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		 W dniu radosnego Święta Zmartwychwstania Pańskiego składamy Wam Kochani
Czytelnicy, Wspópracownicy i Przyjaciele naszego pisma, najserdeczniejsze życzenia

WESOŁEGO ALLELUJA

Niech serca Wasze ożywi podniosły nastrój świąteczny oraz głęboka wiara w lepsze
i jaśniejsze jutro wsi polskiej!
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum

Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Z kart historii

Referendum ludowe i 65. rocznica sfałszowanych wyborów
19 stycznia 1947 r. w atmosferze represji odbyły się
w Polsce wybory do Sejmu
Ustawodawczego. Według sfałszowanych wyników wygrał
Blok Demokratyczny (PPR,
PPS, SL i SD) pokonując PSL,
główną siłę niepodległościową. Wydarzenie to stworzyło
pozory legalizmu władzy komunistycznej w kraju na przyszłe 40 lat.
Koniec roku 1945 zamyka
pierwszy rozdział w działalności PSL po drugiej wojnie
światowej. W początkach powojennej działalności Stronnictwo Ludowe zmagało się
z wieloma trudnościami wewnętrznymi, tak w postaci
prokomunistycznego, konkurencyjnego
Stronnictwa
„Lubelskiego” jak i niechęcią
„obozu londyńskiego”.
Ludowcy postanowili początkowo przyjąć pozycję wyczekującą i pozostać w konspiracji, nie podporządkowując się
nowemu rządowi, proklamowanemu przez komunistów.
Pierwsze miesiące powojenne przyniosły rozczarowanie
zarówno decyzjami Jałty, jak
i niewykorzystanymi w pełni rozmowami w Moskwie.
Stronnictwo postanowiło
przekształcić swoją mobilność
organizacyjną, powiększając
i centralizując teren swojej
działalności (Ziemia Śląska).
Równocześnie wzrosła jego
aktywność w Małopolsce dawnej kolebce ruchu ludowego, gdzie przebywał i działał
mimo poważnej choroby Wincenty Witos.


Latem 1945 roku do kraju
wrócił Stanisław Mikołajczyk,
który „pod protekcją państw
zachodnich” stać miał się gwarantem suwerenności Polski.
Koniec roku 1945 doprowadził do istotnych zmian organizacyjnych w ruchu ludowym. Zaobserwować można
przekształcenie się dawnego,
konspiracyjnego SL w modernistyczną, jak na owe czasy,
partię polityczną - PSL.
Tymczasem na arenie międzynarodowej komuniści,
przygotowując się do przyszłego przejęcia władzy w Polsce,
pokazali Mikołajczykowi i jego
zachodnim sojusznikom ich
bezsilność polityczną, czego dowodem był „proces szesnastu”
w Moskwie. Coraz częściej dochodziło do aktów przemocy ze strony aparatu
władzy. Kolejni działacze
ludowi, ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach,
dochodziło do napadów,
pobić, a nawet mordów
politycznych. Duży szok
w strukturach PSL wywarł fakt zamordowania
byłego komendanta VI
Okręgu BCh na Małopolskę i Śląsk - Narcyza Wiatra „Zawojny”.
Uprowadzenie i zamordowanie 17 IX 1945
roku Władysława Kojdra,
członka NKW PSL, wiceprezesa Zarządu Okręgowego PSL w Krakowie,
stało się wydarzeniem
bezprecedensowym, które nakreśliło przyszłe relacje w stosunku do PSL.

Instrukcja ministra Bezpieczeństwa Publicznego
Władysława Radkiewicza
do Wojewódzkich Urzędów
Bezpieczeństwa Publicznego
i placówek UB, z marca 1946
roku, stała się swoistym kierunkowskazem w drodze do
pełnej likwidacji niezależności PSL i legitymizacji nowej
władzy: […] polecam kierownikom placówek UB, aby
w jak największej tajemnicy
przygotowali akcje mające na
celu likwidowanie czołowych
działaczy [PSL-J.S] tych stronnictw, przy czym musi być ona
upozorowana, jakoby robiły
to bandy reakcyjne… Akcji
tej ma towarzyszyć kampania
prasowa skierowana przeciw
bandom terrorystycznym, na

Karta do głosowania w referendum ludowym
w 1946 r.
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które spadnie odpowiedzialność za te czyny.
Napiętą sytuację polityczną
przerywa nagła wiadomość
o śmierci Wincentego Witosa.
Śmierć chłopskiego przywódcy
zmobilizowała i przygotowała
szeregi ludowe do ostatecznej
rozgrywki politycznej, jaką
miały być wolne i nieskrępowane wybory parlamentarne.
Na początku 1946 roku
PSL była najliczniejszą partią
w Polsce, a jej liczba przekraczała 500 tys. członków i stale rosła.
W samym województwie krakowskim - jak twierdzi Bolesław
Dereń - w połowie marca 1946
roku skupiała 90 tys. członków
w 1504 kołach wiejskich i 55
miejskich.
Polska Partia Robotnicza niewątpliwie liczyła się z możliwością przegrania wyborów
sejmowych, dlatego wystąpiła
z propozycją wciągnięcia PSL do
wspólnego bloku wyborczego
sześciu partii. Według ustaleń
- PPR, PPS, PSL i SL miały uzyskać po 20% mandatów w przyszłym sejmie i rządzie, a SD i SP
po 10 %.
Z tej kalkulacji wynikało, że to
partie blokowe PPR, PPS, SL
i SD uzyskają w przyszłym sejmie aż 70% i obejmą większość,
natomiast PSL stanie się mało
znaczącą mniejszością. W odpowiedzi PSL przedstawiło swoje
warunki, które były nie do przyjęcia dla strony przeciwnej i tym
samym przekreśliło swój udział
w bloku partyjnym.
Na posiedzeniu NKW PSL
w maju 1946 roku wiceprezes
Zarządu Okręgowego PSL w Krakowie Jan Witaszek stwierdził:
Gdybyśmy poszli na blok, to
tym samym przekreślilibyśmy

się. Stworzylibyśmy drogę do
faszyzmu.
Chcąc odroczyć sprawę wyborów do Sejmu Ustawodawczego, Biuro Polityczne KC PPR
zdecydowało się na rozegranie wstępnej walki wyborczej
- przeprowadzenie referendum
ludowego. Celem tego zabiegu
było przede wszystkim rozpoznanie faktycznej siły PSL.
Wkrótce okazało się, że komuniści pod przykrywką referendum rozpoczęli bezwzględną
walkę z PSL.
Wyborcy w referendum mieli
odpowiedzieć na trzy pytania:
- Czy jesteś za zniesieniem
Senatu?
- Czy akceptujesz przeprowadzone reformy społecznogospodarcze?
- Czy jesteś za utrwaleniem
granic na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?
Referendum nie mogło mieć
oczywiście żadnych aspektów
prawnych w sprawach ustrojowych, ponieważ jeśli chodzi
o pierwsze pytanie, to Senat był
zapisany w konstytucji z 1921
roku, na którą się powoływano
i drugą izbę parlamentu mogła
znieść dopiero nowa konstytucja. Pozostałe zaś dwa pytania,
tak dla PSL jak i dla większości
społeczeństwa były oczywiste.
PPR chciał nadać referendum
formę plebiscytu, poprzez agitację „3 x TAK” uzyskać wynik
i poparcie dla swoich rządów.
Dlatego właśnie PSL zdecydowało się agitować wyborców,
aby na pierwsze pytanie głosowali „NIE”.
W wyniku referendum PSL
zdobyło 86% głosów poparcia,
a stronnictwa bloku jedynie
14%. To doświadczenie wpro-

