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Na Godne wiêta
Wielkie, a tak wspania³e wiêto przyjcia na wiat
Syna Bo¿ego, jest wyranym symbolem powiêcenia
i ofiarnej walki. Tej walki,której jest na imiê:
Dobro, Szczêcie, Wolnoæ i Sprawiedliwoæ!
Dla Was i dla pokoleñ!
Niech ta Boska Dziecina przyjdzie Wam z pomoc¹.
Wincenty Witos
na Bo¿e Narodzenie, 1937 r.

Niech spe³ni¹ siê
marzenia i nadzieje,
które nios¹ ze sob¹
wiêta Bo¿ego
Narodzenia
i nadchodz¹cy
Nowy Rok.
Wszystkim
Czytelnikom Piasta
i ich Rodzinom
¿yczy
Zarz¹d Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa
w Wierzchos³awicach

Zwyczaje i obrzêdy wigilijne

Obchody wiêta Bo¿ego Narodzenia w Kocielnikach
Niezwykle interesuj¹co
zapowiada³y siê szeroko zaplanowane wspomnienia
mojej Matki - p. Heleny
ciborowskiej-Mierzwiny,
zatytu³owane Pochodzenie, o czym zawiadcza
opracowany przez ni¹
plan, sk³adaj¹cy siê z kilkudziesiêciu tytu³ów  dyspozycji dla dalszego ich rozwiniêcia. W materia³ach
tych znalaz³em równie¿,
rêcznym pismem przez ni¹
sporz¹dzony, kilkustronicowy opis obrzêdów, jakie na
pocz¹tku XX wieku towarzyszy³y wiêtu Bo¿ego Narodzenia - w ch³opskich
cha³upach, w Jej rodzinnej
wsi, w Kocielnikach. Z ciekawoci¹ ten nieznany mi
zapisek Matki przeczyta³em i przepisa³em. Poni¿ej prezentujê fragment Jej rêkopisu.
Jacek Mierzwa

***
Nastrój wi¹teczny do chat
kocielnickich wprowadza³y ciête
w dzieñ w. £ucji (13-tego grudnia) ga³¹zki wini lub liw, które
w³o¿one do garnka z wod¹ i trzymane w ciep³ym miejscu, ludziom
bogobojnego serca zakwitn¹æ
mia³y piêknie w Bo¿e Narodzenie. W tym tak¿e czasie zjawiali
siê we wsi z op³atkami organista
z grabarzem, który to by³ równoczenie i kocielnym - bo parafia
Górki Kocielnickiej by³a zbyt
ma³a i uboga, aby wiêcej funkcjo-
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nariuszy kocielnych utrzymaæ.
Dawniej sam organista, w³asnorêcznie piek³ op³atki. Dla ludzi by³y
op³atki bia³e, a dla byd³a w bia³ym op³atku zapieczona by³a ga³¹zka ruty. Dla koni by³ znów op³atek ca³y zielony
Zale¿nie od
tego jak wielka by³a rodzina oraz
od tego jakiej rekompensaty za
op³atki spodziewa³ siê organista,
pozostawiali po domach, organista z grabarzem, wiêksz¹ lub
mniejsz¹ paczkê takich op³atków.
Rekompensaty by³y b¹d to pieniê¿ne i to raczej od bogatszych,
a najczêciej by³a to ose³ka mas³a, serek, jajek kilka, krupy itp.
Dary te odpowiednio do koszyków i worków segregowa³ grabarz
i w umówionym jakim stosunku,
dzielili siê nimi obaj z organist¹.
Niewiasty im bli¿ej wi¹t tym wiê-

cej mia³y roboty. Bielenie izb,
generalne porz¹dki domowe,
pranie i w dzieñ poprzedzaj¹cy Wiljê, albo w Wiljê z
rana  pieczenie. Za do obowi¹zków mê¿czyzn nale¿a³o
przygotowanie paszy dla byd³a, opa³u do kuchni, a tak¿e
opa³u do pieca chlebowego.
O ile dziewczêta przy swoich
matkach zajête by³y ciê¿k¹
prac¹, to ch³opcy z ojcami zawsze du¿o wczeniej, ju¿ siê z
mêsk¹ robot¹ uporali.
Wieczór i noc poprzedzaj¹ca Wiljê, by³y dla mêskiej
m³odzie¿y jakby to z dzisiejsza nazwaæ - noc¹ zielon¹.
Gromady ch³opaków, z zasady ka¿da w swoim przysió³ku, dokonywa³y s¹siadom, co
jedna to wymylniejsze psoty, o które jednak nikt siê nie obra¿a³, bo taki przecie¿ by³ - respektowany przez wszystkich - stary
zwyczaj Powszechn¹ - starym
zwyczajem uwiêcon¹ psot¹ by³o
smarowanie wapnem, albo popio³em zmieszanym z wod¹ i sadzami szyb okiennych, piêknie
przez dziewczêta i gospodynie ju¿
na wiêta wymytych. Bazgranie
na drzwiach cha³up albo na wrotach stodó³ rozmaitych ludzkich
podobizn. Ale na tym nie koniec;
bo oto Wojciechowi ciê¿ki, kopieniasty wóz kto na kalenicy domu
postawi³. Tam znów na stodole
stoj¹ sanie, tam której gospodyni komin szk³em zatkali  kobieta
zapala w piecu pod pieczenie, a
tu zamiast do komina, to dym na
izbê bije... Zagl¹da gospodyni do
komina, jasno, niebo przez otwór

Zwyczaje i obrzêdy wigilijne
widaæ, a dym furt na izbê wali.
D³u¿szy czas zeszed³ nim siê wyrz¹dzonego figla domyli³a. W innym koñcu wsi gospodarze
wszystkie narzêdzia rolne na wrotach od stodo³y maj¹ pozawieszane. Rwetesu i miechu co niemiara - bêdzie jutro na pewno! Staremu Walentemu, co ma ju¿ w
domu starszawe dziewuchy, co
roku ch³opaki despekty urz¹dzaj¹.
Ale tego roku siê w wozówce na
nich zasadzi³ i przy³apa³ zbytników. Ano prowadzi ich do izby
niby, jako winnych do aresztu,
posy³a po s¹siadów, ¿e bêd¹
wspólnie s¹d nad nimi sprawowaæ Odbywa siê te¿ taki s¹d
nad psotnikami i wszystkich winnych na powieszenie skazuje
Oczywicie na niby...! Ale oto
wpadaj¹ do izby kamraci tych
m³odych i przyniesion¹ z sob¹ gorza³k¹ od s¹du ich wykupuj¹.
Dziewczêta, rade z m³odych goci w domu, zak¹skê z placka na
oleju szykuj¹ i prawie ca³y przysió³ek przy tym siê bawi
A oto i Wilja  ta Wilja
mia³a jak¹ swoj¹, tajemnicz¹ postaæ... Ju¿ du¿o wczeniej sk¹d
przychodzi³a Ze wiata - do cha³up I pod susz¹cym siê na piecu chlebowym cebrzykiem, malnic¹ lub te¿ w dzie¿ce spokojnie
czeka³a, a¿ czas na ni¹ przyjdzie
Matki dzieci ni¹ straszy³y, jak im
siê w te ostatnie zapracowane dni
pod nogami pelêta³y (pamiêtam,
¿e na wsi o szczup³ej kobiecie mówiono chuda jak ta Wilja)
Szczêcie cz³owieka w przysz³ym
roku zale¿a³o od tego czy siê rano
przez okno zobaczy³o mê¿czyznê
i jeli to by³ kto m³ody, do tego
przystojny, to szczêcie temu
pewniejsze. Ale bieda ka¿demu,
kto w pierwszym na wiat spoj-

rzeniu w dniu wigilijnym napotka³
lub zobaczy³ kobietê. Okropne
nieszczêcie mu siê znaczy³o na
rok ca³y Tak¿e gdy do chaty w
Wigiliê jako pierwsza z zewn¹trz
osoba wesz³a kobieta, to te¿ by³a
zapowied nieszczêcia.
W Wigiliê surowo przestrzegano postu. Rannym po¿ywieniem by³a herbata, led z octem
i cebul¹ oraz placek  po wyjêciu
z pieca polany olejem i przesma¿on¹ w nim cebul¹. Po takim niadaniu czeka³o siê z jedzeniem a¿
do wieczerzy.
W Wigiliê nale¿a³o ze wszystkim siê bardzo pilnowaæ, bo jakim cz³owiek by³ w Wiljê, takim by³ przez rok nastêpny ca³y
Ojciec, lub najstarszy z synów
przynosi³ do izby ze stodo³y snopek ¿ytniej s³omy prostej (kowiórkiem zwany) i snopek mierzwy.
Ze s³omy prostej robi³o siê
kopy, gwiazdê i podobny do
niej krzy¿. Przy zabijaniu kop
za tragarze chodzi³o o to, aby jednym ruchem rêki zostawiæ w szparze miêdzy powa³¹ a tragarzem
jak najwiêcej dbe³ s³omy. Bo-

wiem ka¿de db³o tak zatkniête
wyobra¿a³o kopê snopów ¿yta w
przysz³orocznych ¿niwach. Tych
kop zabija³o siê przewa¿nie
szeæ, czasem wiêcej  nawet
dwanacie. Krzy¿ i gwiazdê, a w
niektórych domach sam¹ tylko
gwiazdê, przybijano do tragarza,
wprost nad sto³em wigilijnym.
Resztê s³omy prostej, która od
robienia gwiazdy i zabijania kop
pozosta³a, ustawiano w k¹cie izby,
najbli¿szym sto³u wigilijnego. Póniej s³omê t¹ podcielano gêsiom
w gniazdach, gdy wysiadywa³y,
aby wysiadywane przez nie jaja
dobrze siê m¹ci³y. Ociepkê s³omy mierzwy rozrzucano dok³adnie, na piêknie wczeniej umyt¹
pod³ogê. Tak zacielona mia³a
przypominaæ bar³óg Stajenki Betlejemskiej i uprz¹tano j¹ dopiero
rankiem, w w. Szczepana. Kiedy ju¿ wszystkie kopy by³y zabite nad tragarz i mierzwa na pod³odze rozrzucona, ojciec ze stodo³y przynosi³ wi¹zkê najpiêkniejszego siana i rozciela³ j¹ na wigilijnym stole z dwóch stron obwi¹zuj¹c go powrós³ami, aby siano
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nie zsunê³o siê z niego. Nastêpnie stó³ przykrywano lnianym
obrusem. Na rodku stawiano
gipsowe lub papierowe figurki
Pana Jezusa w ¿³obku, a wokó³
niego rozk³adano op³atki. Teraz
wypada³o tylko czekaæ, a¿ siê na
niebie pojawi pierwsza gwiazdka Przewa¿nie do dzieci nale¿a³o wypatrywanie tego momentu. Na okrzyk dzieci, ¿e na niebie wzesz³a ju¿ pierwsza gwiazda  zasiada³a ca³a rodzina przy
wysuniêtym na rodek izby stole, tak aby siê wszyscy mogli ko³o
niego pomieciæ. Najpierw ³amano siê op³atkiem, a potem na
jedn¹ wspóln¹, kamienn¹ misê
nak³ada³a gospodyni kapustê z
grochem. Jad³o siê drewnianymi
kopystkami, a dopiero na parê
lat przed I wojn¹ wiatow¹ w
u¿ycie wesz³y metalowe ³y¿ki oraz
metalowe, polewane miski.
Po zjedzeniu pierwszego z
dañ, kto z domowników starszych szed³ razem z dzieæmi w
pole wo³aæ wilka do kapusty.
Rozrzucaj¹c resztki niedojedzonej kapusty z grochem wo³a³o
siê na wszystkie strony wiata:

