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Na Tej Ziemi znalazł przyjaciół najwybitniejszy przywódca chłopów pol-
skich - Wincenty Witos - wtedy, gdy w Polsce zamiast czerpać z Jego 
mądrości - sądzono Go, karano i potępiano.

Na polskiej ziemi  - polskim chłopom zostawił serce, wśród Czechów 
i Polaków znalazł jakże potrzebną serdeczność, miłość i przywiązanie.

Posiał też na Tej Ziemi ziarno mądrości i prawdy tak trwale, iż jej potom-
ni pragną upamiętnić Jego pobyt w sposób godny wielkiego męża stanu.

Bo mądrość przeniknie do mądrego choćby ich granice dzieliły.
	 (fragment Aktu Erekcyjnego pod Obelisk ku czci Wincentego Witosa

w Gródku w Republice Czeskiej)
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	 Wincenty	 Witos	 był	 jedną	
z	 najbardziej	 niezwykłych	 po-
staci	 polskiej	 sceny	 politycz-
nej	 w	 skali	 całego	 XX	 wieku	
i	 trzykrotnym	 premierem	 rzą-
dów	II	RP.	Był	wielkim	wycho-
wawcą	 i	 niekwestionowanym	
przywódcą	 polskich	 chłopów,	
zajmując	 czołowe	 miejsce	
wśród	 najwybitniejszych	 dzia-
łaczy	ruchu	ludowego.	Walczył	
o	 równouprawnienie	 warstwy	
chłopskiej,	 jej	 emancypację	
społeczno-polityczną	 i	 obywa-
telskie	upodmiotowienie.
	 Jako	człowiek	i	polityk	dbał	
o	zgodność	słów	i	czynów.	Od	
siebie	 wymagał	 więcej	 niż	 od	
innych.	 Był	 człowiekiem	 wal-
ki	 i	 czynu,	 chłopem-patriotą,	
politykiem	 kompromisu.	 Wie-
dział,	że	dobra	polityka	to	sztu-
ka	 realizacji	 tego	 co	możliwe.	
Był	skłonny	do	ugody	w	każdej	
sytuacji,	gdy	uznał,	że	z	punk-
tu	 widzenia	 narodu,	 państwa	
i	 chłopów,	 porozumienie	 bę-
dzie	korzystniejsze	niż	walka.	
	 Jako	 premier	 koalicyjnego	
Rządu	Obrony	Narodowej	swą	
Odezwą do włościan	 najlepiej	
potrafił	 skłonić	 do	 wyrzeczeń	
i	 ofiar	 chłopów,	 stanowiących	
rdzeń	 narodu	 i	 polskiej	 armii	
w	wojnie	polsko-bolszewickiej	
1920	 r.	Drugi	 raz	 stał	na	czele	
rządu	RP	od	28	maja	do	15	grud-
nia	1923	r.	Po	raz	trzeci	funkcję	
premiera	pełnił	 zaledwie	5	dni	
w	czasie	burzliwych	wydarzeń	
majowych	roku	1926.
	 Witos	 umiał	 przegrywać	
z	godnością.	Po	1926	r.	on	sam	
i	jego	stronnictwo	PSL	„Piast”,	
któremu	 prezesował	 nieprze-
rwanie	od	odzyskania	niepodle-
głości	aż	do	zjednoczenia	ruchu	

ludowego	w	1931	r.	-	godzili	się	
na	 różne	kompromisy	 z	myślą	
o	 tym,	 by	 rząd	mógł	 funkcjo-
nować	 opierając	 się	 na	 parla-
mencie,	by	wbrew	niemieckiej	
propagandzie	przekonać	świat,	
że	 Polacy	 są	 zdolni	 zbudować	
i	utrzymać	państwo.	W	1929	r.	
był	jednym	z	inicjatorów,	a	na-
stępnie	 przywódców	 Centro-
lewu,	 porozumienia	 partii	 po-
litycznych:	 PSL	 „Piast”,	 PSL	
„Wyzwolenie”,	 NPR,	 CHD,	
PPS,	SCH,	które	zorganizowały	
w	Krakowie	olbrzymi	Kongres	
z	 udziałem	 kilkudziesięciu	 ty-
sięcy	ludzi,	pod	hasłem	obrony	
konstytucji	 i	 wolności	 ludu.	 9	
września	1930	r.	partie	Centro-
lewu	 utworzyły	 wspólny	 blok	
wyborczy	 -	 Związek	 Obrony	
Prawa	i	Wolności	Ludu.	Dzień	
później,	 10	września,	Wincen-
ty	Witos	wraz	z	innymi	polity-
kami	polskiej	opozycji,	na	oso-
bisty	 rozkaz	 marszałka	 Józefa	
Piłsudskiego	 został	 uwięziony	

