa¿y³em jak okoliczni
ch³opi, goni¹c jakiego mê¿czyznê, wtargnêli do wnêtrza posterunku. W jednej chwili porz¹dek
uroczystoci ogarn¹³ chaos. Rozjuszony t³um ch³opstwa zacz¹³
oplataæ swoim krêgiem posterunek policji, z którego raz po raz
s³ychaæ by³o strza³y. Kiedy policja
po chwili opanowa³a sytuacjê
i t³um zacz¹³ powoli ustêpowaæ,
zauwa¿y³em ukradkiem cia³a poleg³ych w tym starciu, a ca³y posterunek dogasa³ w zgliszczach.
Zajcie, którego by³em wiadkiem,
bardzo podzia³a³o na moj¹ m³odzieñcz¹ psychikê, by³em zbulwersowany i zarazem przera¿ony.
W drodze powrotnej widzia³em
jak ch³opi z furi¹ zaatakowali
i przewrócili furmankê, na której
jecha³ ów pobity mê¿czyzna, który przed momentem umkn¹³ z ich
r¹k, szukaj¹c schronienia w komisariacie. Tak w³anie wspominam
swój pierwszy pobyt w Wierzchos³awicach; w pamiêci dziecka po
tamtych sierpniowych dniach zamiast hucznych i barwnych obchodów pozosta³ strach i przera¿enie.
 Wydarzenia przez Pana
przedstawione dotycz¹ obchodów wiêta Ludowego, zorganizowanego na wierzchos³awickich b³oniach 15 sierpnia 1936
roku, krwawo spacyfikowanego
przez policjê. Liczbê uczestni-

ków manifestacji
wierzchos³awickiej
oceniano na 50 tysiêcy. Uroczystoæ rozpoczê³a siê o godz.
10 msz¹ wiêt¹ koncelebrowan¹ przez
ks. Pêkalê. Po mszy
g³os zabrali M. Rataj
i St. Mierzwa. Bezporedni¹ przyczyn¹
staræ z policj¹ by³o
zdemaskowanie
przez ludnoæ agenta
policji - niejakiego
Ratajczaka, który
znajdowa³ siê poród
uczestników. Zbieg³
on na posterunek, ryTablica upamiêtniaj¹ca ofiary manifestacji
ch³o oblê¿ony przez
wierzchos³awickiej z 1936 roku
t³um. Policjanci u¿yli
broni. Od kul zgin¹³ na miejscu 1956, czas zmian na najwy¿szym
Julian Gajda z £oniowej (pow. stanowisku I sekretarza PZPR; po
brzeski), ciê¿ko raniono Piotra ust¹pieniu Edwarda Ochaba
Klimka z Zaborowa, który zmar³ funkcjê tê obj¹³ W³adys³aw Gow drodze do szpitala w Tarno- mu³ka, wiêziony za czasów staliwie. T³um podpali³ posterunek. nowskich. Gomu³ka zdoby³ nieCzy jako m³ody ch³opiec kwestionowan¹ popularnoæ
bywa³ Pan jeszcze w Wierzcho- wród spo³eczeñstwa, które oczes³awicach?
kiwa³o od niego przeprowadzenia
wielu reform. W takich warun Tylko raz, w 1937 roku prze- kach odradza³ siê powoli Ruch
je¿d¿a³em przez Wierzchos³awice, Ludowy. Okres ten by³ niezwykle
zmierzaj¹c w kierunku Odporyszo- krótki, a stronnictwo - aby w pe³wa, gdzie odbywa³a siê koronacja ni siê usamodzielniæ i stan¹æ na
obrazu Matki Boskiej. Póniej, do- nogach - potrzebowa³o w³anie
piero po wojnie, kiedy by³em ju¿ czasu, którego PSL wczeniej nie
doros³ym mê¿czyzn¹, los sprawi³, mia³. Ods³oniêcie tablicy nast¹¿e pojawi³em siê w Wierzchos³awi- pi³o 15 sierpnia 1957 roku i by³o
cach ponownie.
dla mnie wielkim osobistym moralnym zwyciêstwem, poniewa¿
 Ofiary tamtych krwawych by³em pomys³odawc¹ i g³ównym
wydarzeñ w Wierzchos³awicach arbitrem tego wydarzenia. W³aupamiêtniono tablic¹ umiesz- dze ZSL przyjê³y i w pe³ni zaaproczon¹ na cianach domu Ludo- bowa³y u³o¿ony przeze mnie
wego w Wierzchos³awicach, od- tekst. I tak powsta³a owa tablica,
s³oniêt¹ w 21. rocznicê wyda- która godnie wznosi siê do tej
rzeñ z sierpnia 1936 roku. To pory na budynku Domu Ludowew Polsce lata g³êbokiego komu- go w Wierzchos³awicach.
nizmu. Pamiêta Pan okoliczno Dziêkujê za rozmowê.
ci tego wydarzenia?
 Zgadza siê. Ale to zarazem
czas odwil¿y politycznej po roku