Wilku!, Wilku!, chod do kapusty, a jak nie przyjdziesz teraz
na miêsopusty, to nie przychod
nigdy, ani na wiêty Migdy
(Magdaleny). Dawniej bowiem,
kiedy ko³o Kocielnik by³o du¿o
lasów i Puszcza Niepo³omicka
by³a ogromna, w zimie przez zamarzniêt¹ Wis³ê ca³e watahy
wilków przychodzi³y z tej puszczy do wsi okolicznych, i ich
mieszkañcom dobrze siê dawa³y we znaki.
Nastêpnymi wigilijnymi potrawami by³y: krupy z ¿urem, dalej
paluszki z makiem, a kiedy maku
nie by³o, albo u biedniejszych paluszki z kasz¹ jaglan¹, dalej kasza jaglana z suszonymi liwkami. Te ostatnie, dwie potrawy najwiêkszy przysmak ówczesnych
wiejskich dzieci stanowi³y. O tym
przysmaku marzy³o siê rok ca³y!
Wszystko maszczone by³o jedynie
olejem, a do popijania potraw u¿ywa³o siê wodê z suszek  kompot. Wszyscy jedli w milczeniu, pomodliwszy siê wczeniej.
Po wieczerzy gospodyni zgarn¹wszy wszystkie resztki jedzenia
k³ad³a na nich prze³aman¹ na

dwoje kromkê chleba, a miêdzy
kromkami op³atek z rut¹ i sz³a z
tym poczêstunkiem do byd³a. Gospodarz z po³ow¹ op³atka zielonego szed³ za do koni, aby siê
nim z nimi po³amaæ, gdy¿ w bydlêtach w wigilijny wieczór ujawnia siê i o¿ywa dusza Pies, wierny stró¿ domostwa, te¿ o wiele
obfitsze jedzenie w ten wieczór
otrzymywa³.
Po wieczerzy wychodz¹ m³odzi przed chatê i czyni¹ sobie
wró¿by. A wiêc obejmuj¹ obydwoma rêkami jak najwiêkszy odcinek balasek ogrodzenia lub p³otu z ko³kami i je licz¹, jak liczba
ich parzysta  ma³¿eñstwo pewne w tym roku ich czeka.
Obwi¹zywano te¿ w nocy
ko³ek s³omianym powrós³em i
rano siê sprawdza³o  jak prosty, to przysz³y ma³¿onek bêdzie
³adny i zdrowy, jak ko³ek krzywy, to dla m³odych by³a z³a
wró¿ba. Po wieczerzy matka lub
która z córek z kolorowych
op³atków robi³a kulê  wiatkiem zwan¹, a tak¿e i kolebeczkê, najczêciej z bia³ego ju¿
op³atka. wiatek, a tak¿e kolebeczkê zawiesza³o siê u tego
tragarza, do którego by³a ju¿
wczeniej gwiazda przybita.
wiatek wyobra¿aæ mia³ wiat,
którym zaw³adnie Jezus Nowonarodzony, a w kolebeczce
bêd¹ ma³ego Jezuska ko³ysa³y
anio³ki
Helena
ciborowska  Mierzwina

Na ilustracjach kartki z ¿yczeniami dla W. Witosa ze zbiorów
Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchos³awicach.
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Magia tego wieczoru
Zasiadaj¹c do nastrojowej w surowym syberyjskim klimacie lub gnani na mrozie na Sybir.
kolacji wigilijnej w wolnej ju¿ dzielili siê kruszyn¹ chleba jak
W stolicy Francji  jeszcze nie
Polsce, godzi siê przypomnieæ, op³atkiem. Podobnie by³o w nie- okupowanej - smutek by³ nie¿e w dramatycznej biografii na- mieckich stalagach i oflagach.
co równowa¿ony nadziej¹, ¿e
szej ojczyzny  zw³aszcza ostatPowrzeniowi wychodcy wojna nie potrwa zbyt d³ugo. Wynich dwu stuleci  na BO- polscy na Zachodzie Wigiliê ob- gnañców-pielgrzymów drêczy³
¯YCH PERGAMINACH NIE- chodzili nosz¹c w sercu têskno- szczególnie los znêkanego naroBA dok³adnie zapidu, znêkanej stolicy Polsane s¹ niedole milioski. W tym klimacie gronów polskich wyzy powsta³ wstrz¹saj¹cy
gnañców i tych, któKolêda warszawska 1939
wiersz Baliñskiego - Korzy szli za chlelêda warszawska 1939.
bem. To oni dzieñ
Matko, od³ó¿ dzieñ Narodzenia
Wojenne Wigilie
24 grudnia spêdzali
Na inny czas.
polskie rodziny spêdzadaleko od gniazd ro³y ze smutkiem, ale i z
Niechaj nie widz¹ oczy Stworzenia
dzinnych, bez bia³ego
nadziej¹. Do wielu roJak gnêbi¹ nas.
op³atka na lnianym
dzin kto nie wróci³ z
obrusie, jedynie ze ³z¹
wojny i jego los by³ nieBo w naszym miecie, które pamiêtasz
w oku. S¹ to mêczenznany. Nie wiedziano,
Z dalekich dni,
nicy sprawy narodoczy poleg³, dosta³ siê do
Krzy¿e wyros³y, krzy¿e i cmentarz,
wej po powstaniu liniewoli niemieckiej lub
wie¿y od krwi.
stopadowym i styczsowieckiej, czy przekroniowym, po tragiczczy³ granicê wêgiersk¹,
Bo nasze dzieci pod szrapnelami
nym wrzeniu 1939,
rumuñsk¹ lub litewsk¹,
Pad³y bez tchu.
mêczennicy z katyñby dalej walczyæ. Nie
O, wiêta Mario, módl siê za nami,
skiego lasu, o ironio
wiedziano czy wróci.
Lecz nie chod tu.
losu - ¿o³nierze gen.
Czekano. Niezliczone
Maczka, gen. Andertysi¹ce ¿o³nierzy znalaz³o
A jeli chcesz ju¿ narodziæ w cieniu
sa. W ojczynie nie
siê w niewoli niemieckiej
Warszawskich zgliszcz,
byli ju¿ bohaterami,
i sowieckiej. Bolesne
To lepiej zaraz po narodzeniu
lecz wrogami narodu,
by³y ich Wigilie, nieraz
Rzuæ Go na Krzy¿.
powstañcy warszawostatnie w ¿yciu. Pod
scy, emigranci nie akokupacj¹ sowieck¹ roceptuj¹cy stanu wodziny polskie ¿y³y w
jennego.
tê za domem ojczystym. Ci na ogromnym i nieustannym lêku
Szczególny kszta³t mia³y na- Zachodzie mieli szczêcie s³u¿e- przed deportacjami na Sybir i do
sze narodowe Wigilie od schy³ku nia Polsce jako ¿o³nierze pod do- Kazachstanu.
roku 1939, od rozpoczêcia oku- wództwem genera³a W³adys³awa
We wspomnieniu z pierwszej
pacji naszego kraju przez s¹sia- Sikorskiego. Jedni i drudzy czuli Wigilii na zes³aniu w Kazachstadów. Wielu naszych rodaków wy- siê duchowymi spadkobiercami nie Danuta Osuchówna pisze: A
wiezionych ze Lwowa, Barano- pielgrzymów-wychodców poli- gdy doszli do s³ów Podnie
wicz, Nowogródka, Wilna, jed- stopadowych i tych, którzy wal- r¹czkê Bo¿e Dzieciê, b³ogos³aw
nym s³owem z ca³ych Kresów,
czyli w powstaniu styczniowym ojczyznê mi³¹ za³ama³ siê chór,
spêdza³o Wigiliê z dala od ojczy- 1863 roku, a po jego upadku byli w piersiach zagra³y ¿a³obne
zny. W zimnie sowieckich ³agrów, traceni w Cytadeli Warszawskiej, struny, spazmatyczne ³kanie
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wstrz¹snê³o nimi. Nikt ju¿ nie
piewa³, d³ugo hamowany p³acz
targa³ g³osy na strzêpy, rwa³ duszê i przenika³ do ka¿dego.
Polska historia to przede
wszystkim losy ludzi. Skomplikowane, a czêsto przepojone
tragizmem, jak historia ca³ego
narodu. Równie tragiczne bywa³y Wigilie nierozerwalnie zwi¹zane ze znamiennymi wydarzeniami w dziejach Polski.