wadziło panikę w szeregach
Bloku. Po blisko dwóch tygodniach „obliczeń” sfałszowano
wyniki. Według nieprawdziwych danych na pierwsze znaczące pytanie Blok otrzymał
68, 2 % pozytywnych odpowiedzi, a PSL 31, 8%.
Referendum faktycznie ujawniło
słabość PPR. Premier OsóbkaMorawski, świadom zagrożenia, w swoich wspomnieniach
pisał: Reakcja w Polsce jest bardzo silna, silniejsza od oficjalnego PSL (…) za nami jest na
razie 37% głosów, co nie jest tak
źle, jeśli zważyć, że kiedy rozpoczynaliśmy stawiać pierwsze
kroki, wtedy mieliśmy może
5% zwolenników.
Po referendum wyborczym
zaogniła się ostra walka przeciwko PSL, która przybrała
najdrastyczniejsze formy od
listopada 1946 do stycznia 1947
roku. Efektem jej stały się coraz
częstsze represje w postaci zabójstw i aresztowań.
W czasie kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego aresztowano ponad 150
kandydatów PSL, wielu działaczy ludowych zamordowano.
Bezpośrednio przed wyborami został zwiększony stan
osobowy Milicji Obywatelskiej,
nastąpiła reorganizacja administracji państwowej, z której
usuwano przedstawicieli PSL.
Rozpoczęto werbunek agentów
i informatorów, dochodziło do
napadów na lokale PSL. Najtragiczniejsze w skutkach miały miejsce w Warszawie, Rawie
Mazowieckiej, Miechowie, Tarnowskich Górach, Szczecinie.
W kilka godzin po 17-ej,
wtargnęła do Sekretariatu Zarządu Wojewódzkiego PSL
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w Szczecinie przy Alei Wojska
Polskiego większa grupa wyrostków obojga płci i po wyłamaniu drzwi wejściowych
zaczęła systematycznie demolować lokal PSL. Wybito wszystkie szyby, połamano biurka,
stoły, regały i szafy, podarto
i zniszczono akta, broszurki
i książki, zbito lampy, a kałamarze z atramentem rozbito
o ściany. Przed furią wandalów
nie ostało się nawet godło Rzeczypospolitej. Znak orła białego
zdarto ze ściany i podeptano.
Obecni w Sali konferencyjnej
„wiciarze” i „wiciarki” zostali
pobici krzesłami oraz połamanymi kawałkami sprzętów, przy
czym jedna z dziewcząt została
uderzona deską z wystającym
gwoździem, który wbił się jej
w biodro. Napastnicy szukali
legitymacji członkowskich, lecz
nie gardzili również pieniędzmi.
Kol. Jadwiga Pisarek została pobita gumą i kijem, ponieważ nie
chciała wydać pieczęci Zarządu
Wojewódzkiego. Wreszcie wyrwano z jej rąk torebkę, ażeby
zrabować pieniądze. W chwili
wyłamywania drzwi jeden z pracowników zaalarmował milicję,
której posterunek mieścił się
o kilkaset kroków. Mimo kilkakrotnego alarmu milicja zjawiła się dopiero po 30 minutach,
by być świadkiem wycofywania
się „bohaterskich pogromców
PSL” i by zaaresztować jednego
z „wiciarzy”, który w obronie
własnej uderzył krzesłem jednego z napastników…
Sama organizacja wyborów
była kolejnym obrazem zdeterminowania i bezwzględności
koalicjantów przeciwko PSL.
Przy podziale mandatów faworyzowane były okręgi wybor

cze, w których PPR miała silne cy. W związku z tym w Sejmie
wpływy. Lista wyborcza PSL PSL reprezentowało jedynie 28
otrzymała liczbę porządkową 1. posłów, PPR 114, PPS 116, a SL
Aby utrudnić peeselowcom (lubelskie) 109. Mimo licznych
działalność propagandową protestów złożonych przez PSL,
i zdezorientować wyborców scenariusz wcześniej przygotoprzydzielono Stronnictwu nu- wany przez komunistów stał się
mery list okręgowych 1, 2, 4, 5. faktem.
Podobne jak PSL numery list
Po ucieczce z Polski S. Miw różnych okręgach otrzymało kołajczyka, zagrożonego areszStronnictwo Pracy. Partie two- towaniem, ruch ludowy stracił
rzące blok komunistyczny mia- swą niezależność. Wraz z nim
ły tylko jedną listę o numerze przestała istnieć w Polsce le3. Najbardziej reprezentatywny galna opozycja polityczna. Po
dla PSL skład kandydatów wy- sfałszowanych wyborach stało
stawiła Małopolska. Były nimi: się oczywiste, że dobiegł końca
okręg wyborczy nr 46 obejmu- okres demokracji, a Polska stający miasto i powiat Kraków, nęła u progu komunistycznej
z którego kandydowało 12 osób dyktatury.
w tym Antoni Podraza, Jan Witaszek, Helena ŚciborowskaJanusz Skicki
Mierzwina, oraz okręg nr 49
z listy okręgowej nr 4, w którego
skład wchodziły najmocniejsze pod względem
organizacyjno-ideowym
powiaty ruchu ludowego - tarnowski, brzeski,
bocheński i dąbrowski.
Z pośród kandydatów
z tych okręgów nie zabrakło takich postaci jak
Władysław Kiernik, Józef
Leś, Władysław Witek.
Podczas samych wyborów 19 stycznia 1947 roku
listy wyborcze PSL w 10
okręgach zostały unieważnione.
Państwowa Komisja
Wyborcza ogłosiła, że
frekwencja wyborcza wyniosła 89,9 %; stwierdziła też zwycięstwo Bloku
Demokratycznego, który
rzekomo uzyskał 81 %
głosów. Na PSL miało paść
Pismo do Zarządów Powiatowych PSL
10,3 % głosów, a pozostaw woj. krakowskim, w sprawie ogłoszenia
łe na Stronnictwo Prawyborów do Sejmu Ustawodawczego. 1947 r.

Z Archiwum Mecenasa Stanisława Mierzwy

„Zielone Sztandary”
Z początkiem 1974 roku,
w stulecie urodzin Wincentego
Witosa, Stanisław Mierzwa podjął szeroką akcję zbierania dokumentów w celu spisania historii
Ludowych „Zielonych Sztandarów”. Inspirację do podjętej
przez siebie akcji i jej cel określił w jednym z „listów” z dnia
1-go lutego 1974 r., zatytułowanym „Kolego - Stary Przyjacielu”. Wydrukowanym i wysłanym,
wraz z opracowaną przez niego
dwustronicową ankietą, w wielkiej ilości. W tym do prawie stu
znanych mu osobiście prezesów
kół, a także Chorążych Ludowych Zielonych Sztandarów: SL,
PSL, ZMW RP „Wici” (lista osób
i instytucji, do których swój list
wysłał Stanisław Mierzwa zachowała się w jego Archiwum). Oto
większe fragmenty tego historycznego listu:
…Najliczniejsi, przez długie wieki w Polsce byli niczym,
przez podjęcie walki o niepodległą, nową, Ludową Polskę,
stali się kimś, ale na krótko…
Dumni, że ”żywią i bronią”,
łudzili się, iż nabytych walką
i ofiarami równych praw obywatelskich w wolnej Polsce nikt
im już nie odbierze… Przyszedł
zamach majowy, Brześć i konstytucja kwietniowa. Wincenty
Witos znalazł się w więzieniu,
a chłopi zepchnięci ponownie
do „wideł i gnoju”. Stali się
znowu niczym, i to na długo…
Wincenty Witos od młodych lat

był Chorążym Sztandaru - Programu chłopskiej walki o niepodległą i sprawiedliwą dla
mas chłopskich Ojczyznę, Polskę Ludową… Tego Sztandaru
dumy i godności chłopskiej w więzieniu czy na wygnaniu,
nigdy z rąk swoich nie wypuścił! Sam stał się Sztandarem
- Symbolem sprawy chłopskiej
w Polsce.
…Mówimy o armii chłopskiej. W każdej zorganizowanej armii są mniejsze jednostki, różnie zwane. Mieliśmy
zorganizowane województwa,
powiaty, poszczególne wsie
w Kołach Ludowych. Wiele
z tych oddziałów armii chłopskiej miało swoje sztandary
bojowe, fundowane ze składek
członkowskich, z dumą noszone w czasie walk, ofiarnie chronione w okresie strasznej okupacji hitlerowskiej…
Nie było wypadku, by chłopi porzucili swój sztandar
w czasie walki przed wojną,
by go zniszczyli w czasie okupacji! Chorążowie ślubowali,
iż sztandaru chłopskiego nie
zdradzą i nie zdradzili. Przy
trumnie Wincentego w 1945 r.,
tego Sztandaru Sprawy Chłopskiej w Polsce, stanęło ponad
200 chłopskich sztandarów,
okrytych żałobą.
Zmieniały się czasy i warunki
życia chłopów w Polsce. Walcząca ich armia została zdemobilizowana, zastąpiła ją raczej

kadrowa reprezentacja. Ale
pozostały stare, bojowe, Zielone Sztandary Ludowe, pod
opieką starych Chorążych lub
ich następców. Samotne, nikomu już niepotrzebne, stały
się zabytkiem historycznym.
Nikt dotąd nie zainteresował
się osamotnionymi - starymi
Zielonymi Sztandarami Ludowymi i losem ich wiernych
opiekunów, Chorążymi tych
sztandarów.
Myślę, że pisaną historię Ruchu Ludowego trzeba uzupełnić zebraniem historii
Sztandarów Ludowych i ich
Chorążych… Będzie to jednym z najlepszych sposobów
uczczenia pamięci samotnego
patrona tej Sprawy - Wincentego Witosa, w rocznicę jego
urodzin, w Roku Witosowym.
Stanisław Mierzwa
*
W odpowiedzi na ten apel
Stanisław Mierzwa otrzymał
kilkadziesiąt listów - opisów
historii Zielonych Ludowych
Sztandarów i ich Chorążych.
Dokumentów tych Mierzwa nie
mógł opublikować, od ich uzyskania w 1974 r., nawet aż do
śmierci w 1985 r. Stanowiły one
przez całe lata „bibułę konspiracyjną”, skrzętnie przez niego
w ukryciu przechowywaną. Dokumenty te w części przebywają
w Muzeum Wincentego Witosa