Janusz Skicki
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70. rocznica wybuchu II wojny wiatowej
1 wrzenia 2009 r. minê³a 70
rocznica napaci hitlerowskich Niemiec na Polskê. Dzieñ ten by³ dla
ogromnej wiêkszoci Polaków
dniem zadumy i refleksji nad losami naszej Ojczyzny. Lata II wojny
wiatowej i okupacji niemieckiej to
lata okrutnego, krwawego terroru.
Agresywna polityka Hitlera,
aneksja Austrii, Czechos³owacji,
¿¹dania wobec Polski, liczne prowokacje i akcje dywersantów niemieckich nie pozostawia³y z³udzeñ
co do maj¹cych nast¹piæ wydarzeñ. Przed zbli¿aj¹cym siê niebezpieczeñstwem ze strony hitlerowskich Niemiec ostrzega³ Wincenty Witos, przebywaj¹cy od 1933
roku na politycznej emigracji
w Czechos³owacji.
Id¹ wypadki najwiêkszej
miary, zmienia siê karta Europy, drze siê ostatnie szparga³y
uk³adów. Nie wiemy, kiedy rozpêdzone i rozzuchwalone prusactwo uderzy w nasze ciany, ale
wiemy, ¿e ono to zrobi.
Czuj¹c zagro¿enie, Witos wróci³ potajemnie do Polski w marcu
1939 roku. Mimo problemów ze
zdrowiem podj¹³ dzia³alnoæ polityczn¹, a jej g³ównym celem by³o
uwiadomienie spo³eczeñstwa wobec zagro¿enia ze strony Niemiec.
Bêd¹c w Warszawie pod koniec sierpnia 1939 r. Witos nagle
otrzyma³ depeszê o mieci ¿ony
Katarzyny. By³ to ostatni dzieñ
sierpnia. Pogrzeb odby³ siê 2 wrzenia na cmentarzu w Wierzchos³awicach, ju¿ w warunkach wojennych. Witos w czasie pogrzebu by³
bardzo przygnêbiony. Do jednego z s¹siadów powiedzia³ jak¿e
wymowne s³owa: Umar³a ¿ona,
ale umiera i Polska
8

3 wrzenia pojecha³ poci¹giem w kierunku Lwowa, maj¹c
nadziejê, ¿e tam uda siê lepiej zorganizowaæ obronê i zatrzymaæ
Niemców. Niestety, poci¹gi jecha³y bardzo wolno, by³y ostrzeliwane przez myliwce niemieckie.
6 wrzenia Witosowi uda³o siê dotrzeæ dopiero w okolice Rzeszowa. Na stacji kolejowej Rudna
Wielka (8 km od Rzeszowa) poci¹g, którym jecha³, zosta³ zbombardowany. Wybuch i od³amki
szk³a porani³y mu twarz. Dozorca
stacji kolejowej rozpozna³ Witosa
i opatrzy³, nastêpnie furmank¹
przetransportowa³ w okolice Jaros³awia, do dworu hr. Jana Drohojowskiego w Cieszacinie. Tam,
po kilku dniowej kuracji, Witos
zosta³ aresztowany przez gestapo
i wtr¹cony do wiêzienia w Jaros³awiu, a nastêpnie przewieziony
do wiêzienia w Rzeszowie, które
mieci³o siê w by³ej rezydencji ksi¹¿¹t Lubomirskich. Znaj¹c polityczn¹ dzia³alnoæ Witosa, gestapo kilkakrotnie próbowa³o sk³oniæ
go do wspó³pracy, proponuj¹c nawi¹zanie rozmów w sprawie utworzenia rz¹du. Bez powodzenia.

W wiêzieniu w Rzeszowie Witos wyda³ odezwê do ch³opów pt.
Kilka uwag do Braci W³ocian
i innych Polaków, w której napisa³ m.in.: Wolna Ojczyzna, niepodleg³e pañstwo s¹ najwiêkszym i najcenniejszym skarbem
ka¿dego narodu, dla którego
wszystko nale¿y powiêciæ. Mia³
na myli dalsz¹ walkê o niepodleg³oæ Ojczyzny, a¿ do zwyciêstwa.
Ostatnie lata wojny Wincenty Witos spêdzi³ w Wierzchos³awicach pod nadzorem miejscowego
gestapo, stamt¹d te¿ zosta³ jesieni¹ 1944 roku przewieziony przez
partyzantów w okolice S³upi Jêdrzejowskiej, w województwie
wiêtokrzyskim, gdzie wraz z rodzin¹ mia³ zostaæ objêty akcj¹
przerzutow¹ do Londynu. Wczeniej przygotowane l¹dowisko pod
Mêkaszewem, na którym l¹dowaæ
mia³ samolot, z powodu opadów
deszczu i listopadowej aury nie
nadawa³o siê do u¿ytku. Obiecany samolot nie nadlecia³.
W S³upi Witosem opiekowa³
siê w³aciciel tamtejszego folwarku - Marian Rudziñski, on te¿ przygotowa³ wszystkie niezbêdne do-

Kenkarta Wincentego Witosa wydana przez w³adze niemieckie
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kumenty, w tym kenkartê z fa³szywym nazwiskiem, która mia³a zapobiec ewentualnemu rozpoznaniu Witosa przez hitlerowców.
Dla Wincentego Witosa i narodu polskiego wrzesieñ 1939 r.
i lata okupacji by³y dniami ciê¿kiej próby; sprawdzianem patriotyzmu i odpowiedzialnoci za losy
Ojczyzny. Mimo ogromnej przewagi militarnej wroga Polacy bronili ojczystej ziemi z honorem, walcz¹c do koñca.
Warto w tym momencie przypomnieæ równie¿ wydarzenia, które toczy³y siê w pierwszych dniach
wrzenia 1939 r. na terenie Wierzchos³awic - rodzinnej wsi Wincentego Witosa - i w okolicznych
wsiach.
Ju¿ 2 wrzenia krakowska 6
Dywizja Piechoty toczy³a ciê¿ki bój
pod Pszczyn¹ z niemieck¹ brygad¹
pancern¹ i oddzia³ami piechoty.
Wielkie straty w tej bitwie poniós³
tarnowski 16 pu³k piechoty. Wiadomoæ o niej dotar³a tak¿e do
Wierzchos³awic i wywo³a³a wielki
smutek i niepokój, bo w³anie do
tego pu³ku powo³ano wielu rezerwistów z okolic Tarnowa i Wierzchos³awic. Po bitwie pod Pszczyn¹
6 Dywizja Piechoty, a tak¿e 21
Dywizja Piechoty Górskiej - rozpoczê³y odwrót przez Kraków, Niepo³omice, Rylow¹, w kierunku
mostu na Dunajcu w Biskupicach
Rad³owskich. Linia rzeki Dunajec
mia³a byæ now¹ lini¹ obrony, ustalon¹ przez naczelne dowództwo.
3 wrzenia, w niedzielê, odby³
siê odpust w Wierzchos³awicach,
w którym uczestniczy³ ks. W. Kornaus z Rad³owa i ks. Sitko z Zabawy. Wtedy te¿ niemieckie bombowce próbowa³y zbombardowaæ
fabrykê w Mocicach. W czasie
procesji odpustowej wokó³ kocio³a pojawi³y siê nagle nisko lec¹ce
samoloty niemieckie, wród