Lublin 1939
 wiêzienie gestapo
To by³o w sobotê 23 grudnia 1939 roku w Wigiliê Bo¿ego
Narodzenia; zgodnie z prawem
kanonicznym, jeli dzieñ Wigilii
przypada³ na niedzielê, przesuwano go na sobotê. Na dworze
by³o mrono. Od rana trwa³a zadymka, wia³ ostry wiatr. Skuleni
i otuleni czym siê da³o wiêniowie szybko schodzili z nakazanego spaceru. W celach od rana
trwa³y przygotowania do wieczornej, wigilijnej kolacji. Na dziedziñcu Niemcy ustawili du¿¹ choinkê - wiêc i oni przygotowywali
siê do wi¹t.
Posêpnie patrzylimy w
okno  wspomina³ po latach
wiêzieñ lubelskiego Zamku, ks.
Micha³ S³owikowski  w naszej
celi brak by³o zapa³u i chêci do
rozmowy. Wysunêlimy na rodek stó³, nakrylimy czym bia³ym, by³o sianko i op³atek.
Ka¿dy zamylony, nagle komenda Bacznoæ!. S³ychaæ
ciê¿kie kroki Zgrzyt klucza
w celi. Kto wchodzi Jestemy mocno podnieceni Wypuszczaj¹ dalszych na wolnoæ
- powiedzia³ kto. Inni westchnêli, mo¿e dla niektórych
gwiazdka zajanieje Zaczêli6

my ca³owaæ siê i zalewaæ ³zami
op³atek.
O godzinie 17.00 wywo³anych z cel dziesiêciu wiêniów
wyprowadzono bez rzeczy osobistych i cieplejszego odzienia do
ciê¿arowego auta. Podró¿ w
eskorcie nie trwa³a d³ugo. Do kirkutu by³o zaledwie kilkaset metrów. Podprowadzono ich do
wczeniej wykopanych do³ów.
Egzekucjê owietla³y reflektory
ciê¿arowego samochodu. Echa
wystrza³ów dotar³y nie tylko do
Zamku, ale i gmachów starego
miasta. Nazajutrz rano polscy
stra¿nicy nie ukrywali prawdy.
Wród przetrzymywanych zak³adników powia³o groz¹. Prawie ju¿ nikt nie mia³ nadziei na
ocalenie...
(Polskie Wigilie wojenne
1939  1945, Warszawa 2003)

Na nieludzkiej ziemi
1940
Wczoraj bylimy wszyscy
fotografowani. Wracaj¹c przez
las zbieralimy ga³¹zki, by zrobiæ choinkê. Sporz¹dzi³ j¹ mjr
Podolski. Dzi Wigilia, op³atek
zrobiony przez kolegów, stó³
nakryty przecierad³em - choinka malutka, ubrana piernikami i papierosami. Pokój mój 40 kolegów - dzielimy siê op³atkiem i wród szlochów i ³ez
sk³adamy sobie ¿yczenia, a ca³¹
dusz¹ i sercem rwie siê ka¿dy
z nas do najdro¿szych. Po
op³atku chleb ze ledziem i herbat¹. Nie mogê nic prze³kn¹æ.
Oddalam!?! siê od mej pryczy i
³kaj¹c, lê swe ¿yczenia Stefie
i Hance, i wszystkim moim drogim gor¹c¹ modlitw¹. Jak spêdza wigiliê? Z kim? Pó³noc, za-

sypiam, gdy zbudzi³ mnie dyskretny, cichy chór kolêd. To
chór kolegów tak piêkny i têskny, i rzewny, ¿e znów ze
wszystkich pryczy rozlega siê
t³umiony szloch, w którym
czuæ têsknotê, rozpacz w³asn¹
straszn¹ niemoc. Dzi Wilia,
Marysieñko - od rana (4 rano)
praca na sali, wszyscy przygotowali do wieczerzy potrawy.
Ja nie robi³em nic, bo goli³em
i ogoli³em 22 kolegów. Ca³y
czas myla³em, a Tobie, kochanie, i Bo¿ence ¿yczê Ci Marysieñko wszystkiego najlepszego i spotkania siê ze mn¹, oraz
aby nasze ¿ycie uk³ada³o siê
póniej jeszcze lepiej i pogodniej ni¿ dotychczas - równie¿ i
Bo¿ence, by zdrowa by³a i wyros³a nam na pociechê. Mylê,
¿e Ty równie¿, kochanie,
wiesz, ¿e tu jestem, myla³a
o mnie. Przykro mi bardzo, ¿e
muszê tutaj spêdzaæ Wiliê, a
nie z Tob¹ Marysieñko.

Syberia 1941
Sz³o siê do pracy jak co
dzieñ. Pobudka o godz. 6
rano, bieg do sto³ówki po zupê
z owsa, ³y¿kê kaszy i parê kromek czarnego chleba i wymarsz do pracy w tajdze. Do
godz. 19 pracowa³am przy
wyrêbie lasu. Ledwo trzyma³ymy siekiery. nieg po pas,
zgrabia³e rêce, przemoczone
³achy. Wokó³ szala³ buran, czyli zamieæ nie¿na. Potem powrót do obozu, stra¿nicy, którzy przetrz¹sali nasze rzeczy w
poszukiwaniu chleba, bo ka¿da schowana kromka oznacza³a ich zdaniem chêæ ucieczki.
W barakach siedzia³ymy po

Polskie Wigilie
60 kobiet. Panowa³ gwar,
wci¹¿ wybucha³y k³ótnie. Rosjanki nie obchodzi³y wi¹t.
Wszystko, co mog³ymy zrobiæ, to z kilkoma Polkami i Litwinkami gdzie w k¹cie baraku z³o¿yæ sobie po cichu ¿yczenia. Nie by³o siê nawet czym
po³amaæ, bo nie by³o op³atka.
Czarny chleb rzadko dotrwa³
do wieczora, bo ka¿dy by³
okropnie g³odny i szybko go
zjada³. Czego sobie ¿yczy³ymy? ¯eby odzyskaæ wolnoæ i
wróciæ do kraju.
***
Wielkie wra¿enie robi¹
wspomnienia wojenne Karoliny
Lanckoroñskiej, niegdy pielêgniarki w szpitalu dla polskich
jeñców wojennych walcz¹cych o
¿ycie. Autorka podkrela, ¿e dla
umieraj¹cych w skrajnych warunkach, nawet najskromniejsza
Wigilia, spo¿ywana na prymitywnych pryczach, z odrobin¹ op³atka, bywa³a swego rodzaju terapi¹. Tak, to jest cudowna magia
tego wieczoru. Mieci siê tu zwi¹zek z tradycj¹ narodow¹ i odrobin¹ wiary w to, ¿e przyjd¹ jeszcze lepsze noce i dnie. Rodzi siê
pytanie sk¹d bierze siê w Polakach, w polskiej duszy, tak silne
przywi¹zanie do tego jedynego
w roku wieczoru. Dlaczego w
krajach o d³u¿szej tradycji chrzecijañskiej nie przyjê³y siê polskie
zwyczaje. Dlaczego Francuzi,
W³osi, Hiszpanie czy Niemcy nie
znaj¹ obyczaju zwi¹zanego z
wolnym miejscem przy stole, czy
³amania siê op³atkiem?
Trzeba siê odnieæ do specyficznej sytuacji polskiej rodziny w epoce narodowej niewoli.
Wiadomo powszechnie, ¿e owa

J. Malczewski Wigilia na Syberii, ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Krakowie.

rodzina prze¿ywa³a w tym czasie dramatyczne wstrz¹sy. Z
wiêkszoci rodzin wskutek wojen i powstañ narodowych, a
tak¿e wielkich fali migracyjnych,
zawsze kto przedwczenie
gin¹³, kto inny szed³ na zes³anie czy na emigracjê, jeszcze
inny wybiera³ siê za morze w
poszukiwaniu chleba i ziemi. Ci,
co pozostawali w kraju, starali
siê nie zapomnieæ o swych ojcach, braciach czy synach, którzy odeszli. Jednym z widomych
znaków owej pamiêci o nich
by³y w³anie wspomniane typowo polskie zwyczaje wigilijne.
Gniazdo rodzinne stanowi³o
ostojê polskoci, ochraniaj¹c tê
polskoæ przeciw zakusom w³adzy zaborczej. Polski dom rodzinny stanowi³ w owej epoce
przestrzeñ zamkniêt¹ dla przedstawicieli w³adzy zaborczej,
przestrzeñ o charakterze wrêcz
sakralnym. W domu przechowywa³o siê pami¹tki po przodkach, którzy walczyli o woln¹
Polskê, on by³ stra¿nikiem tra-

dycji rodzinnej oraz narodowej.
W ¿yciu publicznym w³adzê
sprawowa³ zaborca, ale w domu
rodzinnym w³adza ta nale¿a³a do
ojca lub  znacznie czêciej  do
matki, ojciec bowiem poleg³ w
powstaniu, poszed³ na emigracjê lub zosta³ zes³any na Sybir.
W szczególnej sytuacji polskiej
rodziny nale¿y upatrywaæ swoistego przekszta³cenia Wigilii wiêta typowo kocielnego w
najwiêksze i bodaj najwa¿niejsze
w naszej polskiej tradycji wiêto
rodzinne. Przekszta³cona w takie wiêto Wigilia mia³a skupiaæ
wszystkich: obecnych i nieobecnych, ¿ywych i zmar³ych. Co
wiêcej, temu wiêtu zaczêto z
czasem nadawaæ znamiê wiêta
narodowego: skoro Wigilia poprzedza dzieñ narodzin Jezusa,
to mo¿e oznaczaæ zarazem Wigiliê Godów Narodowych, czyli
narodzin wolnej Polski.
Z Wigilijnych wspomnieñ
wybra³: Henryk Wojciechowski
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Spotkanie pokoleñ
Pierwsza niedziela po Wszystkich wiêtych  to w Wierzchos³awicach uroczysty dzieñ Zaduszek Witosowych, organizowanych od lat przez Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa. W tym dniu przy
Grobie ch³opskiego premiera,
mê¿a stanu i przywódcy polskich
ch³opów  Wincentego Witosa
gromadz¹ siê ludowcy i sympatycy z ca³ej Polski. Przybywaj¹ tu od
kilkudziesiêciu lat. Sk³adaj¹ ho³d i
szacunek Wincentemu Witosowi
oraz jego najwier niejszemu
uczniowi  Stanis³awowi Mierzwie,
który 25 lat temu spocz¹³ obok
Niego.
Zaduszki Witosowe to nie tylko rocznicowe wspomnienie mierci i królewskiego pogrzebu z przed
65 laty, to znacznie wiêcej ni¿ tylko zwyk³e kultywowanie tradycji;
wiêcej ni¿ tylko dawanie wiadectwa wiary w si³ê przetrwania war-

toci, które uosabia³ Wincenty
Witos. To tak¿e wiadectwo wiary w mo¿liwoci budowania wspólnoty ducha ludu wiejskiego, to tak¿e kolejny dowód uznania dla roli
jak¹ Witos odegra³, prowadz¹c
ch³opów do wolnej Polski.
Zgodnie z tradycj¹, w miejscowym kociele parafialnym odprawiona zosta³a msza w. za p.
Wincentego Witosa, Stanis³awa
Mierzwê, wnuka Witosa - Wincentego Stawarza i zmar³ych ludowców. Nastêpnie na wierzchos³awickim cmentarzu uczestnicy
Zaduszek zgromadzili siê wokó³
kaplicy.
W uroczystociach wzi¹³
udzia³ prezes PSL, wicepremier
Waldemar Pawlak, wicemarsza³ek
Sejmu Ewa Kierzkowska, europarlamentarzyci Jaros³aw Kalinowski i Czes³aw Siekierski, wiceminister rolnictwa Marian Zalewski.
Swoj¹ obecnoci¹ uroczystoæ