Z Archiwum Mecenasa Stanisława Mierzwy
w Wierzchosławicach. Dzisiaj
postanowiłem zaprezentować kilka fragmentów jednego z takich
dokumentów, znajdujących się
w Archiwum Stanisława Mierzwy
- fragmentów opracowanej przez
Katarzynę z Gajochów-Witaszkową historii wiciowego Sztandaru.
Projekt ufundowania sztandaru dla Wojewódzkiego
Związku Młodzieży Wiejskiej
„Wici” w Krakowie, mieliśmy
od początku wznowienia pracy, tj. od maja 1945 r. Nie było
jednak na to czasu i warunków. Istotnym dopingiem do
zrealizowania naszych planów
stał się Pierwszy Ogólnopolski
Zjazd Delegatów kół wiciowych
w dniach 16 i 17 grudnia 1945 r.
Z Krakowa, oprócz członków
Wojewódzkiego Zarządu, tj. kol.:
Mieczysława Kabata, Jerzego
Matusa, Eugeniusza Hajty, Katarzyny Gajoch - Witaszkowej,
pojechały koleżanki: Woźniakówna, Maciuszkówna, Żabianka i koledzy: Jan Witaszek, Roman Złotek, Edward Czubek
i inni.
Ten pierwszy Zjazd po latach
hitlerowskiej okupacji dostarczył całej gromadzie wiciowej
nie tylko poważnych refleksji,
ważnych uchwał i przemyślanych poprawek do deklaracji
ideowej, ale również niezapomnianych przeżyć artystycznych i serdecznych wzruszeń
[…].
W „Wiciach” z dnia 6 I 1946 r.,
w artykule Jerzego Świerskiego
pt. „Czym są Wici” znajduje się
opis podniosłej uroczystości


w czasie Zjazdu. Po kilku naradach i kontaktach, w lutym
1946 r. wśród koleżanek wiciarek studiujących na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie
został ogłoszony konkurs na
projekt sztandaru Wojewódzkiego Związku Młodzieży
Wiejskiej „Wici”. Po bardzo
wnikliwym przeanalizowaniu
wszystkich dodatnich i ujemnych stron poszczególnych
projektów, pierwszą nagrodę
przyznano koleżance Helenie
Obrzut za projekt: „Wieniec”.
W dyskusji nad projektem zabierali wszyscy głos. Podkreślano wyczucie formy, ciekawe
zestawienie motywów związanych z przyrodą i sztuką ludową. Bardzo pozytywną ocenę
wszystkich obecnych przyznano stronie zielonej sztandaru.
Symboliczny trójkąt z płomieniami „Wici” w otoczeniu różnokolorowej tęczy dał zarazem
wspaniałe efekty kolorystyczne i symboliczne.
W planie pracy na drugim
Wojewódzkim Zjeździe Kół
Młodzieży Wiejskiej w dniu 25
czerwca 1946 r., na temat sztandaru podano do wiadomości:
„Zarząd Wojewódzki ZMW
„Wici” postanowił w najbliższym czasie ufundować własny sztandar oraz dokonać
jego uroczystego rozwinięcia.
W związku z tym chcemy aby
uroczystość ta stała się wyrazem naszej siły liczebnej, postawy ideowej oraz sprawności organizacyjnej. Wyrażamy
przekonanie, że w czasie tych

uroczystości zjawi się kilkanaście tysięcy naszych członków,
demonstrując w ten sposób
wybitną prężność organizacji”.
We wrześniu 1946 roku,
w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, odbyła się
podniosła uroczystość przekazania i zaprzysiężenia wierności nowemu Wojewódzkiemu
Sztandarowi „Wici”. W sali
wypełnionej po brzegi delegacjami ze wszystkich powiatów
województwa krakowskiego,
spotkali się działacze z okresu
przedwojennego z młodzieżą
dorosłą w czasie okupacji. Po
akademii młodzież, podbudowana duchowo, w pogodnym nastroju, ochoczo, całymi
grupami udała się na swoją
pierwszą po wojnie Wieczornicę Wiciową, do sali Rotundy,
w drugim Domu Akademickim
przy Al. 3 Maja. Radość nasza
nie trwała jednak długo, zaczęła się objawiać smutna rzeczywistość. W poniedziałek, po naszej miłej uroczystości, kolega
Piotr Pietrzyk za swoje pytanie
postawione pod adresem władz:
„Dlaczego młodzieży wiciowej
nie pozwala się urządzać swoich
uroczystości?”, został aresztowany i przez dwanaście dni męczony przesłuchaniami, przez funkcjonariuszy UB.
Od końca
roku 1946 zaczęła się uparta
walka o utrzymanie całego,
wolnego Związku Wiciowego,
lub chociażby krakowskiego,
jako samodzielnego i z Ruchem Ludowym związanego.
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Sztandar Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Krakowie.
Ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

Czy poddać się naciskom góry
- nawet tej „góry wiciowej”, bez
oporu i bez narażania się na
szkody utraty subwencji państwowej…? Zaczęły się represje, aresztowania, łamanie charakterów młodzieży. Za różne
dobre stanowiska, zapewnienie awansu, ale także z powodu
wyszukania jakichkolwiek obciążających materiałów zmuszano ludzi, często niezwykle
wartościowych, do współpracy
z reżimem, do krytyki swoich
przekonań i idei, w które całe
lata wierzono. W Komitecie Demokratyzacji „Wici” - czyli ich
wykańczania, znaleźli się ludzie
albo złamani psychicznie, albo
kupieni, a czasem ludzie dziwnie naiwni! Wszyscy oni w myśl
wytycznych PPR w swej działalności stosowali podstępne, ale
i brutalne metody. Jedni jednak

postępowali w miarę taktownie, inni w tym działaniu zatracili wszelką swoją godność!
Na Zjazd Wojewódzki „Wici”
do Wierzchosławic, w 1947 r.
(relacja Jana Bochenka) na
prelegenta z Komitetu Demokratyzacji przysłano Ozgę Michalskiego z Warszawy. Znany
nam był już Ozga z gorliwej
współpracy z reżimem. Przy
kieliszku, do którego często
zaglądał, sprzedał swą godność i przywiązanie do wsi. Za
dobre stanowiska i możliwość
awansu namawiał do zdrady
ideałów wiciowych, łamał charaktery młodzieży. Na zjeździe
w Wierzchosławicach, pomimo dyktatorskiego zachowania się Ozgi, w obronie samodzielności i wolności Związku,
oprócz kolegi Matusa, przemawiali prezesi powiatowi kilku

Zarządów. Z krakowskiego
odważnie bronił naszego dorobku kol. Jan Bochenek. Po
jego przemówieniu siedząca
za Ozgą i Rasakiem kol. Józia
Woźniakówna z Grębałowa
podsłuchała jak Ozga mówił
do siedzącego obok: „Tego
Bochenka należałoby przymknąć”. Gdy mi to w przerwie
Zjazdu powiedziała, już więcej
nie przemawiałam i na salę nie
wróciłam. Podobnie było na
Zjeździe „Wiciowym” w Warszawie, w zimie 1947 roku.
Zjazdowi temu, przewodniczył
po raz ostatni kol. Jerzy Matus.
Tu demokratyzację „Wici” forsował i korzyści jej obiecywał
Stefan Ignar. Robił to jednak
taktowniej od Ozgi i z większym umiarem. Utworzyły
się zdecydowanie dwa obozy
- prawie cała Małopolska trzy
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mała się dzielnie, również
poznańskie popierało nasze
stanowisko. Jednak Warszawa
i cała „centralna góra” została urobiona, czy też kupiona,
przez Komitet Demokratyzacji.
Galerię w sali „Roma”, gdzie się
Zjazd odbywał, zajęli tajniacy.
Gdy przemawiali koledzy przeciw likwidacji wolnych „Wici”,
z galerii odzywały się krzyki
i gwizdy.