Fa³szywa Kenkarta na nazwisko Józef Nowak, któr¹ W. Witos pos³ugiwa³
siê w czasie próby wyjazdu do Londynu w 1944 roku

uczestników wybuch³a panika, ludzie uciekali do kocio³a, obawiaj¹c siê ostrza³u.
5 wrzenia, oko³o godziny 16tej, niemieckie samoloty zbombardowa³y stacjê kolejow¹ BrzeskoS³otwina i staj¹cy tam poci¹g ewakuacyjny z ludnoci¹ cywiln¹. ród³a podaj¹, ¿e zginê³o wówczas
200-250 osób. W nocy z 6 na
7 wrzenia saperzy polscy z 24
Dywizji Piechoty wysadzili most
kolejowy na Dunajcu pod Bogumi³owicami, obawiaj¹c siê ¿e oddzia³y niemieckie mog³yby odci¹æ
drogê odwrotu polskim wojskom,
które jeszcze nie dosz³y do mostu
w Biskupicach Rad³owskich. W
tym czasie Oddzia³y 21 Dywizji
Górskiej toczy³y walki o Bochniê,
a potem, pod naporem wojsk niemieckich, wycofa³y siê na liniê
Dunajca przez Bielczê i Borzêcin.
W rejonie tarnowskim ciê¿kie
walki nadal toczy³y siê w Rad³owie i w okolicy mostu na Dunajcu
w Biskupicach Rad³owskich.
7 wrzenia niemiecka 2 Dywizja
Pancerna, posuwaj¹ca siê od Zakliczyna i Wojnicza, uderzy³a ok.
godz. 17-tej na Rad³ów, a potem
na Biskupice Rad³owskie, w celu
opanowania mostu, przez który
przeprawia³y siê polskie pu³ki.
Dosz³o do ciê¿kich walk, w wyni-

ku których 4 Pu³k Podhalañski
zdo³a³ odbiæ i utrzymaæ na krótko
Rad³ów. W budynku Szko³y Powszechnej w Rad³owie grupa oficerów i ¿o³nierzy polskich utworzy³a punkt oporu, blokuj¹c Niemcom drogê prowadz¹c¹ do mostu.
Gdy zostali okr¹¿eni, nie poddali
siê mimo trzykrotnego wezwania
niemieckiego dowódcy. Walczyli
do koñca. 8 wrzenia miotaczami
ognia Niemcy spalili budynek szko³y, wraz z obroñcami. Bitwa rad³owska trwa³¹ ca³¹ noc z 7 na
8 wrzenia, a jej bilans wyniós³ oko³o 250 poleg³ych ¿o³nierzy polskich
i oko³o 100-150 niemieckich. Dok³adnej liczby nie ustalono.
W 2003 roku, aby uczciæ pamiêæ poleg³ych za Ojczyznê w bitwie o Rad³ów, na miejscu spalonej szko³y i bohaterskiej mierci
oficerów i ¿o³nierzy polskich Spo³eczny Komitet w Rad³owie wybudowa³ pomnik Bohaterów Wrzenia 1939 roku. Odt¹d w ka¿d¹
rocznicê bitwy pod Rad³owem odbywa siê patriotyczna uroczystoæ
ku czci poleg³ych, z udzia³em
kombatantów, rodzin ¿o³nierzy,
w³adz i spo³eczeñstwa. W tym roku
uroczystoæ ta mia³a wyj¹tkowy
charakter, odby³a siê bowiem
w 70. rocznicê tej s³awnej bitwy.
Roman Kucharski
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Martyrologia wsi polskiej
w okresie drugiej wojny wiatowej
Obecny stan badañ nad tragicznymi dziejami Polski w latach II wojny wiatowej wszed³
w now¹, bardziej doskona³¹
fazê realizacji, daj¹c¹ rzeczywiste szanse na powa¿ne, zobiektywizowane, pog³êbione i
wiarygodne poznanie perspektywy dziejowej lat 1939-1945.
Pozwala na zintensyfikowanie
zarówno badañ historycznych,
jak i prawnych, ale tak¿e socjologicznych, medycznych i politologicznych nad faszyzmem,
komunizmem, okupacj¹ i totalitaryzmem. Za rozwijaniem
tych badañ przemawiaj¹ zarówno wzglêdy poznawcze, jak te¿
i spo³eczno-prawne oraz moralno-polityczne. Bez uwzglêdnienia tragicznych dowiadczeñ
historii Polski i Polaków z lat
1939-1945, nie mo¿na w istocie mówiæ dzisiaj o prawach
cz³owieka, demokracji czy te¿
kszta³towaniu wspólnoty miêdzynarodowej i miêdzypañstwowej.
I chocia¿ realizowany od lat
program szacowania strat osobowych i ofiar represji II wojny
wiatowej, którego dotychczasowe rezultaty badawcze, opublikowano ostatnio w nawi¹zaniu do 70. rocznicy wybuchu
wojny, nie wyodrêbnia strat
ludzkich i materialnych wsi polskiej  celowym jest przypomnienie w³anie w tym miejscu
danych dotycz¹cych strat i szkód
wojennych, poniesionych przez
ludnoæ wiejsk¹.
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Istniej¹ce w tym zakresie szacunki i wyliczenia oparte zosta³y
na sprawozdaniach Biura Odszkodowañ Wojennych, powo³anego w 1945 roku i dzia³aj¹cego przy Prezydium Rady Ministrów
Wed³ug danych tego Biura,
ogó³em w II wojnie wiatowej
straci³o ¿ycie 6 mln 280 tys. Polaków i obywateli polskich, z tego
644 tys. w wyniku dzia³añ wojennych (wojsko  125 tys., ludnoæ cywilna  521 tys.),
a 5 mln 584 tys. na skutek masowego terroru i eksterminacyjnej polityki okupanta hitlerowskiego i sowieckiego Obecne, publikowane dane, weryfikuj¹ nieco szacunki Biura, dotycz¹ce
strat osobowych i przyjmuj¹, ¿e
w czasie II wojny , pozbawionych
zosta³o ¿ycia oko³o 5 mln 470 670 tys. obywateli polskich.
Podczas II wojny wiatowej
Polska utraci³a 38% ca³ego
przedwojennego maj¹tku narodowego, w tym po³owê rodków
trwa³ych przemys³u, 55% maj¹tku rolnictwa, 84% rodków
transportu kolejowego, 60%
dóbr nauki i szkolnictwa. S¹ to
oczywicie niektóre tylko dane.
Te dotycz¹ce wysiedleñ, wywózek, zsy³ek, przymusowej pracy,
dzieci wywo¿onych w celach germanizacyjnych, czy te¿ osób dotkniêtych skutkami masowych
zachorowañ, np. na grulicê 
równie¿ by³y przedmiotem opracowañ i szacunków. Dodaæ nale¿y, ¿e oprócz danych szacun-