w	 twierdzy	wojskowej,	 Brześ-
ciu	 nad	 Bugiem.	 Była	 to	 bru-
talna	 odpowiedź	 marszałka	 na	
powstanie	Centrolewu.
	 Dnia	26	października	1931	r.
więźniowie	 „brzescy”,	 bo	 tak	
nazywano	 więzionych,	 stanęli	
przed	 sądem	 II	 Rzeczypospo-
litej,	 oskarżeni	 o	 przygotowy-
wanie	 rzekomego	 zamachu	
stanu	 w	 Polsce.	 Największy	
proces	polityczny	w	II	Rzeczy-
pospolitej	 trwał	 przeszło	 dwa	
i	 pół	 miesiąca.	 W	 czasie	 pro-
cesu	 w	 ostatnim	 słowie	Witos	
wygłosił	 mowę,	 która	 została	
uznana	za	 jego	credo	politycz-
ne.	 Mówił	 m.in.:	 Gdy wyjdę 
stąd będę w dalszym ciągu gło-
sił hasła, które pan prokurator 
uważa za rewolucyjne. Będę 
mówił, że prawo i wolność są 
największym skarbem narodu, 
że Polska powinna się oprzeć 
na całym społeczeństwie, że 
wobec prawa wszyscy powinni 
być równi, a potęgi państwa 
i jego przyszłości nie zabezpie-
czy żaden choćby największy 
geniusz, uczynić to może tylko 
cały, świadomy swych praw 
i obowiązków naród.
	 Dnia	 13	 stycznia	 1932	 r.	
zapadł	 wyrok	 skazujący	 m.in.	
Wincentego	Witosa	 na	 półtora	
roku	 więzienia	 i	 utratę	 praw	
obywatelskich	na	trzy	lata.
	 Dnia	10	lipca	1933	r.	odbyła	
się	rozprawa	przed	Sadem	Ape-
lacyjnym.	 Wyrok	 został	 pod-
trzymany.	Nie	chcąc	poddać	się	
niesprawiedliwemu	 wyrokowi	
sądowemu,	Witos	 28	 września	
1933	 r.	 udał	 się	 na	 emigrację.	
Decyzję	o	wyjeździe	przyśpie-
szyły	 wieści	 o	 planowanym	
zamachu	 na	 jego	 życie.	 Na	

Pamiętne	rocznice

Szarpała gorycz i żal

Karol Kaleta. Gródek, 3.11.1967 r.
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miejsce	emigracji	wybrał	Cze-
chosłowację,	z	uwagi	na	bliskie	
sąsiedztwo.	 Liczył	 bowiem	 na	
możliwość	 utrzymywania	 sta-
łego	kontaktu	z	krajem.
29	 września	 1933	 roku	 Witos	
był	 już	 emigrantem.	 Został	
przeprowadzony	 przez	 góry	
w	 okolicach	 Zakopanego,	 Do-
liną	Chochołowską.	
	 W	 swoich	 emigracyjnych	
pamiętnikach	zapisał:	Na moim 
zegarku była godzina piąta mi-
nut trzydzieści rano, gdy do-
szedłem do kamiennego słupa, 
na którym widniała wyryta li-
tera „P”. Był to polski słup 
graniczny. Coś mnie na chwilę 
ścisnęło za gardło, szarpnęła 
gorycz i żal, przystanąłem…
	 Na	 emigracyjnej	 tułaczce	
Witos	spędził	2010	dni.	W	emi-
gracyjnych	 trudach	 pomagali	
mu	 działacze	 ludowi	 z	 okolic	
Śląska	Cieszyńskiego.	Najbliż-
szymi	z	nich	okazali	się:	Paweł	
Niemiec	 i	 jego	 córka	 Helena,	
Paweł	 Kaleta,	 Edward	 Kaleta,	
prof.	Paweł	Bobek,	 Jan	Błasz-
czyk	z	Ustronia	i	wielu	innych.	
Schronienia	 często	 udziela-
ły	 mu	 rodziny	 Karola	 Kale-
ty	 z	 Gródka	 i	 Karola	 Buzka	
z	Końskiej.	Przebywał	w	wielu	
miejscowościach	na	terenie	ca-
łej	 ówczesnej	 Czechosłowacji,	
w	 tym	 trzykrotnie	 w	 miejsco-
wości	Hradek	(Gródek).	
	 Dokładnie	10	lat	temu	z	ini-
cjatywy	Towarzystwa	Przyjaciół	
Muzeum	 Wincentego	 Witosa	
w	Wierzchosławicach,	Polaków	
i	Czechów,	przyjaciół	i	zaprzy-
jaźnionych	rodzin	na	Ziemi	Cie-
szyńskiej	 po	 obu	 stronach	 gra-
nicy	 -	 w	miejscowości	Gródek	
(Hradek)	w	Republice	Czeskiej	

-	udało	się	doprowadzić	do	po-
wstania	 obelisku	 poświęcone-
go	 trzykrotnemu	 premierowi	 II	
Rzeczypospolitej.	 Uroczystość	
odbyła	się	z	udziałem	władz	par-
lamentarnych	Polski	i	Czech.
	 W	 2011	 roku	 obelisk	 został	
zdewastowany,	 a	 tablice	 (wy-
konane	 z	 brązu)	 skradzione	
przez	nieznanych	sprawców.	
	 W tym roku przypada 
okrągła 80. rocznica wyjazdu 
W. Witosa do ówczesnej Cze-
chosłowacji. Z	 tej	 inicjatywy	
Zarząd	Towarzystwa	Przyjaciół	
Muzeum	 Wincentego	 Witosa	
w	 Wierzchosławicach,	 Mu-
zeum	 Okręgowe	 w	 Tarnowie	
-	 Oddział	 Muzeum	W.	Witosa	
w	Wierzchosławicach,	w	poro-
zumieniu	 z	 Gminą	 Gródek	 na	
Zaolziu,	 przy	 współpracy	 ze	
Stowarzyszeniem	 Użyteczno-
ści	Publicznej	„Koegzistencja”	
o.p.s.,	podjęli	wspólną	decyzję	
o	uczczeniu	w	specjalny	sposób	
tego	 wydarzenia,	 które	 będzie	
również	 okazją	 do	 odsłonięcia	