Oddzia³ Kosynierów z Biedziedzy podczas przemarszu do grobu Witosa.
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Zaduszek uwietnili równie¿: pose³
na sejm RP Andrzej Sztorc, wicewojewoda ma³opolski Stanis³aw
Sorys, cz³onek zarz¹du województwa ma³opolskiego Wojciech Kozak, prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL w Ma³opolsce Andrzej
Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu
w kancelarii premiera Eugeniusz
Grzeszczak, samorz¹dowcy, poczty sztandarowe, kombatanci, m³odzie¿ szkolna.
Prezes Towarzystwa Przyjació³
Muzeum W. Witosa Ryszard
Ochwat wspomnia³ postacie trzech
pos³ów PSL, którzy w kwietniu
zginêli w katastrofie pod Smoleñskiem: Wies³awa Wody, Leszka
Deptu³y i Edwarda Wojtasa.
Waldemar Pawlak w swoim
wyst¹pieniu zaznaczy³, ¿e w toku
nadchodz¹cych wyborów samorz¹dowych PSL ma wielu bardzo
dobrych samorz¹dowców i parlamentarzystów, którzy swoje
dowiadczenie wynieli w³anie
z pracy w samorz¹dach. Jest to
najlepsza szko³a, tak¹ szkolê
trzeba polecaæ ka¿demu kto chce
siê zajmowaæ polityk¹.
Jaros³aw Kalinowski natomiast przypomnia³ zebranym:
Gromadzimy siê tu, jak co roku,
przed grobem Wincentego Witosa, ¿eby zaczerpn¹æ si³ na ca³y
rok naszej wspólnej pracy.
Wicemarsza³ek Ewa Kierzkowska podkreli³a ogromne zas³ugi Wincentego Witosa jako samorz¹dowca, który przez 23 lata
by³ wójtem Wierzchos³awic, przypomnia³a równie¿ zebranym manifestacyjny pogrzeb Wincentego
Witosa z przed 65 laty. Dok³ad-
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nie 65 lat temu do Wierzchos³awic zmierza³y t³umy jakich nigdy
wczeniej i ju¿ nigdy póniej ta
wie ani ten cmentarz nie widzia³. [ ] Po wielu latach w s³u¿bie publicznej Witos wraca po
raz ostatni do swoich Wierzchos³awic i tak siê wype³ni³a Jego
ostatnia wola by na zawsze
spocz¹æ wród tych, z których
wyszed³.
Wewn¹trz kaplicy z³o¿ono w
tym dniu dziesi¹tki wieñców i
kwiatów oraz zapalono znicze.
Przyby³y delegacje z wielu stron
Polski, przewo¿¹c z sob¹ sztandary ludowe - symbole wiernoci
i trwania. Kaplicê otoczy³o ponad
70 sztandarów. Sk³adanie ho³dów
Wincentemu Witosowi i Stanis³awowi Mierzwie trwa³o ponad godzinê. Nastêpnie, przy akompaniamencie orkiestry dêtej z Filipowic, gocie udali do Domu Ludowego im. W. Witosa, gdzie
mia³o miejsce spotkanie ludowców i sympatyków PSL oraz
przedstawicieli rz¹du RP. Podczas
tej czêci uroczystoci uczestnicy
mogli podziwiaæ równie¿ fragment wystawy fotograficznej,
przygotowanej przez pracowników wierzchos³awickiego muzeum, powiêconej uroczystociom pogrzebowym Wincentego
Witosa w 1945 roku.
Organizatorami tegorocznych Zaduszek Witosowych byli
tradycyjnie dzia³acze Towarzystwa Przyjació³ Muzeum W. Witosa, Polskie Stronnictwo Ludowe, rodziny: Wincentego Witosa
i Stanis³awa Mierzwy, Muzeum
Wincentego Witosa - Oddzia³
Muzeum Okrêgowego w Tarnowie, Fundacja Rozwoju w Warszawie oraz wierzchos³awicki Gminny Orodek Kultury. Partnerem

Przed Kaplic¹ W. Witosa stoj¹: Ryszard Ochwat, Waldemar Pawlak,
Ewa Kierzkowska, Jaros³aw Kalinowski, Eugeniusz Grzeszczak.

uroczystoci by³o Województwo
Ma³opolskie.
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Muzeum W. Witosa w Wierzchos³awicach wyra¿a podziêkowa-

nie dla wszystkich uczestników i
wspó³organizatorów tegorocznych Zaduszek Witosowych.
Janusz Skicki

Podziêkowanie
Zarz¹d Towarzystwa pragnie podziêkowaæ Panu Janowi
Ruszale prezesowi Fundacji Gospodarka i Przedsiêbiorczoæ w Krakowie, za osobiste zaanga¿owanie i pomoc ,bez
których strona internetowa Naszego Towarzystwa nie mog³aby
powstaæ . Fundacja której prezesuje Pan Rusza³a, od ponad 4 lat
zajmujê siê doradztwem i wspieraniem rozwoju gospodarczego
kraju, ze szczególnym uwzglêdnieniem terenów wiejskich. Specjalizujê siê w programach poradnictwa rolniczego oraz doradztwa dla ma³ych przedsiêbiorstw i samorz¹dów lokalnych. Fundacja prowadzi tak¿e szeroko zakrojon¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹ , obejmuj¹c¹ ró¿norodne formy przeciwdzia³aniu skutkom bezrobocia
na terenach wiejskich. Ponadto wydaje bezp³atny miesiêcznik Zagrodnik powiêcony sprawom spo³eczno- gospodarczym wsi.
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Konferencja naukowa

Stanis³aw Mierzwa (1905  1985)
 ludowiec i dzia³acz niepodleg³ociowy
W Krakowie, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego, 19 padziernika 2010
roku odby³a siê konferencja naukowa powiêcona mecenasowi
Stanis³awowi Mierzwie - wybitnemu dzia³aczowi ruchu ludowego,
zmar³emu w Krakowie 10 padziernika 1985 r. i pochowanemu 19 padziernika tego¿ roku
na cmentarzu parafialnym w
Wierzchos³awicach, w kaplicy
cmentarnej - rodzinnym grobowcu Wincentego Witosa.
W zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji zaanga¿owa³y siê trzy instytucje: Krakowski Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej, Wydzia³ Historyczny
Uniwersytetu Jagielloñskiego
oraz Towarzystwo Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa w
Wierzchos³awicach.
Konferencjê poprzedzi³o z³o¿enie przez jej uczestników kwiatów pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
Proces Krakowski, umieszczon¹
na murach dawnego wiêzienia w.
Micha³a przy ul Senackiej 3.
Zgodnie z programem
przedstawionym w okolicznociowym zaproszeniu, ponad
160 uczestników konferencji
powita³ prof. dr hab. Andrzej
Banach  dziekan Wydzia³u Historycznego Uniwersytetu Jagielloñskiego. Przewodniczy³ on
konferencji wraz z dyrektorem
Krakowskiego Oddzia³u IPN
 dr Markiem Lasot¹ oraz pre10

zesem Zarz¹du Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchos³awicach Ryszardem Ochwatem.
Wród licznych goci na uroczyst¹ konferencjê przybyli: wicewojewoda ma³opolski - Stanis³aw Sorys, prezes Zarz¹du Wojewódzkiego PSL w Krakowie dr Andrzej Kosiniak- Kamysz,
prof. Aleksander £uczak - wieloletni wicepremier i profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego, dr
Dionizy Smyk - przewodnicz¹cy
Ma³opolskiej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych, rodzina mecenasa Stanis³awa
Mierzwy - synowie: Jacek, Wincenty i Wojciech Mierzwa.
Profesor dr hab. Andrzej Banach w swym wyst¹pieniu powiedzia³ m.in.:

Rozpoczêcie konferencji. Przemawia prezes Towarzystwa Przyjació³
Muzeum W. Witosa- Ryszard
Ochwat.