kowych, zbieranych przez Biuro
Odszkodowañ Wojennych, ustalenia co do strat i szkód wojennych Polski w latach 19391945 czyni³a równie¿ by³a Komisja Ministerstwa Finansów,
Ministerstwo Odbudowy, Ministerstwo Lenictwa i inne urzêdy pañstwowe.
I tak z dostêpnych danych
wynika miêdzy innymi, ¿e w nastêpstwie II wojny wiatowej
zniszczeniu uleg³o 554 tys. zagród wiejskich (najwiêcej w województwach: warszawskim,
kieleckim, bia³ostockim, poznañskim i rzeszowskim  wed³ug podzia³u administracyjnego z 1947 r.), co spowodowa³o  licz¹c wed³ug wartoci waluty polskiej z 1938 roku  straty na ³¹czn¹ sumê 1.573.889
tys. z³otych.
Gospodarka straci³a ok.
1 mln 908 tys. sztuk koni, 5 mln
905 sztuk byd³a.
Powo³ana w Ministerstwie
Finansów Komisja do spraw
ostatecznego ustalenia szkód i
strat, powsta³ych tak¿e na skutek zabranych przez okupanta
z terytorium Polski (z wy³¹czeniem Ziem Odzyskanych) dochodów czynników wytwórczych, gdy chodzi o rolnictwo,
ustali³a, ¿e straty z tego tytu³u
(np. wyw³aszczenie z gospodarstw, kontyngenty miêsne
i zbo¿owe, odebrany przychówek) - zamknê³y siê kwot¹
6.062 mln z³otych, o wartoci
nominalnej z 1938 roku).
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Za najistotniejsze straty
uznaæ nale¿y  co jest oczywiste
 straty ludzkie, biologiczne.
W 1969 roku by³a G³ówna
Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce powo³a³a Zespó³ do sprawy badania eksterminacji wsi. Analogiczne zespo³y powo³ano w strukturach terenowych tej Komisji. W sk³ad zespo³ów wchodzili dzia³acze ówczesnego ZSL, ZBoWiD, oraz
szeroki aktyw spo³eczny, maj¹cy
za zadanie gromadzenie, zabezpieczenie dokumentacji oraz
opracowanie problematyki eksterminacji wsi polskiej. Przedsiêwziêcie to by³o niezwykle istotnym. Pozwoli³o w po³¹czeniu
z akcj¹ ankietyzacji wsi prowadzon¹ w niektórych regionach
kraju na prze³omie lat 60-tych i
70-tych ubieg³ego wieku, na
ustalenia chocia¿by czêciowe,
które odnosi³y siê do pacyfikacji
wsi po³¹czonych z rozstrzeliwaniem mieszkañców, paleniem zagród, grabie¿¹ mienia itp. W
oparciu o prace tego Zespo³u
ustalono, ¿e w czasie dzia³añ wojennych oraz okupacji niemieckiej w Polsce oko³o 400 wsi zosta³o w ten sposób zniszczonych, a ich mieszkañcy - zamordowani. Z tej liczby  105
takich tragicznych zdarzeñ mia³o miejsce w województwie lubelskim, 87 w krakowskim, 77
w kieleckim, a 64 w rzeszowskim. Z tych ustaleñ wynika³a
oczywista refleksja, ¿e ludnoæ
wiejska wymienionych województw, która najbardziej ucierpia³a, zamieszkiwa³a tereny na
których koncentrowa³a siê dzia³alnoæ oddzia³ów partyzanckich, AK, BCh i innych.