jednym wstrzymującym się od
głosu. Za zajęcie takiego stanowiska na Zarządzie Głównym,
po powrocie do Krakowa wysiadającego z pociągu aresztowano
i zamknięto w piwnicach UB
przy placu Wolności. Bez śledztwa i sankcji prokuratorskiej
kol. Matus przetrzymywany był
w więzieniu przez pół roku. Podobnie okrutnie postąpiono ze
wszystkimi, którzy bronili wolnej, wartościowej organizacji
*
wychowawczej, jaką był Związek
O metodach postępowania Młodzieży Wiejskiej „Wici”.
W takich warunkach policzłonków Komitetu Demokratyzacji „Wici” wspominał również tycznego i fizycznego terroru
kol. Piotr Pietrzyk - prezes Za- przygotowała partia tzw. „Zjazd
rządu Powiatowego.
połączeniowy” w lecie 1948 r.
W latach 1947 - 1948, często do Było już tylko formalnością
Zarządu Wojewódzkiego w Kra- ogłoszenie zwycięstwa nad wolkowie przyjeżdżał z Warszawy nym dotychczas i samodzielnym
Ozga Michalski. Konferował Związkiem Wiciowym, który
z całym Zarządem, a czasem pierwszy w Polsce zaczął wcielać
i z poszczególnymi jego człon- w życie prawdziwą demokrację!
kami. Najwięcej zależało mu na Wszyscy zdawaliśmy sobie sprazłamaniu postawy kol. Matu- wę, do czego dąży partia i jakie
sa, ale gdy mu się to nie udało, przyświecają jej założenia wyzabrał się do poszczególnych chowawcze młodzieży, jaki plan
członków. Wiedzieliśmy, że ter- realizuje! W tej sytuacji kolega
rorem, różnymi obiecankami Matus postanowił chociaż uratozmusił do podpisania deklara- wać nasz Wojewódzki Sztandar
cji o demokratyzacji trzech ko- Wiciowy. O tym wydarzeniu tak
legów: Wójcika Stefana z tar- pisze koleżanka Maria Szpilównowskiego, Franciszka Bożka na - wiceprezes Zarządu Powiaz miechowskiego oraz kol. Ba- towego ZMW „Wici” w Brzesku:
łysa Piotra z wadowickiego…
W 1948 r., przed Zjazdem
Centralnym „Wici” w WarszaW październiku 1947r. na wie zostałam zaproszona na
posiedzeniu Zarządu Głównego rozmowę do kolegi Jerzego MaZwiązku Młodzieży Wiejskiej tusa. Po przyjeździe do Krakow Warszawie, kolega Jerzy Ma- wa kolega Matus zapytał mnie
tus sam jeden głosował przeciw - czy zechciałabym pojechać na
likwidacji „Wolnych Wici”, przy ostatni Zjazd…? Na moje pyta

nie - po co…? - powiedział, że
chce mi powierzyć uratowanie
naszego sztandaru wiciowego,
by nie służył nowej, partyjnej
organizacji…! Zdecydowałam
się bez wahania. Kazał mi dobrać sobie do pomocy dwóch
kolegów, do których mam odpowiednie zaufanie. Zjazd odbywał się w miesiącu letnim,
daty niestety nie pamiętam.
Zjazd, mimo ostatecznego zwycięstwa partii, był jednak bardzo burzliwy.
Młodzież z województwa krakowskiego, a częściowo z poznańskiego, mówiła o terrorze
i dyktaturze, stosowanych wobec członków Związku, o metodach zastraszania, łamania
charakterów.
Na prezesa Zarządu Głównego
wybrany został Stefan Ignar,
a jednym z wiceprezesów Ozga
Michalski, do Zarządu weszli
sami nowi ludzie.
Po tym Zjeździe wracaliśmy
wszyscy przybici i przygnębieni, jak z pogrzebu…! Nasz piękny, wiciowy sztandar został
oddany pod opiekę nowemu
chorążemu: Józefowi Guzikowi,
który po wyjściu z więzienia
przystał na współpracę z partią! Kiedy chorąży i większość
jadących w naszym przedziale
zasnęła, jeden z kolegów wziął
sztandar z półki i wyniósł na
korytarz. Po odpięciu sztandaru od drzewca, schowałam go
szybko do torby, a do pokrowca,
na jego miejsce, włożyłam połowę
zwykłego koca. Po przyjeździe
do Krakowa, zawiadomiłam
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kol. Matusa o wykonaniu zadania. Sztandar zabrałam do
domu i tam go przechowywałam, aż do powrotu z więzienia,
tj. do maja 1949 r. Zaraz po powrocie z więzienia, włożyłam
wszystkie trzy sztandary do
blaszanej paczki po apteczce
z „Zielonego Krzyża” i zakopałam w ziemi. Nie pomyślałam,
że do paczki tej może dostać
się woda. Niestety, tak się stało.
Po wyjęciu ich, po kilku latach,
sztandary były bardzo zniszczone. Nie mogłam wtedy dla nich
nic uczynić, jak tylko dobrze je
wysuszyć i znowu schować.
Wiele osób pytało mnie gdzie jest
sztandar…? Na żadne pytanie nie
odpowiadałam, aż zapytał mnie
o niego kol. mgr Stanisław
Mierzwa. Uznałam, że w tak
godne ręce mogę powierzyć ten
nasz wielki Wiciowy skarb,  który
przechowywałam przez 28 lat.

*
W czasie wizyty u Stanisława Mierzwy, w dniu 20 września
1975 r., zobaczyłam nasz zniszczony sztandar. Było to dla mnie
przykre, ale zarazem radosne
przeżycie, że chociaż zniszczony, ale wrócił do nas! W celu ich
odnowienia zabrałam do siebie
wszystkie trzy sztandary przechowywane przez kol. Marysię
[Szpilównę - Barwiołek] - nasz
wiciowy oraz powiatowy sztandar PSL z Brzeska i sztandar
z Bobowej. Po naradzie z kol. Janem Mazurkiem wypraliśmy je
u mnie w domu, w kwasie szczawiowym.
Ze względu na bardzo duże
uszkodzenia tych dwóch sztandarów nie dało się naprawić.
Nasz Sztandar Wiciowy trzymał
się lepiej. Kolory wprawdzie wypełzły, materiał popękał i był poplamiony rdzą, ale nie było tak

dużych ubytków. Po naradzie
z jedną z moich uczennic, która
ukończyła ASP, zdobyłam adres
jej koleżanki, którą odszukałam
w dawnym Muzeum Przemysłowym, gdzie obecnie znajduje się
Wydział Tkactwa Artystycznego ASP. Ze względu na wspólną
znajomość prof. Giedliczki i prof.
Stadmilerowej, p. Faust zgodziła
się odnowić sztandar. Po dwóch
miesiącach odnowiony sztandar
kol. Mazurek przyniósł do mnie,
a ja z kolei zaniosłam go Stanisławowi Mierzwie.
[…] Odnowiony Sztandar Wiciowy, po 29 latach ukrywania,
żegnał naszą Koleżankę, zasłużoną działaczkę wiciową i ludową Helenę Ściborowską - Mierzwinę w dniu 6 stycznia 1977 r.,
przy pięknej melodii i słowach
Hymnu Wiciowego w Górce
Kościelnickiej. W przyszłości, nasz sztandar - jako historyczna pamiątka walk
o prawdziwą demokrację i wychowanie wolnego człowieka, spocznie
w Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchosławicach.

Uroczystość pogrzebowa Heleny Mierzwiny. Trumna nakryta sztandarami ludowymi ,
w tym ZMW „Wici” w Krakowie. Górka Kościelnicka, 06.01.1977 r.

Maj 1977 r.
Na podstawie
wywiadów, protokołów
i własnych wspomnień
opracowała
Katarzyna Witaszkowa
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„Stanisław Mierzwa 1905-1985.
Ludowiec i działacz niepodległościowy.”
Małopolska od końca XIX
wieku była bastionem ruchu
ludowego. Partie ludowe cieszyły się tu dużym zaufaniem
nie tylko wśród chłopów. Ziemia ta wydała także wielu znanych ogólnopolskich działaczy
ruchu ludowego. W ich gronie
najwybitniejszym był Wincenty Witos. Stanisław Mierzwa
był jego jednym z najbliższych
współpracowników. Po śmierci swego Mistrza kontynuował
jego dzieło. Był samodzielnym
i wybitnym działaczem, któremu w odróżnieniu od Witosa nie było dane pracować
publicznie w okresie funkcjonowania prawdziwej demokracji. Gdy rozpoczynał polityczną działalność, w Polsce
panował autorytaryzm władz
sanacyjnych, które starały się
minimalizować ruch ludowy.
Po wojnie, która była tragiczna dla Polaków niezależnie
od ich poglądów politycznych, przyszedł czas rządów
komunistycznych, w którym nie było mowy o swobodnej działalności niezależnego ruchu ludowego, wielu
działaczy trafiało do więzień,
a niektórych skrytobójczo
mordowano. Mierzwa nie rezygnował z działalności nawet
w najtrudniejszych okresach.
Stał wytrwale i wiernie przy
swoich poglądach, zarówno
wtedy gdy był tropiony przez
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Niemców, jak i wówczas gdy
skazywano go w sfingowanym
„procesie szesnastu” w Moskwie oraz WiN-u i PSL-u w Krakowie, gdy więziono go na
Łubiance, a później we Wronkach czy na Mokotowie. Było
to tym bardziej heroiczne, że
miał liczną rodzinę - żonę Helenę oraz czworo małych dzieci: Jacka, Wincentego, Wojciecha i Jadwigę.
Wkrótce po wyjściu z więzienia wrócił do działalności opozycyjnej. W roku 1956
oraz w późniejszych latach
nie dał się namówić ani na
ministerialne, ani na poselskie funkcje. Wiedział, że nie
miałby wówczas możliwości
realizowania programu ruchu ludowego, a sam straciłby własną niezależność. Skupił się więc na kultywowaniu
pamięci o dokonaniach ruchu ludowego i jego liderów,
a w szczególności Wincentego
Witosa. Dzięki zręcznym zabiegom, także za pośrednictwem „swoich ludzi”, których
zachęcał do członkowstwa
i obejmowania niektórych
funkcji w ZSL, możliwe stało
się utworzenie w roku 1971
w Wierzchosławicach Muzeum - Domu Wincentego Witosa, a w rok później powołanie Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Wincentego Witosa.
Miał też swój wielki udział