Mecenas Stanis³aw Mierzwa
by³ wychowankiem Uniwersytetu Jagielloñskiego. Wychowankiem, który wspaniale zapisa³ siê
na kartach historii naszego Uniwersytetu.( ) To wybitny patriota, który przez ca³e ¿ycie zwi¹za³ siê z ruchem ludowym i to
nie poprzez s³owne deklaracje,
lecz przez wielkie spo³eczne zaanga¿owanie, który do koñca
swoich dni udowodnia³ swój patriotyzm i swój zwi¹zek ze
wsi¹.( ) Stanis³aw Mierzwa nale¿a³ do tych inteligentów, którzy nigdy nie wyrzekli siê swojego spo³ecznego, ch³opskiego pochodzenia i zwi¹zku ze wsi¹.
Poród wielu wybitnych absolwentów Uniwersytetu Jagielloñskiego, którzy wyszli z ch³opskiego rodowiska  trzeba ze smutkiem stwierdziæ - nie brak³o
i tych, którzy zacierali lady swojego pochodzenia.( ) To o nich
mówi³ profesor Stanis³aw Pigoñ,
¿e siê wysferzyli. Mecenas Stanis³aw Mierzwa nigdy siê nie wysferzy³.( ) By³ cz³owiekiem
o niezachwianych zasadach moralnych i pogl¹dach politycznych. Nie by³ doktrynerem, ale
pogl¹dów swoich broni³, jako
ofiara represji i to nieraz w sytuacjach niezwykle dramatycznych. W 1945 roku dotknê³y go
bolenie represje w moskiewskim
wiêzieniu na £ubiance, zastosowane przez sowieckie w³adze
wobec 16-tu polskich patriotów
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 przywódców Polskiego Pañstwa Podziemnego. W 1947
roku, za polityczne przekonania,
na d³ugie lata pozbawiony zosta³
wolnoci przez w³adze PRL. ( )
By³ wiêziony w Krakowie ( )
Wiele lat spêdzi³ samotnie w wiêziennej celi we Wronkach( )
Wiêziony by³ równie¿ w Warszawie na Mokotowie( ) Mecenas
Mierzwa rzadko mówi³, co on
sam zrobi³, ale jego ¿ycie potwierdzi³o, potwierdzi³a to spucizna,
któr¹ pozostawi³, ¿e dzisiaj zaliczamy go do najpiêkniejszych
postaci ¿ycia politycznego i narodowego - bo Stanis³aw Mierzwa by³ wysokiej rangi Dzia³aczem Ludowym, ale te¿ Dzia³aczem Niepodleg³ociowym.( )
Mylê, ¿e dzisiejsza konferencja
bêdzie ho³dem dla tej wielkiej
Postaci ( )
Oficjalnego otwarcia konferencji dokona³ dr Marek Lasota,
który w okolicznociowym wyst¹pieniu powiedzia³:
Pañstwa liczna dzisiaj obecnoæ wskazuje, jak bardzo wa¿ki
problem w Auli Krakowskiej
Alma Mater bêdzie dzisiaj rozwa¿any.( ) Ten problem jest niezwykle istotny, bowiem dotychczas w powszechnej wiadomoci ruch ludowy wydawa³ siê byæ
czym ma³o znanym, czym niejednokrotnie marginalizowanym.( ) A przecie¿ ruch ludowy dla historii Polski drugiej po³owy XX wieku jest rzecz¹ fundamentaln¹.( ) Polski agraryzm
mia³ wiele ods³on, wiele wizerunków, ale praktycznie zaznaczy³
siê zw³aszcza w powojennej historii Polski, zw³aszcza w tych

Gocie konferencji w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagielloñskiego. Od prawej: wicewojewoda ma³opolski Stanis³aw Sorys, prezes ZW
PSL w Krakowie Andrzej Kosiniak-Kamysz, prof. Aleksander £uczak.

pierwszych powojennych latach,
niezwykle silnie.( ) Dobrze siê
sta³o, ¿e tak¹ konferencjê, jak
dzisiejsza, moglimy zorganizowaæ w takim momencie jak 25lecie mierci Mecenasa Stanis³awa Mierzwy, jednej z g³ównych
postaci nie tylko tu w Ma³opolsce, nie tylko tu w Krakowie, ale
jednej z g³ównych postaci ruchu
ludowego w naszym kraju w
okresie powojennym. Jest to w
mojej ocenie wydarzenie niezwykle istotne
Ryszard Ochwat zabieraj¹c
g³os w swoim przemówieniu podkreli³:
My czujemy siê spadkobiercami( ) My jestemy zorganizowani przez Mecenasa Stanis³awa Mierzwê i w naszym myleniu i postêpowaniu chcielibymy byæ godnymi Jego spadkobiercami.( ) Oczywicie, mó-

wiê o naszym Towarzystwie 
Towarzystwie Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa w
Wierzchos³awicach.( )
Na wspóln¹ mogi³ê Wincentego Witosa i Stanis³awa Mierzwy, tam, w Wierzchos³awicach
patrzymy wiele razy w roku, ale
fakt, ¿e mo¿emy tutaj, w tym
miejscu szczególnym, które nobilituje ka¿dego Polaka, ka¿dego prawdziwego Patriotê i ka¿dego nauczyciela kolejnych pokoleñ - wspominaæ Mecenasa
Stanis³awa Mierzwê - jest wydarzeniem szczególnym, które doceniæ powinnimy wszyscy tutaj zgromadzeni, bowiem
wszystkim nam le¿y na sercu oddzia³ywanie i wychowanie m³odego pokolenia Polaków.( )
Wychowanie m³odych Polaków
w³anie w duchu patriotyzmu( )Przyk³ad Mecenasa Sta11
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nis³awa Mierzwy to przyk³ad
niezwyk³ego intelektu( ) niezwyk³ej si³y charakteru i niezwyk³ego patriotyzmu, który jest naprawdê wart upamiêtnienia i
godny naladowania.
Stanis³aw Mierzwa  od
PAML do w³adz centralnych SL
 tak brzmia³ tytu³ pierwszego referatu, który wyg³osi³a dr hab. Alina Fitowa. Mówi³a m.in.:
Dzisiejsza Konferencja to jest
zwyciêstwo Stanis³awa Mierzwy z
za grobu.( ) To jest tak¿e jaka
moja osobista satysfakcja, satysfakcja z tego, ¿e przez wiele lat
rozmawiaj¹c ze Stanis³awem
Mierzw¹, pisz¹c Jego historiê nie
zmarnowa³am ¿ycia, a praca moja
przynios³a pewne owoce.( ) Ze
Stanis³awem Mierzw¹ spotyka³am siê ju¿ wtedy, kiedy stosowano wobec niego co, co okrelilibymy banicj¹.( ) To by³a taka
jakby mieræ cywilna( ) Stanis³aw Mierzwa nie móg³ nigdzie
wystêpowaæ publicznie, nie móg³
nigdzie niczego o sprawach politycznych czy spo³ecznych napisaæ.( ) Jedynymi miejscami,
miejscami niejako eksterytorialnymi, gdzie móg³ siê Stanis³aw Mierzwa w szerszym gronie przyjació³, w szerszym gronie ludowców spotykaæ - by³y
cmentarze, by³y pogrzeby aktualnie zmar³ych Przyjació³-Ludowców.( ) By³y uroczystoci
rocznicowe przy grobach dawniej zmar³ych, jak i w bojach poleg³ych, których przypominano( ) Ja bywa³am na tych pogrzebach, bywa³am na tych
cmentarzach.( ) Prze¿ywa³am
to bardzo, jako m³oda, pocz¹t12

kuj¹ca historyczka.( ) Ten pobyt na cmentarzach przypomina³ jakby Trzeci¹ Czêæ Dziadów Adama Mickiewicza, dlatego, ¿e te pogrzeby by³y tak¿e
inwigilowane.( ) I zdarzy³o siê
raz, ¿e rozpoznano pracownika SB na pogrzebie, a wiêc
uczestnicy jeszcze siê i tam
ogl¹dali, czy rzeczywicie s¹
tam bezpieczni( ) Ale mia³am
te¿ i takie skojarzenie, prowadz¹ce mnie mylami do tego czasu, kiedy jeszcze Polska nie by³a
niepodleg³a i poeci pisali wiersze,
w których b³agali o powrót Polski, Polski wolnej( ) I przychodzi³ mi wtedy na myl wiersz Stanis³awa Wyspiañskiego:
Bo¿e wielki Bo¿e, ty nie
znasz nas Polaków, ty nie
wiesz, co znacz¹ stra¿e nasze u
twych Grobów Znaków, daj
nam poczucie si³y i Polskê daj
nam ¿yw¹   ten wiersz brzmi
jak modlitwa i tak w³anie siê
modlili Ludowcy na cmentarzach, ¿eby mo¿na by³o wróciæ
kiedy do Niepodleg³ej
Do
¿ywej Polski
W nastêpnej kolejnoci referaty wyg³aszali:
 dr Janusz Gmitruk
(MHPRL)  Dzia³alnoæ Stanis³awa Mierzwy podczas II wojny wiatowej
 dr hab. Alina Fitowa
(UJ)  Uczeñ Wincentego Witosa i kontynuator jego dzie³a
 dr Franciszek D¹browski (BUiAD IPN)  Relacje Stanis³awa Mierzwy z Stanis³awem
Miko³ajczykiem 1955  1966
 Szczepan wi¹tek
( AP w Krakowie)  Dzia³al-

noæ Stanis³awa w samorz¹dzie
rolniczym 1941-1946
 Dr Antoni Kura
(KGZpNP IPN)  Represje komunistów wobec Stanis³awa
Mierzwy 1945  1954
 El¿bieta Pietrzyk
(OBUiAD IPN w Krakowie) 
Inwigilacja Stanis³awa Mierzwy
1954  1985
 Mateusz Szpytma
(OBEP IPN w Krakowie)  Stanis³aw Mierzwa wobec ZSL w
okresie tzw. prze³omu padziernikowego
 dr Tadeusz Rutkowski
(IH UW)  Stanis³aw Mierzwa
wobec opozycji i NSZZ Solidarnoæ 1976  1985

Janusz
Skicki
(TPMWWwW)  Udzia³ Stanis³awa Mierzwy w powstaniu Towarzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach oraz Muzeum  Dom
Wincentego Witosa
 dr Jan Hebda  Ostatnie
po¿egnanie Stanis³awa Mierzwy
19. X. 1985 r.
Do treci powy¿szych referatów, do stawianych w nich tez i
dowodów dokumentuj¹cych spo³eczno-polityczn¹ dzia³alnoæ Stanis³awa Mierzwy mo¿na bêdzie
odnieæ siê szczegó³owo po publikacji referatów, któr¹ Instytut Pamiêci Narodowej w Krakowie planuje w roku przysz³ym. Na zakoñczenie konferencji oby³a siê przewidziana programem dyskusja, a
Jacek Mierzwa, najstarszy syn Stanis³awa Mierzwy, z³o¿y³ podziêkowanie organizatorom konferencji,
a tak¿e jej uczestnikom.
JM