Prowadzone przez by³¹
GKBZHwP i jej struktury terenowe ledztwa oraz ustalenia powo³anego w 1969 roku Zespo³u, przynosz¹c obfity materia³ dokumentacyjny, sta³y siê inspiracj¹
do dalszych publikacji, dotycz¹cych martyrologii wsi polskiej.
Zawarte w tych opracowaniach dane, oparte na zgromadzonym wówczas materiale ledczym pozwoli³y na ustalenia - odnosz¹ce siê tylko do zabójstw
i podpaleñ, dokonanych w ramach terroru na wsi Kielecczyzny w latach 1939-1945 - ¿e
w okresie tym niemiecki okupant
dokona³ ³¹cznie 1.514 aktów
terroru i 137 podpaleñ, w trakcie których ¿ycie straci³o 10.362
mieszkañców wsi (najwiêcej w
powiatach: koñskim, starachowickim i kozienickim).
Z kolei na Bia³ostocczynie
dokonano w latach 1939
i 1941-1945 ³¹cznie 147 pacyfikacji wsi na skutek czego ¿ycie
straci³o 1.822 mieszkañców wsi
(najwiêcej w powiatach: Wysokie Mazowieckie, Grajewo
i Bielsk Podlaski).
Powy¿sze opracowania, jak
te¿ i te, które publikowano wczeniej obejmuj¹c nimi np. teren
województwa lubelskiego, na
którym niemiecki okupant przeprowadzi³ ponad 260 akcji terrorystycznych i represyjnych na
wsi, skutkiem czego ¿ycie straci³o ponad 7 tysiêcy osób - nie wyczerpa³y, rzecz jasna, potrzeb badawczych nad problematyk¹
martyrologii polskiej wsi.
Martyrologia mieszkañców
wsi polskiej w okresie II wojny
wiatowej, w granicach Rzeczypospolitej sprzed 17 wrzenia

1939 roku, zwi¹zana jest z ofiarami, stratami i szkodami poniesionymi przez ludnoæ wiejsk¹
nie tylko z r¹k ¿o³nierzy i funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej i Zwi¹zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich. Obejmuje ona tak¿e cechuj¹ce siê szczególnym okrucieñstwem zbrodnie
pope³nione przez nacjonalistów
ukraiñskich.
Polska ponios³a proporcjonalnie najwiêksze straty biologiczne, kulturalne i materialne
sporód wszystkich krajów napadniêtych i okupowanych
w czasie II wojny wiatowej, dlatego te¿ przez ca³y okres tej wojny bra³a udzia³ w inicjatywach
miêdzynarodowych, maj¹cych
na celu potêpienie nieludzkich
zbrodni przez pañstwa, które z³ama³y obowi¹zuj¹ce prawo narodów, a zw³aszcza IV Konwencjê
Hask¹ z 1907 roku i Konwencjê Genewsk¹ z 1929 roku. Polska jako jedno z pierwszych
pañstw, wyda³a specjaln¹ ustawê karn¹, dotycz¹c¹ odpowiedzialnoci za zbrodnie III Rzeszy
Niemieckiej tzw. dekret sierpniowy z dnia 31. 08.1945 roku.
Przeogromna dokumentacja
martyrologii wsi, a zw³aszcza
zbrodni pope³nionych na jej
mieszkañcach w okresie II wojny wiatowej nigdy jednak nie
zosta³a w pe³ni  podobnie jak
i obecnie  wykorzystana. Dokumentacja ta pozostawia dzisiaj
trudne do przecenienia mo¿liwoci badawcze, stwarza rozleg³¹
przestrzeñ poszukiwawcz¹, zarówno dla historyków jak i prawników.
dr Antoni Kura
prokurator IPN
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Zostan¹ w naszej pamiêci

Wspomnienie o Franciszku Buchaczu(1929  2009)
22 maja br. na cmentarzu parafialnym w Skrzyszowie odby³ siê
pogrzeb zmar³ego dwa dni wczeniej Franciszka Buchacza.
Z zawodu, wykszta³cenia i zami³owania by³ lenikiem. W wieku
7 lat zosta³ uczniem Szko³y Powszechnej w rodzinnych Wierzchos³awicach, gdzie przyszed³ na wiat
jako syn Wawrzyñca i Heleny z Bodziochów. Po okupacji hitlerowskiej zosta³ uczniem Jednorocznej
Szko³y Rolniczej, a nastêpnie s³uchaczem Uniwersytetu Ludowego
w Wierzchos³awicach. Równoczenie z nauk¹ w UL ukoñczy³ kurs
ksiêgowoci i dziêki temu od
1949 r. znalaz³ zatrudnienie przy
budowie nowego gmachu Uniwersytetu Ludowego. Od 1950 r. Franciszek Buchacz pracowa³ jako ksiêgowy w Nadlenictwie Wierzchos³awice, a nastêpnie (chwilowo - do
1953 r.) w Nadlenictwie Niepo³omice, poniewa¿ lasy wierzchos³awickie przej¹³ wojskowy pion Zak³adów Mechanicznych, lokalizuj¹c
w nich swoj¹ strzelnicê i w lad za
tym obsadzaj¹c Nadlenictwo swoimi ludmi. Od 1959 roku przez
niespe³na dwa lata by³ kierownikiem biura w Nadlenictwie Kalwaria Zebrzydowska.
Pracê biurow¹ ³¹czy³ z dokszta³caniem siê w systemie dla
pracuj¹cych. W roku 1960 ukoñczy³ Technikum Lene w Krasiczynie, aby nied³ugo potem przeprowadziæ siê z rodzinnych Wierzchos³awic i obj¹æ stanowisko leniczego w Skrzyszowie. Ta placówka
by³a ostatnim miejscem Jego pracy; z niej - w 1991 r. - przeszed³
na emeryturê.
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Z tarnowskim ruchem ludowym zwi¹za³ siê w zupe³nie naturalny sposób, poprzez swojego
ojca, który nale¿a³ do PSL-Piast, i
na tyle dobrze zna³ siê z Witosem,
¿e jego ¿ona zosta³a matk¹
chrzestn¹ ma³ego Franciszka.
W latach 1945-1948 Franciszek Buchacz wst¹pi³ do wierzchos³awickiego ko³a Wici, gdzie pod
opiek¹ Juliana B¹ka i Henryka
Lorkiewicza sta³ siê ideowym wiciarzem. W krótkim czasie zafascynowa³ siê klasyczn¹ kultur¹ ludow¹, a zw³aszcza piewem i tañcem. Z czasem utworzy³ nawet
w³asny zespó³, którego cz³onkowie
wystêpowali w znanym zespole
Swojacy.
Nigdy nie wst¹pi³ w szeregi
ZMP, zak³adaj¹c w swojej wsi w
1956 r. ko³o ZMW-Wici, w którym zosta³ prezesem, aktywnie
rozwijaj¹c pracê kulturalnoowiatow¹.