w powstaniu pomników Witosa w Tarnowie i Warszawie.
Dodać należy, że Mierzwa
cieszył się dużym uznaniem
nie tylko w gronie ludowców
działających poza ZSL, którzy po śmierci Stanisława
Mikołajczyka nieformalnie
obwołali go liderem środowisk PSL w kraju, ale także
wśród niektórych działaczy
ZSL. Od 1956 r. aż do śmierci w 1985 r. był ojcem duchowym najliczniejszego środowiska opozycyjnego w ruchu
ludowym. O jego poparcie
zabiegało wiele środowisk
nowej opozycji, rodzącej się
od 1976 r. Pod koniec życia,
podczas „karnawału” Solidarności służył radą działaczom
„Solidarności” Rolników Indywidualnych i chętnie spotykał się z młodzieżą studencką. Nic więc dziwnego, że od
1945 r. nieprzerwanie przez
czterdzieści lat znajdował się
w ciągłym zainteresowaniu
komunistycznego aparatu
bezpieczeństwa, inwigilowało
go łącznie ponad 100 ludzi zarejestrowanych jako osobowe
źródła informacji.
Cztery lata po jego śmierci
Polska odzyskała niepodległość. Do tradycji niezależnego ruchu ludowego nawiązało
wówczas Polskie Stronnictwo
Ludowe, powstałe z połączenia tzw. wilanowskiego PSL,
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reaktywowanego przez gen.
Franciszka Kamińskiego,
w którym znalazła się także
grupa byłych współpracowników Mierzwy, i PSL-Odrodzenie powstałego z przekształcenia Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego. Jednak
pamięć o tym wybitnym
działaczu jakby osłabła.
Próbą jej wskrzeszenia
była działalność naukowa prof. Aliny Fitowej,
która napisała biografię polityczną Stanisław
Mierzwa „Słomka” na tle
swoich czasów. Książka
ta, wydana przez Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
w 1994 r. przeszła bez
większego echa, podobnie jak prawie dekadę
później opublikowana
przez Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego praca Bolesława
Derenia Krakowscy konfederaci. Ludowa opozycja w Krakowskiem w latach 1945-1974, mówiąca
o historii środowiska skupionego wokół Stanisława Mierzwy. W bliższym nam okresie
okazją do przypomnienia m. in.
S. Mierzwy było uroczyste odsłonięcie 27 marca 2008 r. tablicy upamiętniającej 60. rocznicę „procesu krakowskiego”
WiN i PSL na gmachu Muzeum
Archeologicznego w Krakowie
oraz towarzysząca mu promocja książki Koniec jałtańskich
złudzeń. Sfałszowane wybory

- 19 I 1947, będącej zbiorem
artykułów z konferencji zorganizowanej 19 stycznia 2007 r.
przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Wydział Historyczny UJ,
Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział w Wierzchosła-

wicach i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego
Witosa. Opublikowano w niej
również fragment wspomnień
S. Mierzwy o historii jego kandydatur poselskich w 1945
i 1947 r. zatytułowany Jak dwa
razy mandat poselski utraciłem. Duży udział w tych
przedsięwzięciach miała Janina Kupiec, kierownik Muzeum Wincentego Witosa, która z pewnością, gdyby nie jej

przedwczesna śmierć w 2009 r.,
byłaby zaangażowana w kolejne podobne inicjatywy.
Ciągle jednak brakowało
opracowania, w którym opisano by te aspekty z życia
i działalności Mierzwy, które są słabo znane, a które
nie mogły być opisane,
m.in. z powodu braku dostępu do źródeł,
w biografii autorstwa
A. Fitowej. Okazją do
ich przedstawienia stała
się 25. rocznica śmierci
S. Mierzwy, przypadająca w październiku 2010 r.
W związku z tym Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Krakowie,
Wydział Historyczny
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo
Przy jaciół Muzeum
Wincentego Witosa zorganizowały 19 października 2010 r. konferencję
naukową na jego temat.
Współwydawcą książki
zostało dodatkowo Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego w Warszawie.
Książka „Stanisław Mierzwa
1905-1985. Ludowiec i działacz
niepodległościowy”, zredagowana przez Mateusza Szpytmę zawiera zapis jedenastu
wystąpień wygłoszonych na
wspomnianym sympozjum
oraz wstęp od współwydawców. Znajdujące się w niej
artykuły mają dwojaki charakter. W pierwszej, szerszej
ciąg dalszy str. 13
11

Pamiętne rocznice

Chłopska pielgrzymka od grobu Wincentego Witosa
na spotkanie z Ojcem Świętym
10 czerwca 1987 roku Tarnów
gościł na swej ziemi Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież, przybywając w rodzinne strony Wincentego Witosa, pragnął spotkać się
z rolnikami, a przede wszystkim
wynieść na ołtarze Karolinę Kózkównę, która z ludu pochodziła.
Jak powiedział papież - „gwiazdę
ludu”.
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, chcąc złożyć wyrazy hołdu i czci Ojcu Świętemu,
przygotowało pielgrzymkę chłopów, która wyruszyła z Wierzchosławic do Tarnowa. Wystosowano
apel do ludowców i mieszkańców
wsi, by licznie przybyli na spotkanie z papieżem. Zaproszenie
zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Do Wierzchosławic
w przeddzień przyjazdu Ojca
Świętego przybyły liczne grupy
chłopów z całej Polski, przywożąc
z sobą transparenty i tablice z nazwami miejscowości i cytatami
z dzieł W. Witosa, m.in.: „Ziemia
jest największym skarbem każdego narodu”, „Chłopi zachowali
religię, ziemię i narodowość”.
Wzywamy was bracia chłopi, by
od grobu Wincentego Witosa
w zorganizowanej grupie folklorystycznej, w strojach regionalnych z ludowymi sztandarami,
przejść pieszo drogę z Wierzchosławic do Tarnowa, na miejsce
uroczystości.
Słowa apelu przerodziły się
w działanie. 9 czerwca 1987 r.
o godz. 22.00 przybyłe delegacje
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oraz mieszkańcy Wierzchosławic
zgromadzili się licznie w kościele
parafialnym w Wierzchosławicach, by uczestniczyć w nabożeństwie rozpoczynającym pielgrzymowanie na spotkanie z Janem
Palem II. Po mszy św. delegacje
udały się na cmentarz, by zło-

Rolnicy to przecież nie tylko ci,
którzy karmią, ale także ci, którzy
stanowią element stałości i trwania. Jakże tu, w Tarnowie, nie zacytować wielkiego przywódcy
polskiego ludu i męża stanu, Wincentego Witosa, syna tej ziemi.
Pisał on: Któż siłę Państwa i nie-

Pielgrzymi w Kościele MB Pocieszenia w Wierzchosławicach. 09.06.1987 r.