nowego	obelisku	wraz	z	 tabli-
cami.	
	 Uroczystość odsłonięcia no-
wego Pomnika odbędzie się 14 
września 2013 r. w miejscowo-
ści Gródek na Zaolziu. Patro-
nat honorowy nad uroczystoś-
cią objął Wicepremier Rządu 
RP - Prezes PSL - Janusz Pie-
chociński oraz Ambasador Re-
publiki Czeskiej w Warszawie 
JE Jan Sechter.
	 Wyrażamy	 nadzieję,	 że	 nie	
zabraknie	 Was	 na	 uroczysto-
ści,	 w	 programie	 której	 obok	
odsłonięcia	 pomnika-obelisku	
zaplanowano	 sesję	 naukową	
poświęconą	 pamięci	 Wincen-
tego	 Witosa	 i	 jego	 tułaczce	
do	 przedwojennej	 Czecho-
słowacji.	 Uroczystość	 będzie	
również	 okazją	 do	 spotkania	
przedstawicieli	 dwóch	 euro-
pejskich	 narodów,	 których	 hi-
storia	 niejednokrotnie	 wiodła	
tą	samą	ścieżką.
	

Janusz Skicki

Pamiętne	rocznice

Jan Buzek syn Karola z Końskiej. Czeski Cieszyn, 3.11.1967 r.

WYJAZD DO GRÓDKA
Istnieje  możliwość wyjazdu zorganizowanego autokarem do Czech. Wyjazd z Wierzchosławic w dniu 
14.09.2013 r. Szczegółowe informacje pod nr tel. (14) 679 70 40.
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Dnia 20-1 Gródek
Kaleta	telefonował.	Czeka	we	Fryd-
ku.	Ja	wyjeżdżam	z	Rożnova	o	3	1/2	
po	południu.	Bagiński	wytacza	stare	
żale.	Wyjechałem	autem	Vencla,	we	
Frydku	 czekał	 Kaleta.	 Przyjechali-
śmy	równo	ze	zmrokiem	do	Gródka.	
Droga	 pod	 górę	 bardzo	 uciążliwa.	
Szliśmy	 piechotą,	 dźwigając	 mój	
kufer	i	różne	drobiazgi.	Brat	Kalety	
ulokował	 mnie	 w	 małym	 pokoiku	
na	górze.	Mam	tam	leczyć	się	przez	
parę	tygodni	i	unikać	ludzi.

Dnia 21-1
Kaleta	przyniósł	kilka	życzeń	imie-
ninowych	 między	 innymi	 ślicznie	
wykonany	album	od	chłopów	z	Po-
nic,	 portret	 z	 życzeniami	 od	 chło-
pów	starych	i	młodych	z	Tylmano-
wy.	Osobno	życzenia	składa	Zarząd	
Powiatowy	 Nowy	 Targ.	 Członko-
wie,	 Kursy	 i	 wykładowcy	 z	 Kra-
kowa.	 Razem	 27	 powiatów.	 Wie-
czorem	 przybył	
wójt	 z	 Puńcowa	
Boruta	przynosząc	
mi	 gazety.	 Mój	
art.	w	Piaście	Nr	3	
skonfiskowany.

Dnia 22-1
Moje	imieniny.	Nie	
czuję	 specjalnego	
braku,	bo	nigdy	nie	
obchodziłem.	 Sie-
dzę	w	małej	dziupli	
pod	 lasem	 i	 piszę	
sobie	 co	 na	 myśl	
przychodzi.	Gazety	
doniosły	 o	 śmierci	
Króla	angielskiego.	
Wielki	 mocarz	 ale	
przytem	 człowiek.	
Jak	 to	 odbija	 od	
różnych	 małp	 zło-
śliwych,	 które	 się	

w	 Polsce	 panoszą.	 Wieczorem	 od-
wiedził	mnie	p.	Błaszczyk	z	Ustronia.	
Wyrzucono	go	z	wójtostwa	ze	wzglę-
du	na	stanowisko	przy	wyborach	do	
Sejmu.	Nie	bardzo	mądry,	ale	widać	
i	przyzwoity	człowiek.

Dnia 23-1
Piję	 różne	 ciecze.	 Nie	 wiem	 czy	
lepiej	 czy	 gorzej.	 Spałem	 dobrze.	
Listy	 od	 Ks.	 Syskiego,	 Kristofa	
Ołp.	z	Talentowa,	Korfantego.	Po-
cztę	 przyniosła	 sekr.	 z	 Cieszyna.	
Twierdzi,	że	ludzie	spodziewają	się	
zmian	 jak	 najprędzej.	 Nie	 ciężkie	
zadanie

Dnia 24-1
„Słowo	Czeskie”	donosi,	że	awan-
tury	na	Śląsku	organizował	Konsul	
Klotz.	Wymienia	ludzi	i	kwoty	pie-
niędzy	 przez	 niego	 udzielonych.	
Odpowiedziałem:	 Kristofowi,	 Kor-
fantemu,	 Michalczakowi,	 Krzep-
towskiemu,	Jagodzińskiemu,	Mińsk	

Fragment Dziennika pisanego przez Wincentego Witosa w Gródku. 
Czechosłowacja 1936 r.