Po osiedleniu siê w Skrzyszowie szybko nawi¹za³ wspó³pracê
z tamtejszymi dzia³aczami ludowymi, m.in. z Alojzym i Stanis³awem
Bednarzami, czy Micha³em Hoimem. Dziêki zaanga¿owaniu w
pracê ju¿ w 1965 r. przysz³o mu
piastowaæ urz¹d radnego gromadzkiego, a po utworzeniu gmin
w 1972 r. zosta³ pierwszym przewodnicz¹cym Gminnej Rady Narodowej w Skrzyszowie.
Czynnie uczestniczy³ w ¿yciu
spo³ecznym Skrzyszowa, nawi¹zuj¹c wspó³pracê z kierownictwem
Szko³y Podstawowej, gronem pedagogicznym i komitetem rodzicielskim tej¿e placówki.
W pracy zawodowej pe³ni³
rolê przewodnicz¹cego Rady Zak³adowej pracowników lenictwa.
Od momentu osiedlenia siê na
sta³e w powiecie tarnowskim
zacz¹³ regularnie bywaæ na dorocznych spotkaniach, jakie na wierzchos³awickim cmentarzu, przy
grobie Witosa, organizowali tzw.
konfederaci krakowscy, ze Stanis³awem Mierzw¹ na czele. By³o
zatem czym naturalnym, ¿e znalaz³ siê w grupie cz³onków-za³o¿ycieli Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa w
Wierzchos³awicach.
mieræ Franciszka Buchacza
spowodowa³a niew¹tpliwie du¿¹
wyrwê w szeregach PSL. Liczny
udzia³ tak wielu ludzi w Jego pogrzebie dowodzi, ¿e wszêdzie tam,
gdzie siê pojawi³, robi³ co dobrego i pozostawi³ po sobie ¿yw¹
pamiêæ.
Jan Hebda