żyć kwiaty u grobu Wincentego Witosa, skąd o godz. 24.00
pielgrzymi wyruszyli pieszo
do Tarnowa. Na czele szli chłopi z diecezji lubelskiej, niosąc
ogromny Krzyż „Chłopskiej
Doli”. Tłumy ludzi nocą, ze
śpiewem na ustach, zmierzały
na uroczystość.
Błonia tarnowskie zgromadziły ok. 1,5 mln pielgrzymów, którzy
w wielkim skupieniu i modlitwie
oczekiwali na słowo Ojca Świętego. W czasie homilii Jan Paweł
II mówił o ważnej roli rolnictwa,
o tych co „żywią i bronią”:

zawodną nigdy ostoję ma stanowić?! Dla mnie odpowiedź narzuca się sama: Świadomi, niezależni,
zadowoleni chłopi polscy, gdyż
tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi,
a cóż dopiero w obronie całości
Ojczyzny.
W 20. rocznicę tamtej pielgrzymki Muzeum Okręgowe w Tarnowie Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
przygotowało wystawę: „Chłopska pielgrzymka od grobu Wincentego Witosa na spotkanie z Ojcem Świętym”. Towarzyszyła ona

Pamiętne rocznice
obchodom 20-lecia wizyty Jana
Pawła II w Tarnowie, w kościele
bł. Karoliny Kózki. Jest to ekspozycja planszowa, w której fotografie podzielone są na dwie części.
Pierwsza to czuwanie modlitewne
pielgrzymów w kościele w Wierzchosławicach i uroczystości u grobu Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy. Druga to spotkanie
rolników i pielgrzymów z papieżem na tarnowskich błoniach.
Uzupełnieniem są cytaty z homilii Jana Pawła II, wygłoszone podczas uroczystej mszy św. w Tarnowie 10 czerwca 1987 r.
Wystawa przez długi okres gościła w Sanktuarium bł. Karoliny
w Zabawie. Niestety, czas i warunki zewnętrzne spowodowały
zniszczenie zdjęć. Obecnie powstała nowa, zmodernizowana
i trwalsza wersja plansz.
Wystawa w nowym kształcie zostanie odsłonięta w kościele Matki Boskiej Pocieszenia
w Wierzchosławicach - w pierwszą rocznicę beatyfikacji Jana
Pawła II. Zapraszamy wszystkich
na wspólną modlitwę dziękczynną 27 kwietnia do kościoła parafialnego w Wierzchosławicach.
Wspomnijmy wydarzenia sprzed
25 lat, gdy kościół wierzchosławicki stał się miejscem uroczystego rozpoczęcia pielgrzymki
rolników na spotkanie z Ojcem
Świętym. Uczestnicząc we mszy
św. okażemy swą wdzięczność za
pontyfikat Papieża-Polaka
Wystawa na stałe powróci do
Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie.
						

MM
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„Stanisław Mierzwa 1905-1985.
Ludowiec i działacz niepodległościowy.”
części znalazły się publikacje
typowo naukowe, a w drugiej
- będące relacjami bądź wspomnieniami. Publikację rozpoczyna artykuł autorstwa prof.
A. Fitowej dotyczący początkowego okresu działalności
S. Mierzwy. Trzy kolejne artykuły - dr. Janusza Gmitruka,
dr. Antoniego Kury oraz Mateusza Szpytmy omawiają kolejne okresy życia i działalności
S. Mierzwy: w czasie okupacji
niemieckiej, podczas stawania przed komunistycznymi
sądami i przebywania w więzieniach oraz w okresie tzw.
przełomu październikowego.
Dwa opracowania: Elżbiety
Pietrzyk i dr. Franciszka Dąbrowskiego dotyczą inwigilacji Mierzwy i działań dezintegracyjnych UB i SB. Kolejne
skupiają się na istotnych fragmentach działalności Mierzwy: politycznej z lat 1976-1985
i jego stosunku do rodzącej
się opozycji i Solidarności (dr
Tadeusz Rutkowski) oraz jego
zabiegach, mających na celu
ocalenie od zapomnienia dorobku Wincentego Witosa (Janusz Skicki).
W części wspomnieniowej
zostały zamieszczone trzy materiały. Autorem pierwszego
z nich jest J. Gwizdała, który
był bliskim współpracownikiem S. Mierzwy w ostatnim

okresie jego życia. Przedstawia on mało znaną, choć nieodległą (bo z okresu pierwszej
połowy lat osiemdziesiątych
XX w.) działalność „Mecenasa” w środowisku akademickim Krakowa, a zwłaszcza
w gronie wykładowców oraz
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W drugim dr
Jan Hebda bardzo dokładnie relacjonuje przebieg uroczystości pogrzebowych
S. Mierzwy. W ostatnim Jacek
Mierzwa w imieniu swoim
oraz braci Wojciecha i zmarłego niedawno Wincentego
- uczestniczącego jeszcze
w konferencji, wspomina
m.in. pomoc, którą uzyskali
od różnych osób podczas pobytu ojca w więzieniu.
Opublikowanie książki nie zamyka badań nad osobą oraz
działalnością S. Mierzwy. Jest
jeszcze wiele obszarów, które
można poruszyć lub pogłębić.
Warto zaznaczyć, że olbrzymia
spuścizna S. Mierzwy w postaci dokumentów, w tym osobistych (kroniki, pamiętniki)
jest olbrzymia i nie zapoznał
się z nią w pełni jeszcze żaden
z historyków. Stanisław Mierzwa czeka więc nadal na opracowanie swojej pełnej biografii.
Mateusz Szpytma
IPN Kraków
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Wiedza to jeszcze nie mądrość
Koleżanki i Koledzy. Jako stała czytelnicza biuletynu z wielką radością przyjęłam fakt, że
Piast wraca. W tym pierwszym
numerze sprzed ponad 8 lat
czytałam o historii i początkach
Piasta, o dramacie Uniwersytetu Ludowego; w dalszych m.in.
o śmierci śp. Janiny Kupiec.
Prezes Towarzystwa Ryszard
Ochwat zawsze witał ciepło
członków i czytelników. Przeżywałam gdy wspominano przywódców ludowych, tych, którzy
już odeszli i żyjących wśród nas;
pogrzeb naszego nieodżałowanego W. Witosa, odejście Jana
Pawła II, czy walkę tych, którzy
tworzyli ruch ludowy, walczyli
o słuszne prawa, przeżyli więzienia, procesy - jak Stanisław
Mierzwa i inni. Ze wzruszeniem
czytałam o tradycjach dożynkowych, świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
Trwajcie nadal w upamiętnianiu tych cennych, drogich nam
wartości, mądrości słów i myśli
politycznych, przekazywanych
narodowi przez W. Witosa i innych ludowców. Chociaż w naszej Ojczyźnie nie zawsze zachodzą zmiany po naszej myśli i tak
jak byśmy sobie tego życzyli, to
trzeba cieszyć się z tego, że partia
chłopska nie rozpadła się przez
116 lat, że nasi ludowcy w wielkim trudzie, napotykając na wiele przeszkód, trzymali się swojej
tożsamości, zachowywali chlubne tradycje Wincentego Witosa.
Wierzę że PSL nie pozwoli się
zaszufladkować i nie roztrwoni
swojego wielkiego autorytetu.
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Drodzy Czytelnicy!
Obecnie mam 78 lat, wiem co
dobre i co złe. Wybieram co wartościowe, co buduje i nie niszczy siebie i bliźniego. Do ZSL-u
wstąpiłam 20 stycznia 1965 r.,
równe 45 lat temu. Wychowana przez Ojca-ludowca zgodnie
z przekazywanymi mi ideałami
i moralnymi wartościami - miłości do ojczyzny i narodu - wybrałam tę ludową partię. Jak na
ten czas byłam dobrze przygotowana przez rodzinę i szkołę
do życia. Średnie wykształcenie handlowe i ekonomiczne,
a później 3-letnie Studium
Oświaty i Kultury w Krakowie
oraz dodatkowe kursy pozwalały mi pracować na różnych
samodzielnych stanowiskach.
Byłam zdolna i pracowita
(mówię to bez pychy - w szkole same bardzo dobre oceny,
w pracy - uznanie i nagrody).
Może dlatego zauważono mnie
w środowisku strzyżewskim
i za moją zgodą powierzono
mi pełnienie funkcji sekretarza
Gminno- Miejskiego Komitetu
ZSL w Strzyżowie. Szczęście mi
dopisywało bo prezesem GMK
był znany i ceniony kolega
Adam Kluska, późniejszy poseł Ziemi Strzyżowskiej. Dużo
wymagał i wiedziałam, że będzie nadal bardzo wymagający,
dlatego ze zdwojoną siłą i energią ruszyłam, jak to się mówi,
„twardo z kopyta” do pracy
i taki rozpęd mi towarzyszył.
Pierwszą i najważniejszą sprawą było ożywienie pracy w kołach terenowych i zwiększenie

liczebności Stronnictwa. Często
brakowało dnia i wieczorów, bo
8 godzin w biurze, a później zebrania w 14-stu wsiach i w mieście. Prace kończyły się późno.
Dosyć łatwo nawiązywałam
współpracę, znali mnie ludzie.
Organizowałam różne spotkania okolicznościowe, urozmaicane występami uczniów i miejscowych talentów. Frekwencja
była zadziwiająca i zadowalająca, członków przybywało, koła
zaczęły prężnie działać, Stronnictwo zwiększało swoje szeregi. W Komitecie Wojewódzkim byliśmy stawiani za wzór
wśród pozostałych komitetów.
Niestety, moja praca na tym
stanowisku została przerwana
przez chorobę matki (amputacja nogi), ale po Jej śmierci
nadal pracowałam w ZSL jako
instruktor w Wojewódzkim Komitecie w Rzeszowie i stąd odeszłam na emeryturę.
W czasie mojej pracy w Stronnictwie od samego początku,
prawie w każdym roku uczestniczyłam wraz z odważnymi
ludowcami (wielu obawiało się
bywać w Wierzchosławicach)
w czasie Zaduszek Witosowych,
pomimo upomnień ze strony
zwierzchnich władz. Wymienię
tu Adama Kluskę, Mieczysława
Urbanika, Gerarda Sochę, Franciszka Kuta, Adama Szetelę.
Podczas Zaduszek czerpaliśmy
siłę i moc przekazywaną nam
podczas płomiennych Mszy
św., przemówień na cmentarzu,
w Domu Ludowym, przez manifestacyjne pochody z naszym