Z	archiwum	Muzeum	W.	Witosa

Mazowiecki.	Kaleta	przybył	wieczo-
rem.	Opowiada	drobiazgi.	Przyniósł	
list	od	córki,	Kristofa,	Cihlaża,	Ba-
jończyka,	 Pyzla.	 Odpowiedziałem	
Julii.

Dnia 25-1
„Słowo	Czeskie”	pisze	o	rewizji	do-
konanej	w	domu	polskim	„Polonia”	
w	Cieszynie.	Był	p.	Bobek	z	żoną.	
Opowiada,	 że	 ruch	 zaczyna	 przy-
bierać	 niesłychane	 rozmiary.	 Do	
mnie	mają	 przyjść	 przedstawiciele	
ONR,	Strzelecki	i	drugiego	nie	wy-
mienia.	Na	drugi	tydzień	przybędzie	
Mikołajczyk,	Kot,	Gruszka.	Ma	być	
Garlacz.	Listy	przyszły.	Regiel,	koła	
w	Janowicach,	Ostrów	Wielkopolski,	
Górski,	Krosno.	Kopf	Krzeszowice,	
Michalik	Bochnia,	Chrzęstów	Mie-
lec,	Fr.	Wójcik,	dr	Ant.	Łucki.	Koło	
Rzędzianowice,	 Borowa,	 Bochnia,	
Poręba	Spytkowska,	Gręboszów.

Rękopis Wincentego Witosa. Gródek 1936 r.
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Obfity w wydarzenia czas jubileuszu.

 23.06.2013 r. w Zagrodzie Win-
centego Witosa odbyło się 40. 
Walne Zgromadzenie naszego sto-
warzyszenia. Przed rozpoczęciem 
obrad delegacja zarządu złożyła 
kwiaty w Zbylitowskiej Górze na 
grobie zmarłego przed trzema laty 
długoletniego prezesa Towarzystwa 
- Franciszka Kiecia. 
	 Przed	 rozpoczęciem	 obrad	 pre-
zes	 Towarzystwa	 kol.	 Ryszard	
Ochwat	 przedstawił	 sprawozdanie	
Zarządu	 za	miniony	 okres,	 w	 któ-
rym	 szczególną	 uwagę	 poświęcił	
jubileuszowi	 40-lecia	 działalności	
Towarzystwa	 i	 Muzeum	W.	Wito-
sa.	 Jak	 przypomniał	w	 swoim	wy-
stąpieniu,	 uroczystość	 ta	 odbyła	
się	w	zagrodzie	W.	Witosa,	w	dniu
17.	06.2012	r.	po	zakończeniu	obrad	
39.	Walnego	Zgromadzenia.	Zebrani	
mogli	wysłuchać	referatu	wygłoszo-
nego	przez	prof.	Franciszka	Ziejkę:	
„Stanisław	Pigoń	wobec	Wincente-
go	Witosa”.	W	trakcie	uroczystości	
dokonano	 otwarcia	 stałej	 wystawy	
w	 Muzeum	 „Życie	 i	 działalność
W.	Witosa”.	 Do	 zbiorów	Muzeum	
został	 także	 przekazany	 przez	 Za-
rząd	 Gminny	 PSL	 w	 Solcu	 histo-
ryczny	 sztandar	 koła	 ZSL	 w	 Zbo-
rowie.	 Na	 zakończenie	 uczestnicy	
wysłuchali	 referatu	 odczytanego	
przez	Jacka	Mierzwę.
	 Prezes	 Ochwat	 zaznaczył	 rów-
nież,	 że	 Towarzystwo	 w	 minionym	
roku	 znalazło	 się	 w	 gronie	 współ-
organizatorów	 92.	 rocznicy	 Bitwy	
Warszawskiej	 w	 Tarnowie	 15.	 08.	
2012	roku.	Uroczystości	poprzedziło	
otwarcie	 wystawy	 „Wincenty	Witos	
Premier	 Rządu	 1920”	 w	 Muzeum	
Okręgowym	w	Tarnowie.	Następnie	
na	 spotkaniu	w	Muzeum	W.	Witosa	
zorganizowano	 promocję	 książki	 pt.	
„Stanisław	Mierzwa,	ludowiec	i	dzia-
łacz	niepodległościowy”.