Zostan¹ w naszej pamiêci

Po¿egnalimy proboszcza
23 czerwca br. zmar³ pro- tywa³ o cz³onków tych grup oa- bardziej okaza³e. Motywowa³ siê
boszcz parafii Wierzchos³awice, zowych, które uwa¿a³ po trosze chyba wtedy do powiêcania wiêkks. pra³at Stanis³aw Wdowiak. za swoje dzieci.
szej uwagi plebañskiemu gospo¯egna³y Go cztery dni póniej t³uW Tarnowie zaczê³y siê Jego darstwu.
my wiernych, wród których by³o k³opoty ze zdrowiem. W Bochni
Ksi¹dz Wdowiak uczestniczy³
ponad 150 osób duchownych. prowadzi³ kancelariê ksiêdzu Dziu- Op³atkach Bo¿onarodzeniowych,
Uroczyst¹ mszê wiêt¹ celebrowa³ baczce. Musia³ to robiæ wzorowo, organizowanych w Tarnowie
tarnowski ordynariusz,
przez PSL, celebrowa³
biskup Wiktor Skworc, a
msze podczas corocznych
niezwykle wzruszaj¹ca
Zaduszek Witosowych,
homiliê wyg³osi³ arcybibywa³ na spotkaniach orskup Zygmunt Zimowski
ganizowanych przez To prywatnie kuzyn Zmarwarzystwo Przyjació³ Mu³ego. Ks. Stanis³aw
zeum W. Witosa w Wierzspocz¹³ na wierzchos³achos³awicach. Wreszcie 
wickim cmentarzu paraprowadzi³ pielgrzymki rolfialnym.
ników do Czêstochowy,
Niby wiedzielimy o
na Do¿ynki, zachêcaj¹c
ciê¿kiej chorobie naszego
ich do jak najliczniejszeproboszcza, o ma³o optygo w nich udzia³u.
mistycznych rokowaGdy do nas powróci³
niach, o zbli¿aj¹cym siê Ks. Stanis³aw Wdowiak na uroczystoci 25-lecia jako proboszcz, cechowakoñcu Jego ¿ycia. A jed- Muzeum Wincentego Witosa, Wierzchos³awice 1997 r.
³a Go niezwyk³a determinanak wiadomoæ o mierci
cja. Dla nas, wierzchos³anaszego Pasterza bardzo nas wszyst- skoro Bochnia obdarzy³a Go god- wickich parafian, pozostanie na zakich zasmuci³a. Najstarsi parafianie, noci¹ Kanonika Honorowego wsze w pamiêci nie tylko jako duszdo których siê zaliczam, pamiêtaj¹ Kapitu³y Kolegiackiej. Pe³ni³ ró¿- pasterz, ale tak¿e jako dobry gospoStanis³awa Wdowiaka jeszcze z cza- ne zaszczytne i odpowiedzialne darz, przez ca³y czas wyj¹tkowo zasów, gdy by³ u nas wikariuszem, funkcje, m.in. duszpasterza rolni- anga¿owany w rozwój parafii; zaa Wierzchos³awice by³y Jego ków i dekanalnego wizytatora na- troskany o budowê kaplicy cmenpierwsz¹ parafi¹. Ksi¹dz Stanis³aw uki religii w dekanacie Wojnicz. tarnej, dbaj¹cy o wygl¹d cmentarza
by³ katechet¹ w szkole w Ostro- Z tej pierwszej funkcji, jak mi siê i kocio³a, jego otoczenia. To ksiêwie. W³anie zaczê³y powstawaæ w wydaje, by³ ks. Stanis³aw szczegól- dzu Wdowiakowi zawdziêczamy poparafii oazowe grupy m³odzie¿o- nie dumny, bo jak ma³o kto na ni¹ wstanie nowego domu parafialnewe. By³ dobrym organizatorem, zas³ugiwa³. Zawsze mia³ wiado- go, gdzie dzi mieci siê m.in. gmintote¿ m³odzie¿ chêtnie zbiera³a siê moæ swojego wiejskiego rodo- ne przedszkole; z jego inicjatywy pona wspólne nabo¿eñstwa, wyciecz- wodu, podkrela³ swoje ch³opskie wsta³a przy kociele grota Matki
ki-pielgrzymki, próby teatralne, w pochodzenie, czêsto w rozmo- Bo¿ej Fatimskiej. Ostatnie dzie³o,
efekcie których grano potem w na- wach prywatnych wspomina³ o podjête ju¿ w koñcowej fazie choszej i w okolicznych parafiach przed- ciê¿kiej pracy w gospodarstwie roby, to remont kocio³a.
stawienia jase³kowe.
swoich rodziców, zawsze te¿ chcia³
Bez najmniejszej w¹tpliwoci
Zanim w 1992 roku zosta³ u mieæ swoje, choæby niewielkie, zmar³y w wieku 57 lat nasz pronas proboszczem, pe³ni³ podob- przy plebanii. Kiedy mnie odwie- boszcz - ks. pra³at Stanis³aw Wdone funkcje w Tarnowie i w Boch- dza³, zawsze zagl¹da³ do stajni, wiak na zawsze zapisa³ siê pozyni. Zawsze wtedy odwiedzalimy ¿eby popatrzeæ jak siê miewaj¹ tywnie w pamiêci nie tylko swoGo na tych parafiach. Pamiêtam moje zwierzêta. Lubi³ porówny- ich parafian z Wierzchos³awic.
jak bardzo cieszy³ siê z tych od- waæ swoje z moimi, skromnie ocewiedzin i zawsze wówczas wypy- niaj¹c zazwyczaj, ¿e te moje s¹
Jan Ogar
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Minê³o 70 lat Publicznej Szko³y Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Kowalach
24 maja 2008 roku obchodzilimy jubileusz 70-lecia istnienia naszej szko³y. By³a to okazja
do przypomnienia historii naszej
jubilatki, do wspomnieñ. Gocilimy wielu absolwentów, nawet
z Kanady i Australii. Trudno bowiem byæ obojêtnym wobec miejsca, w którym zostawi³o siê czêæ
¿ycia.
ród³a historyczne podaj¹, ¿e
pierwsz¹ szko³ê w Kowalach (gmina Praszka, powiat Olesno woj.
opolskie) zorganizowano prawdopodobnie na pocz¹tku II po³owy
XIX w. w pobli¿u dworu na ul.
Wieluñskiej. By³ to dom z jedn¹
klas¹ i mieszkanie dla nauczyciela, wraz z zapleczem gospodarczym. Okres nauki trwa³ trzy zimy,
od listopada do kwietnia. Przez
resztê roku dzieci musia³y pracowaæ w gospodarstwach swoich
rodziców. Nazywano j¹ zimow¹
szko³¹ rusk¹. Program nauczania
obejmowa³ naukê pisania, czytania po polsku, matematykê zwan¹ rachunkami i j. rosyjski.
W okresie I wojny wiatowej
szybko rozwinê³a siê szko³a w
Kowalach. Do programu wprowadzono historiê Polski, a nauka
trwa³a ca³y rok. Z powodu braku
miejsca dla wszystkich klas, nauczano dzieci w domach prywatnych, rozrzuconych po ca³ej wsi.
By³o to du¿e utrudnienie zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Pomylano wiêc o budowie
nowej szko³y. Zdecydowano budowaæ na gruntach p. Rocha Seberki przy ul. O¿arowskiej, na Placu
Wiejskim. Rozpoczêt¹ budowê
przerwano i ostatecznie postanowiono wybudowaæ szko³ê na grun-
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tach rolników: Franciszka Tobisa,
Piotra Gobisa i Franciszka Mani przy obecnej ul. Szkolnej. Tak powsta³a nowoczesna szko³a z du¿¹
sal¹ gimnastyczn¹. Z informacji
w³adz owiatowych wynika, ¿e na
takim poziomie i w takich rozmiarach w ówczesnej Polsce by³y tylko trzy wiejskie szko³y.
G³ównym organizatorem
i projektodawc¹ naszej szko³y by³
kierownik Jan Herdu. Budowê
rozpoczêto w maju 1936 r. Kierownictwo budowy obj¹³ in¿. Boles³aw Daniecki z Wielunia, a majstrem by³ Feliks Juszczak z Kowali. W maju 1937 roku Jan Herdu
zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do
szko³y w Wójcinie. Dwa lata póniej dosta³ siê do niewoli radzieckiej i do obozu jenieckiego w Kozielsku, a nastêpnie na podstawie rozkazu w³adz radzieckich z
dnia 16 kwietnia 1940 r. dotycz¹cego likwidacji polskich oficerów,
wraz ze swoim uczniem z Kowali
in¿. ppor. Walentym Nog¹ zostali

zamordowani w Katyniu. Budowê
dokoñczy³ Franciszek Zamorski na
pocz¹tku 1938 roku. M³odzie¿ po
raz pierwszy w roku szkolnym
1938/39 przest¹pi³a progi tej
szko³y. Niestety, na krótko, bo
przysz³y lata II wojny wiatowej.
W budynku kwaterowa³y wojska
niemieckie.
Podczas okupacji w Kowalach
trwa³o tajne nauczanie. Naukê
w szkole zorganizowano dopiero
w lutym 1945 roku. Kierownikiem
szko³y po wojnie by³ nadal Franciszek Zamorski - do 1946 roku.
Kolejnymi kierownikami byli:
Adam S³odziñski (1946  1972),
Marian Piesyk (1972  1985),
mgr Stanis³aw Bia³as (1985 
1997), mgr Jan Ryglewski (1997
 2007, od 2001 równie¿ jako
dyrektor przedszkola). Od wrzenia 2007 roku mam zaszczyt piastowaæ stanowisko dyrektora Publicznej Szko³y Podstawowej w
Kowalach, wraz z oddzia³ami
przedszkolnymi.