Historia ch³opów

Problemy wiadomoci narodowej
i obywatelskiej ch³opów
wiadomoæ narodowa i obywatelska ch³opów, co najmniej do
koñca XIX wieku, by³a bardzo niska. Pisali o tym w swoich pamiêtnikach co wiatlejsi ch³opi. Na
przyk³ad Jan S³omka, wójt z Dzikowa, w swoich Pamiêtnikach
w³ocianina, wydanych w Krakowie w 1912 r. pisa³:
Co do uwiadomienia narodowego, dawniej  jak zapamiêta³em, ch³opi nazywali siê tylko
Mazurami, a mowê swoj¹  mazursk¹, ¿yli dla siebie, stanowi¹c
zupe³nie odrêbn¹ masê, obojêtn¹
zupe³nie na sprawy narodowe. Ja
np. dopiero wtedy jak pocz¹³em
czytaæ ksi¹¿ki i gazety, poczu³em
siê Polakiem i uwa¿am, ¿e inni
w³ocianie w ten sam mniej wiêcej sposób dochodzili do poznania swej narodowoci ( ). Nie
chcieli s³yszeæ o Polsce, boj¹c siê,

przed rokiem 1914

¿e panowie znowu obejm¹ rz¹dy
i przywróc¹ pañszczyznê.
Niemal jednobrzmi¹ce z t¹
ocen¹ S³omki s¹ fragmenty Moich wspomnieñ Wincentego Witosa, który  jak sam pisze  patrzy³ na wie przez prawie trzy pokolenia i jako ¿e z pnia i rdzenia
wsi wyszed³, stara³ siê na ni¹ patrzeæ tak bez uprzedzeñ jak i zbytniego entuzjazmu. W podrozdzialiku tych Wspomnieñ zatytu³owanym Ch³opski pogl¹d na wiat
czytamy: Ch³op przed piêædziesiêciu laty by³ dziwn¹ mieszanin¹
wszystkiego. Uwa¿a³ siê za ni¿sze i mniej wartociowe stworzenie od innych, nie tylko, ¿e w to
sam wiêcie wierzy³, ale i drugich
w tym umacnia³, obni¿aj¹c rozmylnie swoj¹ wartoæ w ich
oczach. By³ niewolnikiem tak z
krwi, tradycji, wychowania, jak

Nauka w wiejskiej szkole, pocz¹tek XX wieku.

i z w³asnej woli. Cnotê pokory,
nakazywan¹ mu przez koció³ i
ksiêdza, ale wobec Boga, on stosowa³ wobec wszystkich i to czêsto z nies³ychan¹ jeszcze przesad¹. To odbiera³o mu wszelk¹
inicjatywê, mo¿liwoæ poruszania siê i obrony, to stwarza³o
beznadziejnoæ wszelkich jego
zamierzeñ i posuniêæ.
Nie starano siê te¿ siêgn¹æ 
pisze dalej Witos  poza najbli¿sze
otoczenie, a rzadko bardzo wybiega³a myl poza granice swojej wsi i
gminy. Ch³opu ci¹gle towarzyszy³
strach. Bali siê ci¹gle szatana,
który ma nies³ychan¹ si³ê i który
nawet mo¿e Bogu zniszczyæ najlepsze zamys³y i urz¹dzenia. Wród
innych przymiotów ch³opów Witos
wymieni³ honor, którego obraza
powodowa³a procesy s¹dowe, bójki i chêæ odwetu. Tu  pisze Witos  konsekwencja ch³opska, nieub³agana i niczym nienaruszona,
by³a wprost nies³ychana. Ale pisze on dalej: Przy wszystkich swoich brakach, b³êdach i przywarach
ch³op ówczesny by³ cz³owiekiem
rzetelnym, dotrzymywa³ umów i
danego s³owa, sp³aca³ wszystkie zobowi¹zania, tj. d³ugi i podatki, sp³aty za drzewo, siano, zbo¿e i ubranie. Charakteryzuj¹c wie  jak
Witos to uj¹³  w swojej masie
napisa³, i¿ wie nie umia³a czytaæ,
a jeli ju¿ kto umia³, to czyta³ tylko
proroctwa królowej Saby i ¿ywot
wiêtej Genowefy, za czytaj¹cych
gazety ch³opów uwa¿ano za pomylonych, którym siê zachciewa
«pañskiej zabawy».
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O wiadomoci narodowej 
kontynuowa³  nie mog³o byæ
prawie ¿adnej mowy, bo i sk¹d?
Ksi¹dz tak bardzo zajêty nawracaniem Murzynów [na prawdziw¹ wiarê] nigdy o tym nie
mówi³, urz¹d za nie nakazywa³.
Ch³opi w swojej masie bali siê
Polski nies³ychanie, wierz¹c, ¿e
z jej powrotem przyjdzie na pewno pañszczyzna i najgorsza szlachecka niewola. Powstania uwa¿ali za jak¹ potworn¹ zbrodniê,
której nie umieli nazwaæ ani
okreliæ, a powstañców za dzikich pomylonych zbrodniarzy,
bêd¹cych plag¹ ludnoci i nieszczêciem dla ch³opów.
Na innych stronach swoich
Wspomnieñ Witos przytoczy³ dwa
tragiczne przyk³ady owego stosunku ch³opów do szlachty. Jeden by³
to  jak on to okreli³  krwawy
Jakub Szela ze wsi Smarzowej,
który z ramienia rz¹du austriackiego i za jego poduszczeniem kierowa³ rzezi¹ szlachty w okolicznych

powiatach. I drugi dramat, który
rozegra³ siê we wsi Lisia Góra w
powiecie tarnowskim, w której
ch³opi w roku 1846 w straszny
sposób wyr¿nêli szlachciców zd¹¿aj¹cych w szeregi powstañcze.
Tam to  kontynuuje Witos 
podstêpem zamknêli ich w piwnicy do dzi dnia istniej¹cej, niby
to kryj¹c ich przed okiem w³adzy,
a potem na nich dokonali okropnej rzezi.
Wracaj¹c do poruszonej wy¿ej
wiadomoci narodowej ch³opów
w okresie zaborów, to Witos zwróci³ te¿ uwagê w swoich Wspomnieniach, jak g³êbokie podzia³y w narodzie polskim ¿³obi³y owe zabory.
O kwestii tej pisa³: Nasi ch³opi z
Galicji, mieszkaj¹cy po prawej
stronie Wis³y, bardzo d³ugo swoich s¹siadów z drugiej strony
uwa¿ali za Moskali i dziwili siê,
dlaczego oni mówi¹ po polsku, a
wiêksze mieli do nich uprzedzenie ni¿ do Niemców lub ¯ydów.
( ) Granicê miêdzy Austri¹ a

Forma zbiorowego czytelnictwa prasy na wsi galicyjskiej.
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Rosj¹ uwa¿ali za wieczn¹. Kontynuuj¹c ten w¹tek Witos pisa³:
Stosunki te zmienia³y siê jednak powoli, a uleg³y raptownej
zmianie, gdy wprowadzono w
Rosji konstytucjê, a ch³opi nasi
z jednej i drugiej strony Wis³y zaczêli siê ze sob¹ coraz czêciej stykaæ. Bardzo wiele do zbli¿enia
przyczyni³a siê tak¿e emigracja
amerykañska, gromadz¹ca po
ró¿nych miejscowociach ch³opów polskich ze wszystkich zaborów. Tam za morzem dopiero
siê oni poznawali.
Opisana wy¿ej przez Witosa
inercja ch³opów trwa³a jeszcze kilkadziesi¹t lat po zniesieniu w
1848 r. przez rz¹d austriacki
pañszczyzny i po przekszta³ceniu
siê od 1867 r. tego absolutystycznego cesarstwa w konstytucyjne,
które obok Rady Pañstwa do
spraw ogólnych stworzy³o te¿ Sejmy Krajowe. Galicja otrzyma³a
Sejm Krajowy i jego Wydzia³ Krajowy jako organ wykonawczy
oraz autonomiczn¹ Radê Szkoln¹
Krajow¹ z siedzib¹ we Lwowie,
jako stolicê Galicji i Lodomerii.
Zagwarantowano równie¿ niezawis³oæ w³adzy s¹downiczej, wolnoæ druku, s³owa i stowarzyszeñ.
Mimo owych koncesji socjalnych
i narodowych i mimo ¿e  jak pisze w przytoczonych tu Wspomnieniach Witos  nad podniesieniem pracowa³o te¿ coraz wiêcej oddanych jej ludzi wie nie
mog³a siê otrz¹sn¹æ z przygniataj¹cej j¹ nêdzy i ciemnoty[ ]
Ch³opi tak¿e i sami nie byli bez
winy. Siedzieli w ciemnocie, unikali szko³y, zakostnieli w starych formach i zwyczajach, niezrozumieniu i nieporadnoci
( ). Zosta³o takie samo ³a¿enie
po wszystkich jarmarkach i od-
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pustach, te same k³ótnie, niesnaski i procesy. Czarownice i strachy ( ). Ch³opi spêdzali masê
czasu w karczmie na plotkach,
pijatyce i k³ótniach. Wszyscy niemal po¿yczali u ¯ydów, ton¹c w
d³ugach i procentach po uszy.
Stosunek ch³opów do szlachty by³ ci¹gle podejrzliwy i wrogi.
Witos pisze o tym bez ogródek.
Nienawiæ do wszystkich ciarachów, a szczególnie do w³acicieli ziemskich  czytamy w jego
Wspomnieniach  by³a powszechna i wci¹¿ g³êboko zakorzeniona. Ch³opi nie tylko pamiêtali
stare krzywdy, ale coraz wiêcej i
g³oniej narzekali na obecne ich
rz¹dy, wyra¿aj¹c ¿al, ¿e ich w
roku 1946 nie wymordowano do
jednego. Nazwisko Szeli nie tylko by³o znane ka¿demu niemal
ch³opu, ale wymieniane nawet z
du¿ym szacunkiem ( ). Nie
wszystkim by³y znane jego czyny i niejednako te¿ by³y oceniane. Wszyscy niemal zgadzali siê
na to, ¿e gdyby Szela by³ wyr¿n¹³
szlachciców, to nie tylko ch³opi
staliby siê zupe³nie wolni, ale
maj¹tki szlacheckie przesz³yby w
ich rêce.
Innymi s³owy ch³opi przez
dziesi¹tki lat po ich uw³aszczeniu
i uwolnieniu z poddañstwa oraz po
nadaniu im praw obywatelskich
sami nie byli w stanie na tyle podwign¹æ siê z ciemnoty, aby móc
z tego skorzystaæ i obróciæ choæby tylko na swój po¿ytek, a stanowili oni lwi¹ czêæ narodu. St¹d
te¿ pracê nad nimi podjêli inni  z
myl¹ o nich, a nade wszystko z
myl¹ o Polsce, o jej niepodleg³oci do wywalczenia której  jak pokaza³y to wszystkie powstania narodowe  ch³opi byli nieodzowni
Pracê nad tym, aby z ch³opów

Pieczenie chleba w chacie folwarcznej ,po³owa XIX wieku.