Listy do redakcji
Wspomniałam, że nie ma dialogu rządu z narodem. Pamiętam jak przed wyborami
z całej Polski padały słowa „Jak
żyć panie Premierze?”. Pamiętamy obietnice ludzi, którzy
pocieszali, obiecywali „zielone wyspy”, raj na ziemi itp. Co
otrzymujemy po wyborach?
Rzeczywiście wszystko na plus
- przedłużony wiek emerytalny czyli więcej lat pracy, plus
ceny w górę, plus ceny leków
dla ludzi chorych.
Do czego zmierzam w tej mojej
wypowiedzi? Kogo interesuje
i komu jest potrzebny mój kawałek życiorysu? I pytanie: jak
pracownicy ZSL mają zabezpieczoną emeryturę za swoją
uczciwą i sumienną pracę? Jak
to się ma w stosunku do osób
pracujących, chociażby w Urzędach Bezpieczeństwa? Ja mam
emeryturę 1200 zł, a tacy, którzy byli na podrzędnych stanowiskach w UB - 2000 zł! Zostali
Zaduszki Witosowe 1993 r. Od lewej: Maria Strycharz,
wynagrodzeni za nieróbstwo
Mieczysław Urbanik, Franciszek Kut.
i prześladowanie wielu osób.
zielonym, ludowym sztanda- lek, który wypadł z listy leków Zastanawiam się - po co to
rem. Czułam, że nasza praca ma refundowanych, kosztuje 290 wszystko piszę… Może dlatego,
sens, że są inni, którzy pamię- zł, a leków innych mam 8 opa- że jestem niezadowolona z rzątają o wielkiej sile ruchu ludo- kowań, to połowa emerytury dów PO-PSL… Ale przecież nie
wego. Tam też po raz pierwszy nie moja… Do tego dochodzą tylko ja i dlatego nasze wskaźnirozmawiałam z prezesem Wal- koszty energii, woda; a gdzie ki przynależności do PSL są tademarem Pawlakiem, a później wyżywienie? Nic dziwnego, że kie marne. Brakuje pracy w tew Strzyżewie w 1995 r., gdzie często emeryt zastanawia się, renie, przychodzą i spotykają się
święcono tablicę z okazji ob- czy tabletka za 8 zł dziennie, z ludowcami różni mąciciele,
chodów 100-letniej rocznicy czy skromne wyżywienie? Taka do tego dokładają swoje środki
powstania ruchu ludowego na polityka sprowadza nas do masowego przekazu. W dzisiejRzeszowszczyźnie.
myślenia o eutanazji, bo pań- szym świecie może i mamy dużą
Obecnie wykształcenie eko- stwo, szukając oszczędności na wiedzę, ale brak nam mądrości.
nomiczne pomaga mi w oszczęd- zdrowiu Polaków, nie dopłaci
nym gospodarowaniu finansa- do leku, więc chory umrze i zami, ale nie zabezpieczy przed oszczędzi na niepłaconej emeMaria Strycharz
wydatkami, które rosną jak ryturze. Czy to jest opiekuńcza
grzyby po deszczu. Jeżeli jeden troska ze strony państwa?
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Zostaną w naszej pamięci

WŁADYSŁAW SIKOŃ
1935-2012
(Non omnis moriar)
Władysław Sikoń urodził
się 20 lipca 1935 roku w wielodzietnej rodzinie chłopskiej
w Wielkiej Wsi koło Tarnowa. Był najmłodszym synem
znanego działacza ludowego
Ziemi Wojnickiej - Stanisława
Sikonia. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej
wsi, rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Krakowie. Po jego ukończeniu
skierowany został do służby
nauczycielskiej w Zielonej
Górze. Początkowo pracował jako nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Sycowicach
i Nietkowie. W 1959 roku
poznał na całe życie wybrankę swego serca, nauczycielkę
pochodzącą ze wsi Brudzewice
- powiat opoczyński - Teresę
Rataj. Ślub odbył się 28 listopada 1959 roku. W sierpniu 1960
r. Władysław i Teresa, jako młode małżeństwo skierowani zostali do pracy w pięcioklasowej
Szkole Podstawowej w Suchej
koło Zielonej Góry, gdzie przez
kolejnych siedem lat Władysław pełnił funkcję kierownika.
Podnosząc
nieustannie
swoje kwalifikacje zawodowe,
Władysław Sikoń rozpoczyna
w 1962 roku naukę w dwuletnim Studium Nauczycielskim.
Wkrótce też zostaje ojcem
dwóch córek: Doroty Marii
i Róży Stefanii.
Z chwilą podjęcia pracy zawodowej aktywnie włączył się
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w nurt życia pedagogicznego.
W latach 1967-1973 pracował jako nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Drzonkowie
a następnie, do przejścia na
emeryturę - w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze.
Jako zasłużony emeryt Władysław Sikoń nie wycofał się
z aktywnego życia. W latach
1990-1994 był członkiem zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Zielonej Górze.
W 1984 roku przekazał niezwykle cenne osobiste pamiątki związane z osobą
swego ojca Stanisława, jak
również Wincentego Witosa czy Macieja Rataja - dla
Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach. Jako
człowiek wychowany w tradycji ludowej w 2003 roku wstąpił w szeregi Towarzystwa

Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.
Za swoją długoletnią aktywność zawodową w szeregach Związku Nauczycielstwa Polskiego w 2004 roku
uhonorowany został odznaką za 50-letnią działalność
w ZNP.
		 Władysław Sikoń zmarł
5.01.2012 roku w Zielonej
Górze. Zmarłego żegnali rodzina, przyjaciele, władze
miejskie.W imieniu zielonogórskiego środowiska PSL
pożegnał go historyk ruchu
ludowego dr Jan Andrykiewicz. Zgodnie z ostatnią wolą
urna z prochami zmarłego
została w dniu 20 lutego 2012
r. umieszczona w rodzinnym
grobowcu na cmentarzu komunalnym w Wojniczu.
Władysław Sikoń wychował się w atmosferze rodzinnej, którą kształtował ojciec
Stanisław - współpracownik
Wincentego Witosa. Władysław, na przekór wielu trudnościom, potrafił wynieść i zaszczepić w innych tę cząstkę
ludowego dziedzictwa, z której od lat słynęła jego rodzinna ziemia. Mimo, że epopeja
jego życia właśnie dobiegła
końca, historia którą współtworzył nadal jest otwartą
księgą, z której siły niewątpliwie czerpać będą wszyscy,
którzy znali Zmarłego.