	 W	dniu	4.11.2012	r.
odbyły	 się	 coroczne	
„Zaduszki	 Witoso-
we”.	W	czasie	uroczy-
stości	 na	 cmentarzu,	
w	kaplicy	W.	Witosa,	
uroczyście	 zaprezen-
towano	 najwyższe	
odznaczenie	 polskie	
-	Order	Orła	Białego,	
zwrócony	 rodzinie	
Witosa	 w	 ubiegłym	
roku	przez	Prezydenta	
B.	 Komorowskiego.	
Spotkanie	 zaduszko-
we	odbyło	się	z	udzia-
łem	 prezesa	 PSL	 W.	
Pawlaka,	licznych	oficjalnych	gości	
oraz	 delegacji	 ludowych,	 szkol-
nych,	 organizacji	 kombatanckich	
i	strażackich.	
	 Jesienią	 ubiegłego	 roku	 nasze	
Towarzystwo	 ufundowało	 mosiężne	
litery	na	cokole	popiersia	W.	Witosa,	
przy	 Centrum	Kultury	Wsi	 Polskiej	
w	 Wierzchosławicach.	 Popiersie	 to	
wraz	 z	 cokołem	 ufundowało	Towa-
rzystwo	jeszcze	w	1982	r.
	 W	 okresie	 sprawozdawczym	
Zarząd	 Towarzystwa	 zainicjował	
wykonanie	 nowych	
tablic	 W.	 Witosa	 na	
obelisk	 w	 Czechach,	
w	 miejsce	 skradzio-
nych	 w	 ubiegłym	
roku.	 Ich	 odsłonięcie	
w	 nowym,	 bezpiecz-
nym	 miejscu,	 przy	
zborze	 ewangelickim	
(Kościoła	 Braterskie-
go)	w	Gródku	planu-
jemy	 14	września	 br.	
Przy	okazji	odnowio-
no	kontakty	 z	 działa-
czami	 polskich	 orga-
nizacji	na	Zaolziu	oraz	
z	 władzami	 Gródka.	

W	związku	z	zaistniałą	sytuacją	de-
legacja	 Zarządu	Towarzystwa	 dwu-
krotnie	odbyła	wyjazdy	do	Czech.
	 Ostatnio	 sfinalizowano	 przeka-
zanie	naszemu	Towarzystwu,	w	for-
mie	darowizny,	domu	rodzinnego	W.	
Witosa	tzw.	„Starego	Domu”,	przez	
jego	 dotychczasowego	 właściciela	
kol.	 Marka	 Steindla.	 Jednocześnie	
dokonano	częściowego	remontu	da-
chu	 -	 wymieniono	 drewno	 na	 pół-
nocnej	stronie	dachu,	położono	folię	
paraprzepuszczalną	i	pokryto	blachą	

Nasza	działalność

Delegacja Zarządu Towarzystwa
(R. Ochwat, H. Wojciechowski, B. Wszołek) składa kwiaty na 
grobie Franciszka Kiecia. Zbylitowska Góra, 23.06.2013 r.

XL Walne Zgromadzenie Członków Przyjaciół Muzeum
Wincentego Witosa . Wierzchosławice, 23.06.2013 r.

ciąg dalszy str. 6
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Z	kart	historii

	 Przed	 nami	 kolejne	 obchody	
Bitwy	 Warszawskiej.	 Zapewne	
po	raz	kolejny	pojawią	się	w	me-
diach	malowani	historycy,	którzy	
całą	 chwałę	 będę	 przypisywać	
marszałkowi	Piłsudskiemu.	Nie-
stety,	poziom	fałszu	i	pomijania	
ewidentnych	 faktów	 naprawdę	
zaskakuje	 coraz	 bardziej.	 Stało	
się	niemal	faktem	powszechnym,	
powtarzanym	w	mediach,	że	nie	
ma	 najmniejszych	 wątpliwości	
co	do	autorstwa	(oczywiście	Pił-
sudskiego)	 planów	 bitwy.	To	 ja	
się	 pytam:	 na	 jakiej	 podstawie	
gadające	 głowy	 w	 TVP	 wygła-
szają	 takie	kategoryczne	stwier-
dzenia?	O	 ironio,	autorami	 tych	
stwierdzeń	 są	 naukowcy	 z	 tytu-
łami	profesorskimi,	mieniący	się	
historykami,	którzy	dla	potrzeby	
chwili	 politycznej	 są	 w	 stanie	
wyrazić	 aktualnie	 słuszną	 poli-
tyczną	tezę.
	 Każdemu	wolno	mieć	określo-
ne	 sympatie	 polityczne.	 Wiem,	
że	 marzeniem	 elit	 politycznych	
jest	aby	społeczeństwo	podobnie	
bezkrytycznie	wielbiło	„geniusz”	
marszałka,	ale	panowie	politycy,	
profesorowie,	 historycy	 chyba	
zapominacie,	że	zadaniem	histo-
ryka	jest	przedstawianie	prawdy,	
a	nie	tworzenie	legendy.