cesarskich uczyniæ ch³opów
polskich podjêli powstañcy
styczniowi, a tak¿e postêpowa i
demokratycznie usposobiona inteligencja szlacheckiego pochodzenia. Przy nich dopiero zaczêli powoli wyrastaæ dzia³acze spo³eczni
i polityczni ch³opskiego pochodzenia, którzy znaj¹c lepiej mentalnoæ ch³opa i bêd¹c jednymi sporód nich, mogli ³atwiej prze³amaæ
ich nieufnoæ i dotrzeæ do ich wiadomoci, aby j¹ odpowiednio
kszta³towaæ. Ale droga, jak¹ pokonywaæ musieli pionierzy uwiadomienia obywatelskiego i narodowego ch³opa, by³a d³uga i bardzo ciê¿ka. Sta³y bowiem na tej
drodze zapory, jakie stawiali zaborcy, ale i te  bodaj jeszcze ciê¿sze
 jakie tkwi³y w umys³ach ch³opów
i w ich analfabetyzmie. Wie nie
czyta³a, gdy¿ nie umia³a czytaæ i
nie mia³a co czytaæ. Aby mo¿na
by³o wyrwaæ ch³opa z przes¹dów
i bezw³adu i zainteresowaæ go sprawami wykraczaj¹cymi poza spra-

wy wsi, nale¿a³o go wpierw nauczyæ czytaæ i wyrabiaæ w nim
g³ód czytania - najpierw gazetki, a póniej tak¿e dostosowanej
do jego mo¿liwoci mentalnych
ksi¹¿eczki. Dopiero od pojawienia
siê tej pracy owiatowej nad ch³opami i pierwszych dla nich pisemek, zaczê³o wzrastaæ czytelnictwo
wród ch³opów i zacz¹³ kie³kowaæ
ruch ludowy .
Prócz wymienionych wy¿ej
dzia³añ i sposobów droga do umys³ów ch³opskich wiod³a poprzez
organizowane dla ch³opów wiece;
obchody wa¿nych dla Polski, w
tym szczególnie dla ch³opów rocznic narodowych; walk o szko³ê i
bibliotekê na wsi; o nieuszczuplanie ch³opom nale¿nych im praw;
o rozszerzenie prawa wyborczego
i o szanowanie ich godnoci przez
dwory, urzêdy i Koció³.
Alina Fitowa
(Fragment artyku³u
z sesji naukowej )
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Wincenty Witos 1874- 1945
Dok³adnie 31 padziernika
tego roku minê³o 65 lat od mierci jednego z najwybitniejszych
polityków w polskiej historii, trzykrotnego premiera RP - Wincentego Witosa. Chc¹c uczciæ
pamiêæ tego wielkiego Polaka, kierownictwo Instytutu
Pamiêci Narodowej, na czele ze p. prof. Januszem Kurtyk¹, zadecydowa³o o wydaniu albumu, którego celem
by³o przypomnienie jej spo³eczeñstwu.
Nieprzypadkowo opracowania publikacji o Witosie
podj¹³ siê rzeszowski Oddzia³
Instytutu Pamiêci Narodowej. W Rzeszowie bowiem
rodzi³ siê ruch ludowy. W tym
miecie 28 lipca 1895 r. w
budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³ podczas zjazdu delegatów Okrêgowych Ch³opskich Komitetów Wyborczych powo³ane
zosta³o Stronnictwo Ludowe.
27 lutego 1903 r., w tym samym
miejscu, zmieniono nazwê tej partii na Polskie Stronnictwo Ludowe. A dziesiêæ lat póniej 13 grudnia 1913 r. dosz³o tu do roz³amu
w ruchu ludowym, który doprowadzi³ do powstania PSL-Piast.
Publikacja Wincenty Witos
1874-1945 jest kolejnym albumem IPN z serii powiêconej wielkim Polakom. Dotychczas w serii
tej ukaza³y siê m.in. prace o rotmistrzu Witoldzie Pileckim (2008)
i Stefanie Korboñskim (2009).
Autorami albumu o Wincentym Witosie s¹ trzej pracownicy
Oddzia³owego Biura Edukacji Pu-
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blicznej IPN w Rzeszowie: Tomasz
Bereza, Marcin Buka³a i Micha³
Kalisz. Podejmuj¹c pracê nad publikacj¹, jako autorzy, musielimy
postawiæ sobie zasadnicze pytanie,

do kogo bêdzie ona adresowana?
Przyjêlimy, ¿e ksi¹¿ka skierowana zostanie przede wszystkim do
uczniów, m³odzie¿y i osób chc¹cych lepiej poznaæ dzieje ruchu
ludowego. Za³o¿enie to znalaz³o
odzwierciedlenie zarówno w sferze tekstowej, jak i ikonograficznej. Du¿¹ uwagê przyk³adalimy
bowiem do przedstawienia kontekstu historycznego, w którym ¿y³
Witos. Staralimy siê tak¿e zasygnalizowaæ niektóre aspekty jego
dzia³alnoci, pogl¹dy i myl polityczn¹, które do tej pory by³y przez
historyków pomijane. Album powsta³ w oparciu o szerok¹ kweren-

dê ród³ow¹. Przy pisaniu tekstów
szczególnie przydatne okaza³y siê
wspomnienia Wincentego Witosa
oraz jego bogata publicystyka. W
tekcie wielokrotnie oddawalimy g³os samemu Witosowi. Mamy nadziejê, ¿e przez
to narracja sta³a siê bardziej
atrakcyjna i autentyczna.
Przygotowuj¹c album
przeprowadzilimy kwerendê
w szeregu archiwów krajowych i zagranicznych. Wymieniæ tu mo¿na np. Archiwum Pañstwowe w Krakowie
(wraz z oddzia³ami), Narodowe Archiwum Cyfrowe w
Warszawie, Instytut Pamiêci
Narodowej, czy Centralne
Pañstwowe Archiwum Ukrainy we Lwowie. Stosunkowo
najwiêcej przydatnych nam,
a zarazem ma³o znanych materia³ów, odkryto w Archiwum Pañstwowym w Krakowie Oddzia³ w Tarnowie,
gdzie znajduj¹ siê m.in. akta
gminy Wierzchos³awice, dokumentacja S¹du Obwodowego w
Tarnowie, Wydzia³u Powiatowego
w tym miecie, czy specyficzny zespó³ Tarnoviana. Na wielu dokumentach widniej¹ w³asnorêczne
podpisy Witosa. Sporo cennego
materia³u prezentowanego w albumie pochodzi z Zak³adu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie.
S¹ to materia³y prasowe (Przyjaciel Ludu, Piast), dokumenty
organizacyjne PSL-Piast i Stronnictwa Ludowego oraz liczne fotografie. Wiele zdjêæ, zamieszczonych w albumie pochodzi z bogatej kolekcji fotografii ZHRL.
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Badaniami objêto ponadto
liczne placówki muzealne. Zamieszczone w albumie zdjêcia pochodz¹ m.in. z Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Okrêgowego w Rzeszowie,
Muzeum Podhalañskiego w Nowym Targu, Muzeum Zespo³u Pa³acowo-Parkowego w Przeworsku,
Muzeum Tatrzañskiego w Zakopanem i wielu innych. Oczywicie
najbogatszym zasobem materia³ów dotycz¹cych Wincentego Witosa mo¿e pochwaliæ siê Jego Muzeum w Wierzchos³awicach, które jest Oddzia³em Muzeum Okrêgowego w Tarnowie. Zgromadzone s¹ tam liczne kolekcje fotografii, dokumentów osobistych Witosa i jego rodziny, materia³y organizacyjne partii ludowych, a tak¿e
prasa. W zwi¹zku z tym stosunkowo najwiêcej opublikowanej w albumie ikonografii pochodzi w³anie z tej placówki.
Siêgnêlimy równie¿ do zbiorów nietypowych, gdzie spodziewalimy siê znaleæ informacje o Witosie, b¹d ruchu ludowym. Korzystalimy m.in. ze zbiorów parafii
rzymskokatolickiej w Wierzchos³awicach oraz z dokumentów parafii
rzymskokatolickiej w Nowosielcach, gdzie w 1936 r. mia³a miejsce najwiêksza ch³opska manifestacja okresu miêdzywojennego.
W albumie umiecilimy ponadto wiele materia³ów z prywatnych kolekcji, m.in. fotografii i
pocztówek. Chcielimy w ten sposób oddaæ ducha epoki, w której
¿y³ Witos.
£¹cznie w albumie zaprezentowanych zosta³o 469 fotografii,
dokumentów i wycinków prasowych. Zdecydowana wiêkszoæ
zosta³a opublikowana po raz
pierwszy.

Album Wincenty Witos
18741945 ma konstrukcjê
chronologiczn¹. Zosta³ podzielony na cztery rozdzia³y, które odpowiadaj¹ etapom ¿ycia i aktywnoci politycznej Wincentego Witosa. Ka¿dy z rozdzia³ów sk³ada
siê z dwóch zasadniczych i wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych elementów, tj. tekstu opisuj¹cego
dany etap ¿ycia Witosa oraz czêci ikonograficznej.
Zastosowana w albumie szata graficzna nawi¹zuje do motywu czterech pór roku, przyjêtego przez W³adys³awa Reymonta
w czterotomowej powieci Ch³opi, za któr¹ otrzyma³ literack¹
nagrodê Nobla. Poszczególne
tomy Ch³opów nosi³y podtytu³y
odpowiadaj¹ce porom roku (ca³y
cykl zaczyna³ siê jesieni¹). W albumie natomiast ka¿dy z rozdzia³ów zawiera charakterystyczne
motywy graficzne, nierozerwalnie ³¹cz¹ce siê z konkretn¹ por¹
roku. Uznalimy jednak za zasadne zacz¹æ od zimy, a zakoñczyæ
na jesieni.

Dwa pierwsze rozdzia³y napisane zosta³y przez Marcina Buka³ê. Pierwszy nosi tytu³ rodowisko rodzinne i m³odoæ, drugi Od czytelnika prasy ludowej
do premiera rz¹du dzielnicowego. Dotycz¹ lat 18741918. Najwiêksz¹ czeæ publikacji, tj. rozdzia³ trzeci (Premier, prezes,
emigrant), dotycz¹cy okresu
19191939, przygotowa³ Tomasz Bereza. Ostatnie szeæ lat
¿ycia Witosa, w rozdziale o symbolicznym tytule W jesieni ¿ycia,
przedstawi³ Micha³ Kalisz.
Jako autorzy albumu mamy
nadziejê, ¿e spotka siê on z zainteresowaniem Czytelników. Dziêkujemy wszystkim osobom, które
pomog³y nam w jego przygotowaniu. Szczególne s³owa wdziêcznoci kierujemy do Pracowników
Muzeum Wincentego Witosa w
Wierzchos³awicach.