Nasz Patron
Wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu
szko³y by³o nadanie imienia Wincentego Witosa i wrêczenia sztandaru 25 listopada 1984 roku. Kierownikiem szko³y by³ wtedy Marian
Piesyk. Wskazania Wincentego
Witosa nie straci³y na aktualnoci.
Jego s³owa: Uczcie siê, czytajcie,
zdobywajcie wiedzê za wszelk¹
cenê. Idcie z czasem i postêpem,
ale szanujcie prawdê i dogmaty
wiekami i tradycj¹ uwiêcone, b¹dcie wolni, bo jak rolina bez s³oñca, tak cz³owiek nie mo¿e siê obejæ
bez wolnoci - s¹ nam bliskie
i wskazuj¹ nam kierunki dzia³añ.
Nasza szko³a jest cile zwi¹zana z histori¹ Polski. Na murach widniej¹ przy wejciu g³ównym dwie
tablice pami¹tkowe. Ta umieszczona po lewej stronie powiêcona jest
poleg³ym za M³od¹ Polskê bojownikom o wolnoæ w latach 19181921. Druga, po prawej stronie,
upamiêtnia poleg³ych w walce, zamordowanych przez III Rzeszê i rozstrzelanych przez NKWD w czasie
II wojny wiatowej mieszkañców
Kowali. Nasza m³odzie¿ wzrasta
w duchu poszanowania tych miejsc,
które stanowi¹ skarbnicê wiedzy
o przesz³oci naszej miejscowoci.
Szko³a jest miejscem, gdzie
uczymy siê pokonywaæ trudnoci.
Jak w uczniowskim zeszycie jakie trudne zadanie, takie trudne
jest ¿ycie, wielki znak zapytania
- pisa³ poeta. Ka¿da szko³a jest
instytucj¹ wychowania i kszta³cenia. Instytucj¹, czyli czym trwa³ym, stabilnym, daj¹cym oparcie,
bêd¹cym mocnym punktem wyjcia i startu w wiat m³odych ludzi
wprawionych w umiejêtnoæ rozró¿niania dobra i z³a, prawdy i fa³szu, spraw wa¿nych i b³ahych.
Tak¹ te¿ jest i nasza szko³a.
Obecnie, po okiem wykszta³conych nauczycieli, zdobywaj¹cych kolejne stopnie awansu zawodowego, charakteryzuj¹cych

M³odzie¿ szkolna

siê du¿ymi umiejêtnociami, dowiadczeniem pedagogicznym,
wyczulonych na potrzeby swoich
wychowanków, z oddaniem przystêpuj¹cych do codziennej pracy
- uczy siê 49 uczniów i 33 przedszkolaków. Do dyspozycji mamy
8 sal lekcyjnych, salê gimnastyczn¹, pracowniê komputerow¹
i czytelniê multimedialn¹. W szkole
mieszcz¹ siê dwie biblioteki: szkolna i publiczna. £¹cznie teren szkolny obejmuje 0,9 ha powierzchni.
Mo¿emy poszczyciæ siê licznymi osi¹gniêciami naszych uczniów.
Mamy finalistów i laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Nasi uczniowie siêgaj¹ po trofea. Uprawiaj¹c ró¿ne dyscypliny
aktywnie uczestnicz¹ w gminnych i
powiatowych zawodach sportowych. Wyró¿niaj¹ siê w nauce, zachowaniu, za co otrzymuj¹ wiadectwa z wyró¿nieniem, nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy. Rozwijaj¹ swoje
zainteresowania na zajêciach pozalekcyjnych. Nasza szko³a bierze
udzia³ w projektach unijnych, przez
co uczniowie uczestnicz¹ w dodatkowych zajêciach i kó³kach zainteresowañ.

To w³anie tu, w szkole, w naszym drugim domu ³¹cz¹ siê cele
rodziców, uczniów, nauczycieli i
ca³ej spo³ecznoci lokalnej. Tu
uk³ada siê bardzo dobrze wspó³praca z organem prowadz¹cym
szko³ê  Urzêdem Gminy Praszka, z rodzicami, Rad¹ So³eck¹,
OSP, KGW, ca³¹ spo³ecznoci¹
lokaln¹, której wyrazem s¹ wszelkie wspólnie przeprowadzone
prace modernizacyjne, wsparcie
finansowe, podejmowanie stosownego stanowiska w ró¿nych,
znacz¹cych dla szko³y sprawach.
Szko³a jest wa¿nym orodkiem
kulturalnym naszej miejscowoci.
Jak powiedzia³ Cyprian Kamil
Norwid: Wszystko co wielkie,
jest wielkie przez serce. Jestem
dumna, ¿e mogê tworzyæ historiê tej szko³y wspólnie z ludmi
wielkiego serca.
mgr Lidia
Kowalska  Owczarek
Dyrektor Publicznej
Szko³y Podstawowej
im. Wincentego Witosa
w Kowalach
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Spotkanie w Muzeum Wincentego Witosa
Promocja ksi¹¿ki
Testament Wincentego Witosa
autorstwa Barbary Olak
oraz wieczorek wspomnieniowy
Odesz³a, by pozostaæ
w naszej pamiêci,
powiêcony Janinie Kupiec
13 wrzenia 2009 r.
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