	 O	Bitwie	Warszawskiej	1920	r.
napisano	 bardzo	 dużo	 i	 nadal,	
zwłaszcza	w	jej	kolejne	rocznice,	
pojawiają	 się	 okazjonalne	 pub-
likacje.	 Prezentują	 głównie	 dra-
matyczno-optymistyczne	 opisy	
„cudu	 nad	Wisłą”.	Mniej	 uwagi	
poświęca	 się	 autentycznym	 fak-
tom	 historycznym.	 W	 opisach	
główną	rolę	przypisuje	się	Józe-
fowi	Piłsudskiemu,	jako	pogrom-
cy	 Armii	 Czerwonej.	 Legenda	
zapewnia	o	jego	rzekomo	wyjąt-
kowym,	 decydującym,	 porów-
nywalnym	 z	 geniuszem	 Napo-
leona	 Bonaparte,	 koncepcyjnym	
i	dowódczym	wkładzie	w	bitwę.	
Czynił	to	-	wprost,	na	żywo	-	on	
sam.	Wyrazem	tego	 jest	zwłasz-
cza	 „Rok	 1920”,	 książka	 napi-
sana	 na	 potrzeby	propagandowe	
w	w	Sulejówku	i	wydana	po	raz	
pierwszy	 w	 1924	 r.	 Marszałek	
sporo	miejsca	poświęcił	nie	tylko	
sławetnej	nocy	z	5	na	6	sierpnia,	
kiedy	 ponoć	 męczył się zanim 
urodził plan bitwy pod Warsza-
wą.	 Używał	 jednak	 takich	 sfor-
mułowań	 jak	 na	 przykład	 moje 
zwycięstwo.	Wszelkie	błędy	i	nie-
powodzenia	 przerzucił	 m.in.	 na	
barki	 gen.	 Szeptyckiego,	 a	 gen.	
Rozwadowskiego	 potraktował	
z	pobłażliwa	ironią.	

	 Warto	 powrócić	 do	 pytań	
o	 realia	 bitwy	 pod	 Warszawą:	
kto	 był	 rzeczywistym	 twórcą	
i	realizatorem	planu	obrony	War-
szawy;	gdzie	był	i	co	robił	Józef	
Piłsudski;	dlaczego	jednostki	Ar-
mii	Czerwonej	 znalazły	 się	 pod	
Warszawą?	 Często	 słyszy	 się,	
że	Armia	Czerwona	dotarła	pod	
Warszawę	dlatego,	że	tędy	wiod-
ła	 prosta	 droga	 do	 opanowania	
przez	 nią	 Europy	 Zachodniej.	
Ale	 jest	 to	 tylko	 część	 prawdy.	
Piłsudski	znacznie	wcześniej	po-
prowadził	 główne	 siły	 Wojska	
Polskiego	na	Kijów.	W	pierwszej	
kolejności	 zamierzał	 oderwać	
od	 rewolucyjnej	 Rosji	 Ukrainę.	
Sukcesy	odnoszone	w	tej	wypra-
wie,	 włącznie	 z	 zajęciem	 Kijo-
wa,	nie	doprowadziły	jednak	do	
rozstrzygnięć	 zgodnych	 z	 zało-
żeniami.	 Początkowe	 zdobycze	
terytorialne	 były	możliwe	 tylko	
dlatego,	 że	 siły	Armii	 Czerwo-
nej	znajdowały	się	wtedy	nie	na	
Ukrainie,	lecz	w	Rosji	i	na	Bia-
łorusi.	 Gdy	 uporały	 się	 tam	 ze	
swymi	 przeciwnikami,	 przystą-
piły	do	kontrofensywy.	
	 W	rezultacie	11	czerwca	1920	r.
polskie	oddziały	musiały	opuścić	
Kijów	i	na	całym	froncie	szybko	
wycofać	się	na	zachód.	W	takiej	

Nie było cudu

doraźnie	 tę	 część	 dachu,	 która	 była	
w	najgorszym	stanie.
	 W	 kwietniu	 2013	 r.	 nastąpiła	
zmiana	na	stanowisku	skarbnika	To-
warzystwa.	Z	powodów	zdrowotnych	
i	osobistych	dotychczasowy	skarbnik	
kol.	 Stanisława	 Piestrzyńska	 złożyła	
rezygnację;	na	nowego	skarbnika	Za-
rząd	powołał	kol.	Barbarę	Wszołek.

	 Po	dyskusji	 i	przyjęciu	 sprawo-
zdania	Zarządu,	Walne	Zgromadze-
nie	podjęło	uchwały,	w	których	mię-
dzy	innymi	zobowiązano	Zarząd	do	
organizacji	uroczystości	odsłonięcia	
nowych	 tablic	 ku	 czci	 W.	 Witosa	
w	 Gródku,	 kontynuowania	 wyda-
wania	„Piasta”,	organizację	„Zadu-
szek	Witosowych”,	pokrycie	trzciną	

dachu	„Starego	Domu”	Witosa,	roz-
ważenie	zmiany	obecnej	nazwy	na	
Towarzystwo	im.	Wincentego	Wito-
sa	w	Wierzchosławicach	oraz	troskę	
o	działalność	ideową	PSL.
	 Po	 zakończeniu	 obrad	 złożono	
wiązankę	kwiatów	na	grobie	W.	Wi-
tosa	i	S.	Mierzwy.