Tomasz Bereza,
Marcin Buka³a
IPN Rzeszów
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Nasz Patron

70 lat szko³y nad Wielopolk¹
Obchody jubileuszu Zespo³u Szkó³ AgroTechnicznych
im. Wincentego Witosa w Ropczycach
W padzierniku 2010 roku obchodzilimy uroczystoæ 70-lecia
naszej szko³y i 25-lecia nadania jej
imienia Wincentego Witosa. Uroczystoæ rozpoczê³a siê 16. 10.
2010 r. o godzinie 9.00 uroczyst¹
msz¹ wiêt¹ w kociele parafialnym
pod wezwaniem Przemienienia
Pañskiego w Ropczycach, któr¹
celebrowa³ ks. biskup K. Górny.
Powiêcony zosta³ nowy sztandar
szko³y, ufundowany i wykonany
przez S. Marciniec, absolwentkê
naszej szko³y. M³odzie¿ z³o¿y³a lubowanie. Ksi¹dz biskup wyg³osi³
piêkn¹ homiliê. Przybli¿y³ te¿ sylwetkê naszego Patrona - W. Witosa oraz za³o¿yciela naszej szko³y ks.
dra J. Zwierza.
Nastêpnie dyrekcja zaprosi³a
uczestników na halê widowiskowosportow¹ przy Zespole Szkó³ im.
ks. dra J. Zwierza. Prowadz¹cy uroczystoæ jubileuszow¹ H. Wiktor i
B. Wojnowski powitali serdecznie
wszystkich przyby³ych w imieniu
dyrekcji i Komitetu Organizacyjnego. Wród zaproszonych goci znaleli siê: Jego Ekscelencja ks. biskup K. Górny  ordynariusz diecezji rzeszowskiej, ks. dziekan - J.
Delekta, ksiê¿a absolwenci i byli
katecheci naszej szko³y, ksiê¿a
ucz¹cy obecnie w naszej szkole,
prezes zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Muzeum im. W. Witosa w
Wierzchos³awicach  R. Ochwat,
pos³owie na Sejm RP  K. Moskal
i W. Rygiel, radny Sejmiku Wojewódzkiego  J. Gudyka, starosta
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego  J. Rojek, przewodnicz¹cy
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Rady Powiatu  S. Wozowicz, wicestarosta  S. Ziemiñski, przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki - S. F¹fara, dyrektor Wydzia³u Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki  S. D¹bro, dyrektorzy wydzia³ów i pracownicy
Starostwa Powiatowego, burmistrz
Ropczyc  B. Bujak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  J. Misiura,
przedstawiciel Kuratorium Owiaty - dyrektor M. Kondzio³ka, byli
dyrektorzy: S. Framêga, B. Chmielarski i M. Soko³owska, wnuk
pierwszego kierownika Rocznej
Szko³y Ogrodniczej z 1940 r.  S.
Fedyk, emerytowani nauczyciele i
pracownicy szko³y oraz nauczyciele i pracownicy okresowo zwi¹zani ze szko³¹, absolwenci-seniorzy:
M. Idzior (Cichy),T. Bednarczyk, K.
Kramarz, C. Kramarz, M. Klich
(Sypieñ), W. Froñ, K. Machnica-

Ra, W. Kramarz, J. Kurc, szefowie Zwi¹zków Zawodowych: B.
Buda - przewodnicz¹ca NSZZ Solidarnoæ Nauczycieli i Pracowników Owiaty, E. Ró¿ycka -wiceprezes Zarz¹du Okrêgu Podkarpackiego ZNP, E. Janowski - prezes Oddzia³u ZNP w Ropczycach, dyrektorzy powiatowych i gminnych
szkó³, placówek owiatowo-wychowawczych, instytucji, urzêdów powiatowych i gminnych, zaprzyjanionych przedsiêbiorstw, firm, prezesi stowarzyszeñ, przyjaciele i
sponsorzy szko³y, przedstawiciele
Rady Rodziców, nauczycieli i pracowników szko³y, m³odzie¿.
Starosta powiatu J. Rojek wrêczy³ akt prawa posiadania nowego
sztandaru dyrektor M. Strzêpce,
która wyg³osi³a okolicznociowe
przemówienie. Po nim nast¹pi³o
wrêczenie odznaczeñ zas³u¿onym

Nasz Patron
nauczycielom i pracownikom
szko³y. Medal Zas³u¿ony dla kultury polskiej otrzyma³a K. Kania.
Medal im. W. Witosa otrzyma³a
szko³a-jubilatka oraz M. Ziemiñska. Medal dla szko³y na rêce dyrektor M. Strzêpki, jak równie¿
medal dla M. Ziemiñskiej wrêczyli
prezes zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Muzeum W. Witosa w Wierzchos³awicach  R. Ochwat oraz
cz³onkowie w³adz PSL: burmistrz
Ropczyc - B. Bujak i pose³ na Sejm
RP  W. Rygiel.
Medale Za zas³ugi dla rolnictwa otrzymali: K. Kozubowski, A.
Zawisza i Z. Baran. Wczeniej na
wojewódzkich i powiatowych uroczystociach Dnia Edukacji Narodowej Z³ote Medale za wieloletni¹
s³u¿bê otrzyma³y: M. Strzêpka, J.
Mussur, A. Rojek, K. Kania, M.
Ziemiñska. Nagrodê MEN otrzyma³a M. Strzêpka. Medal KEN B. Wojnowski. Nagrody starosty
powiatu ropczycko-sêdziszowskiego otrzymali: J. Mussur, B. Wiktor, A. Zawisza, W. Kozub, E.
Charchut. Nagrody dyrektora Zespo³u Szkó³ Agro-Technicznych
im. W. Witosa w Ropczycach
otrzyma³o 26 nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Z okazji jubileuszu dyrektorka
szko³y z³o¿y³a specjalne podziêkowanie dla Zarz¹du Powiatu na rêce
starosty J. Rojka i wicestarosty S.
Ziemiñskiego.
Cz³onkowie Patronatu Honorowego i Komitetu Honorowego,
absolwenci-seniorzy, cz³onkowie
prezydium Stowarzyszenia Przyjació³ ZSR przy Zespole Szkó³ AgroTechnicznych: S. Marciniec, K.
Ignas, S. Przywara, S. Fedyk oraz
zas³u¿eni nauczyciele - M. Szot,
T. Szot, W. Mateja, A. Maciejewska, E. Feret, J. Marsza³ek, L. Woj-

tas, L. G³ówka, P. Grendys, M.
Brzycki, E. Ole, M. Basiaga, A.
Depowska, H. Juchno, E. Selwa,
J. Kasprzycki, J. Kukla, T. Szpara
- zostali wyró¿nieni okolicznociowymi grawertonami. Na rêce dyrektorki z³o¿ono wiele ¿yczeñ i
gratulacji.
Zebrani podziwiali piêkny
program artystyczny przygotowany przez J. Kozubowsk¹, A. Sulimirsk¹ i M. Piêtê - Powrócisz tu.
W programie wyst¹pili uczniowie
oraz absolwenci. Po obiedzie
uczestnicy Zjazdu spotkali siê w
klasach z nauczycielami.
By³a równie¿ okazja do obejrzenia okolicznociowej wystawy.
W murach naszej szko³y m³odzie¿ mia³a zaszczyt rozmawiaæ z
emerytowanymi nauczycielami i
absolwentami.
Jedn¹ z nauczycielek by³a A.
Depowska - informatyk. Wspomina³a ona nasz¹ szko³ê ze ³zami w
oczach. W swojej pracy realizowa³a siê jako nauczyciel w s³u¿bie
m³odzie¿y. Wspomina³a studniówki, wycieczki, w których z przyjemnoci¹ bra³a udzia³.

Jedna z absolwentek Technikum Ogrodniczego ze wzruszeniem wspomina³a studniówkê,
która odbywa³a siê w szkole. Zapamiêta³a rodzinn¹ atmosferê,
jaka panowa³a w internacie.
Rozmawia³ z m³odzie¿¹ równie¿ sêdziwy absolwent J. Kalita.
Uczêszcza³ on do szko³y od 1962
roku, ale wiele zapamiêta³. Najbardziej wry³y mu siê w pamiêæ wycieczki szkolne, w których czêsto
bra³ udzia³. Zwierzy³ siê, ¿e pozna³
w murach szkolnych swoj¹ przysz³¹
¿onê. Czêsto anga¿owa³ siê te¿ w
redagowanie gazetek szkolnych.
Powiedzia³, ¿e szko³a od jego czasów bardzo siê zmieni³a, poprawi³
siê jej wygl¹d zewnêtrzny, ale nadal jest mu tak samo bliska.
Wszyscy uczestnicy uroczystoci podkrelali, ¿e zmieni³ siê wygl¹d szko³y, ale atmosfera nadal
jest rodzinna i nie odró¿nia siê od
tej sprzed lat.

J. Trznadel
E. D³u¿eñ
K. Czajkowska

Wrêczanie medali podczas jubileuszowej uroczystoci.
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Zaduszki Witosowe
w 65. rocznicê mierci Wincentego Witosa
i w 25. rocznicê mierci Stanis³awa Mierzwy
7 listopada 2010 r.

Europose³ Jaros³aw Kalinowski w otoczeniu rodzin: Stanis³awa Mierzwy i Wincentego Witosa.

Msza w. w kociele Matki Bo¿ej Pocieszenia w Wierzchos³awicach.

Delegacja z Woli Radziszowskiej.

Poczty sztandarowe w drodze na wierzchos³awicki
cmentarz.

Wyst¹pienie wicepremiera rz¹du RP, Waldemara
Pawlaka w Domu Ludowym w Wierzchos³awicach.
Piast z zagrody Wincentego Witosa
Biuletyn Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchos³awicach.

Wród uczestników Zaduszek m.in.: Andrzej Kosiniak
Kamysz  prezes ZW PSL woj. ma³opolskiego, Stanis³aw Sorys  wicewojewoda ma³opolski, pose³ Andrzej
Sztorc, Henryk Wojciechowski  wiceprezes Towarzystwa Przyjació³ Muzeum W. Witosa.
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Wydawca: Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchos³awicach, 33  122 Wierzchos³awice,
tel./fax 14-67-97-040.
Konto:
79 1540 1203 2001 4270 3956 0002