Nasz Patron

Obchody XX-lecia nadania Szkole Podstawowej
w Nowym Nakwasinie
imienia Wincentego Witosa
Nasza szkoła jest jedną
z kilku szkół w województwie
wielkopolskim noszących imię
wielkiego przywódcy ruchu
ludowego Wincentego Witosa.
Dwadzieścia lat temu w roku szkolnym 1991/1992
Szkoła Podstawowa w Nowym
Nakwasinie otrzymała sztandar i imię wybitnego Polaka Wincentego Witosa. Czas szybko mija - 20 stycznia 2012 roku
uroczyście obchodziliśmy jubileusz - XX-lecia, Na uroczystość
przybyli przedstawiciele władz
rządowych, powiatowych, samorządowych, oświatowych,
kościelnych, dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Koźminek, byli dyrektorzy szkoły,
emerytowani nauczyciele, sołtysi, przedstawiciele OSP w Nowym Nakwasinie, przedstawicielki Rady Rodziców również
z poprzednich kadencji, absolwenci, zespół ludowy „Koźminianki” i Gminna Orkiestra
Dęta.
Honorowy gość - Pani Joanna
Steindel - wnuczka Wincentego Witosa - ze względu stan
zdrowia nie mogła przybyć
osobiście. W przesłanym liście
pisała: Wincenty Witos, mój
dziadek, zawsze podkreślał, że
wiedza, którą uczniowie zdo-

bywają w rozmaitych szkołach
i wychowanie, które w nich
odbierają, są podstawą wszelkich sukcesów i powodzenia
w dorosłym życiu, a ono z kolei
przekłada się na powodzenie
Ojczyzny, której ci uczniowie
stają się obywatelami.
Uroczystość miała na celu
podkreślenie roli jaką odegrał
Wincenty Witos w historii naszego kraju, jako najwybitniejszy polski polityk II Rzeczpospolitej.
W polityce i w życiu kierował się zawsze trzema zasadami. Na pierwszym miejscu stawiał niepodległy byt państwa
polskiego, jako cel nadrzędny
w działalności całego ruchu
ludowego. Na drugim miejscu
- demokratyczny ustrój państwa, jako najbardziej sprawiedliwy i równy ustrój społeczny. Na trzecim - znajdowały
się sprawy chłopskie i obrona
ludowych interesów. Dążył całe
życie do tego, by chłop polski
zajął należne miejsce w państwie polskim. Wincenty Witos
dzięki swojemu uporowi wybił
się z nizin społecznych, trzykrotnie piastując urząd premiera kraju. Często powtarzał:
Kiedy nie było Polski - dążyć
do niej, a gdy przyszła - pra-

cować dla niej, a gdy była w potrzebie bronić jej. A Polska niech trwa wiecznie.
Uroczystości rozpoczęły
się Mszą Świętą w Kaplicy
w Rogalu, odprawioną przez
księży Marcina Załężnego
i Mateusza Szmajdzińskiego
- absolwentów naszej szkoły.
Podczas kazania ksiądz Marcin zwrócił szczególną uwagę na postać Patrona, który
udowodnił, że dzięki ciężkiej
pracy można osiągnąć wyżyny. Słowa wdzięczności, jakie
usłyszeliśmy z ust księży, były
wyrazem uznania dla nauczycieli za trud włożony w wychowanie i ukształtowanie wielu
pokoleń. Oprawę Mszy Świętej uświetniła Gminna Orkiestra Dęta pod kierownictwem
Henryka Siudy.
Dalsza część obchodów odbywała się w Szkole Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie. W części oficjalnej, w obecności pocztu
sztandarowego, zabrała głos
pani dyrektor Halina Tomczyk, która nakreśliła zarys
sylwetki Patrona Wincentego
Witosa i uroczyście wręczyła podziękowania swoim poprzedniczkom - p. Annie Małeckiej i p. Małgorzacie Lisowicz,
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Nasz Patron
które w poprzednich latach
piastowały funkcję dyrektora,
a za których przyczyną szkoła otrzymała imię Wincentego
Witosa.
Podziękowanie za przychylność naszej szkole otrzymał
również p. Andrzej Miklas wójt gminy Koźminek. Delegacje uczniów i zaproszonych
gości złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową Wincentego
Witosa.
Głos zabrali m.in: Andrzej
Miklas - wójt gminy Koźminek,
Józef Racki - poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Czarcińska - starszy wizytator delegatury kaliskiej Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Agnieszka Walczak - asystentka
z biura parlamentarnego europosła Andrzeja Grzyba, Iwona
Chojnacka-Adamus - dyrektor

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku, ksiądz Marcin Załężny - absolwent naszej
szkoły, Janina Janiak - przedstawicielka zespołu ludowego
„Koźminianki”- mieszkanka
wsi Nowy Nakwasin.
Na szczególne wyróżnienie
zasługuje wystąpienie Józefa
Rackiego - posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który
przybliżył nam fakty z życia
i działalności wybitnego Polaka - Wincentego Witosa, odnosząc się do pozycji książkowej
pani Barbary Olak pt. „Testament Wincentego Witosa”.
Poseł stwierdził, że dzisiejsza
uroczystość powinna być powodem do dumy, ale zarazem
zobowiązaniem do dalszej
dobrej, rzetelnej pracy, tak jak
postępował i nauczał Wincenty Witos - wielki patriota

i działacz niepodległościowy
walczący o wolną Polskę.
Podniosłe chwile związane
z tym wydarzeniem przeżywali wraz z nami absolwenci,
bowiem każdy jubileusz to doskonała okazja do wspomnień
szkoły i ludzi, którzy ją tworzyli.
Nasze wspomnienia sięgają
dwudziestu lat, a przypomnieli
je przedstawiciele poszczególnych roczników z ostatniego
dwudziestolecia, opierając się
na kronikach szkolnych.
Po części oficjalnej uczniowie
przedstawili program artystyczny w scenerii wiejskiej
Witosowej chaty. Życiorys
Patrona przeplatany był tekstami i cytatami z Wincentego
Witosa, scenkami rodzajowymi, piosenkami ludowymi
i tańcem narodowym - polonezem.

Obelisk Wincentego Witosa w Gródku skradziony !
23 marca 2012 roku media
czeskie podały informację
o kradzieży tablicy Wincentego Witosa w Gródku na terenie czeskiej części Śląska
Cieszyńskiego. Tablica została
prawdopodobnie skradziona
w połowie marca, lecz oficjalnie komunikat o jej zniknięciu
przekazano dopiero teraz.
Obelisk wykonany z brązu,
został odsłonięty w Gródku
(Czechy) z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Win18

centego Witosa w Wierzchosławicach i Polskiego Stronnictwa
Ludowego. 4 października
2003 r. odbyła się uroczystość
odsłonięcia obelisku, na którym umieszczono płaskorzeźbę - podobiznę W. Witosa
oraz tablicę w dwu językach,
upamiętniającą pobyt Witosa
w Gródku. Twórcą tablic i płaskorzeźby był artysta rzeźbiarz
ASP w Krakowie, prof. Wiesław
Bielak. Uroczyste odsłonięcie
obelisku poprzedziła konfe-

rencja naukowa o Witosowej
emigracji z udziałem historyków polskich i czeskich.
Odsłonięciu obelisku towarzyszyła wystawa: „Wincenty Witos na emigracji 19331939” . Honorowy patronat
nad uroczystością odsłonięcia 4 października 2003 roku
dokonał ówczesny prezes PSL
Jarosław Kalinowski w otoczeniu parlamentarzystów
wicemarszałka Sejmu RP Janusza Wojciechowskiego, po-

Nasz Patron
Rozstrzygnięto też konkurs
wiedzy o Wincentym Witosie,
zorganizowano wystawy: prac
plastycznych poświęconych tej
postaci oraz zdjęć i nazwisk
absolwentów z przełomu dwudziestu lat.
Uczestnicy uroczystości zostali
zaproszeni do złożenia wpisu
w kronice szkolnej i odwiedzenia istniejącej od kilkunastu lat
Izby Tradycji.
Wspólne biesiadowanie przy
wiejskiej strawie zakończyło
obchody związane z dwudziestoleciem nadania naszej szkole imienia Wincentego Witosa.
Dziękujemy przybyłym gościom, którzy okazali nam wielką
serdeczność; zespołowi ludowemu „Koźminianki”, Gminnej
Orkiestrze Dętej za uświetnienie
tego wyjątkowego dla nas dnia,
a rodzicom za przygotowanie

wspaniałej uczty.
Składamy
wszystkim wyrazy uznania za
wielkie bezinteresowne zaangażowanie, które
zaowocowało obchodami tak ważnej uroczystości.
Cieszymy się,
że naszym Patronem jest Wincenty Witos, gdyż
- cytując za europosłem Andrzejem Grzybem to człowiek wielu
zasług, wspaniałego charakteru
i wielu cnót.

sła na Sejm RP śp. Wiesława
Wody, wiceministra zdrowia
Andrzeja Kosiniaka-Kamysza,
rodziny Wincentego Witosa,
sympatyków i rodzin ludowych z terenu Śląska Cieszyńskiego oraz delegacji szkół im
Wincentego Witosa.
Kradzież tablic, jest niewątpliwie olbrzymią stratą dla
wielu osób, które uczestniczyły
w tym niezwykłym wydarzeniu i dołożyły wielu starań aby
uświetnić postać Wincentego
Witosa na zmieni czeskiej.
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Utrwalenie przez komunistów „demokracji ludowej” w Polsce.
Lokal PSL w Szczecinie po akcji bojówkarzy PPR.
10.09.1946 r.

Zniszczony lokal PSL w Tarnowskich Górach.
25.08.1946 r.

Zachęcamy wszystkich czytelników do finansowego wspierania
Funduszu Wydawniczego „Piasta z zagrody Wincentego Witosa”
„Piast z zagrody Wincentego Witosa”
Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Wydawca: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice, tel./fax 14-67-97-040.
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