	(jch)

Obfity w wydarzenia czas jubileuszu.
dok. artykułu ze str. 5
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właśnie	 sytuacji	 Tuchaczewski	
zapewniał	2	 lipca	w	swoim	sła-
wetnym	 rozkazie:	 Na ostrzach 
bagnetów zaniesiemy szczęście 
i pokój pracującej ludzkości.	
Cel	 ten	 miał	 być	 urzeczywist-
niony	przez	zdobycie	Warszawy	
i	 przerzucenie	 przez	 Polskę	 re-
wolucyjnej	 pożogi	 do	 Niemiec	
i	 innych	państw	Europy.	Jednak	
Armia	 Czerwona	 poniosła	 klę-
skę.	W	zmaganiach	zbrojnych	na	
dużą	skalę	(a	do	takich	należała	
ta	bitwa),	podstawowe	znaczenie	
mają:	wielkość	 i	 jakość	zaanga-
żowanych	 sił,	 przygotowanie	
i	kompetencja	kadry	dowódczej,	
źródła	i	szlaki	zaopatrzenia,	roz-
poznanie	 pola	 walki,	 łączność	
(zwłaszcza	między	sztabami	do-
wódczymi),	 znajomość	 zamia-
rów	 przeciwnika,	 organizacja	
i	 dyslokacja	 głównych	 sił,	 spo-
sób	dowodzenia,	przypadek.	Ar-
mia	 Czerwona,	 mimo	 znacznej	
liczebności,	 była	w	 tym	okresie	
słabo	uzbrojona	 i	wyekwipowa-
na,	 a	 jej	 żołnierze	 wyczerpani	
długimi	marszami	pościgowymi	
oraz	dotkliwym	brakiem	aprowi-
zacji.
	 Kadra,	poza	nielicznymi	wy-
jątkami,	 nie	 miała	 fachowego	
przygotowania	 wojskowego.	
Sam	 dowódca	 Frontu	 Zachod-
niego,	 Michaił	 Tuchaczewski,	
wywodzący	się	z	młodszych	ofi-
cerów	armii	 carskiej,	miał	 zale-
dwie	27	lat!	Ambicje	części	kadry	
pretendującej	do	miana	wielkich	
strategów,	 powodowały	 ostre	
tarcia	 między	 nimi,	 co	 skutko-
wało	 chaosem	 i	 dezorganizacją.	
W	 efekcie,	 Armia	 Konna	 Bu-
dionnego,	 wikłając	 się	 w	 dru-
gorzędne	i	nieskuteczne	walki,	
nie	 mogła	 uczestniczyć	 w	 de-
cydującym	momencie	bitwy	na	
jej	 newralgicznym	 odcinku	
warszawskim.	Stalin,	który	był	

wówczas	komisarzem	przy	do-
wództwie	 frontu	 południowe-
go,	opóźnił	-	wbrew	rozkazowi	
naczelnego	 dowódcy	 marszał-
ka	Kamieniewa	 -	wysłanie	 ar-
mii	Budionnego	do	wzmocnie-
nia	 sił	 Tuchaczewskiego	 pod	
Warszawą.	
	 Błędem	 strony	 rosyjskiej	
było	nadmierne	oddalenie	wojsk	
nacierających	 na	 Warszawę	 od	
sztabu	 Tuchaczewskiego,	 któ-
ry	znajdował	 się	w	białoruskim	
Mińsku.	 Powiększająca	 się	 od-
ległość	 między	 nimi	 wybitnie	
utrudniała,	 a	 w	 decydującym	
momencie	uniemożliwiła	dowo-
dzenie.	 Dotyczy	 to	 zwłaszcza	
momentu,	 gdy	 przerwana	 zo-
stała	 łączność	 radiowa	 między	
sztabem	Tuchaczewskiego	a	do-
wództwem	4.	Armii	Siergiejewa	
i	3.	Korpusu	Jazdy	Gaja-Chana,	
które	 przygotowywały	 się	 do	
przeprawy	na	lewy	brzeg	Wisły	
i	 zaatakowania	 Warszawy	 od	
północnego	zachodu.	Po	stronie	
polskiej	 sytuacja	wyglądała	 na-
stępująco:	22	 lipca	1920	r.	gen.	
Tadeusz	 Rozwadowski	 zastąpił	
gen.	 Stanisława	Hallera	 na	 sta-
nowisku	 szefa	 Sztabu	 General-
nego.	 Jak	 wykazał	 dalszy	 bieg	
wydarzeń,	 było	 to	 trafne	 posu-
nięcie.	 Do	 Warszawy	 przybyła	
wojskowa	misja	aliancka,	której	
główną	osobistością	był	gen.	Ma-
xime	Weygand,	były	szef	sztabu	
marszałka	 Focha,	 naczelnego	
dowódcy	wojsk	alianckich	w	1.	
wojnie	 światowej.	 Teraz	 został	
on	 doradcą	 w	 Sztabie	 General-
nym	przy	gen.	Rozwadowskim.	
Po	 konsultacji	 z	 gen.	 Weygan-
dem,	Rozwadowski	przygotował	
rozkaz	operacyjny,	z	którym	-	ze	
względu	na	konieczność	zacho-
wania	 ścisłej	 tajemnicy	 -	 zapo-
znano	 wyłącznie	 zainteresowa-
nych	 dowódców.	 Akceptujący	

podpis	 Piłsudskiego	 figuruje	 na	
tym	 rozkazie	 wśród	 podpisów	
tych	dowódców.	Zgodnie	z	dys-
pozycją	 rozkazu,	 znaczniejsze	
siły	-	częściowo	kosztem	Grupy	
Uderzeniowej	 -	 skoncentrowa-
no	na	północnym	odcinku	obro-
ny	Warszawy.	Była	 to	 5.	Armia	
gen.	Sikorskiego,	z	czasowo	mu	
podporządkowaną	 18.	 Dywizją	
Piechoty	gen.	Krajewskiego	oraz	
większość	sił	4.	Armii,	zadaniem	
której	 było	 wsparcie	 w	 strefie	
Modlina.	 Stosowne	 przegru-
powania	 nastąpiły	 również	 na	
odcinku	środkowym	i	południo-
wym	 obrony	 stolicy.	 Natomiast	
Piłsudski,	wraz	ze	zbliżaniem	się	
działań	 wojennych	 do	 Warsza-
wy,	 wykazywał	 coraz	 większe	
przygnębienie	i	rezygnację.	
	 12	sierpnia	1920	r.,	po	poran-
nym	 przeglądzie	 wojsk	 grupy	
uderzeniowej	 Piłsudski	 zarzą-
dził	defiladę,	na	którą	zaprosił	
Weyganda,	 Rozwadowskiego	
i	 Sosnkowskiego.	 Defilujące	
wojsko,	 po	 tygodniach	 wyco-
fywania	 się,	 dopiero	 tego	 ranka	
resztkami	 sił	 zdołało	przyjść	do	
Warszawy	i	wyglądało	okropnie.	
Większość	żołnierzy	bez	butów,	
podarte	 mundury.	 Po	 defiladzie	
powiedział:	 to jest dziadostwo 
i z takim wojskiem iść na ofen-
sywę?. Tego	samego	dnia,	po	po-
łudniu,	 Piłsudski	 złożył	 na	 ręce	
premiera	 Witosa	 rezygnację	 -
dymisję	na	piśmie	ze	 stanowisk	
Naczelnika	Państwa	i	Naczelne-
go	Wodza.	Świadkami	tego	byli	
v-ce	 premier	 Daszyński	 i	 min.	
spraw	 wewnętrznych	 Skulski.	
Rozwadowskiemu	 powiedział,	
że	 jedzie	 do	Puław.	Dopiero	po	
latach	z	książki	żony	Piłsudskie-
go,	wydanej	w	Londynie,	dowia-
dujemy	się,	że	Piłsudski	opuścił	
pole	 bitwy	 i	 pojechał	 samocho-
dem	z	adiutantem	Prystorem	do	

Z	kart	historii
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ki, i ja sam uznam za potrzeb-
ne. Treść więc tego pisma była 
znana ministrom Daszyńskiemu 
i Skulskiemu.	 Witos	 mając	 na	
uwadze	morale	młodego	wojska,	
stan	ducha	obrońców	Warszawy,	
nie	podał	tej	informacji	do	pub-
licznej	wiadomości,	 zamknął	 ją	
w	rządowej	kasie	pancernej.
	 Po	 dymisji	 Piłsudskiego	
z	 obu	 stanowisk	 państwowych	
liczono,	 że	 rychło	 obejmie	 do-
wodzenie	 Grupą	 Uderzenio-

wą.	 Jej	 sztab	 umieszczono	
w	 Państwowym	 Instytucie	 Go-
spodarstwa	Wiejskiego	 (pałac	
Czartoryskich)	 w	 Puławach.	
Generał	Rozwadowski	 usiłował	
już	w	toku	walk	kilkakrotnie	po-
łączyć	się	telefonicznie	z	Piłsud-
skim,	ale	podejmujący	słuchaw-
kę	płk.	Stachiewicz,	szef	sztabu	
Grupy	odpowiadał,	że	Naczelny	
Wódz	połączy	się	z	nim,	jak	tyl-
ko	 wróci.	 Do	 rozmowy	 jednak	
nie	doszło.	Tymczasem	w	pała-

cu	Czartoryskich	zebrało	się	150	
oficerów-legionistów,	wśród	nich	
płk	 Józef	 Beck	 i	 gen.	 Sławek.	
Oficerowie	ci	pełnili	dotychczas	
różne	 ważne	 funkcje	 państwo-
we.	Mieszkańcy	Puław	brali	ich	
za	Sztab	Generalny	Wojska	Pol-
skiego	(ten	właściwy	znajdował	
się	w	Warszawie).	Piłsudski	był	
już	u	swej	żony	w	Bobowej.
	 Bitwa	 Warszawska	 toczyła	
się	 od	 nocy	 12/13	 sierpnia	 do	
nocy	 16/17	 sierpnia	 1920	 roku.	

Głównodowodzącym	
frontu	polskiego,	a	w	isto-
cie	 również	 naczelnym	
wodzem,	 pozostał	 gen.	
Rozwadowski,	premierem	
Rządu	Obrony	Narodowej	
Wincenty	Witos	 i	 szczęś-
liwie	została	wygrana	bez	
udziału	w	niej	Józefa	Pił-
sudskiego,	 z	 jego	 Grupą	
Uderzeniową.
Okazało	 się,	 jak	 mylił	
się	on,	mówiąc,	że	naród	
i	wojsko	 jest	chore	 i	za-
łamane.
		Zdarzenia	poprzedzające	
opuszczenie	przez	Piłsud-
skiego	obrony	Warszawy	
to	szerszy	temat.	Tu	znala-
zła	się	ostatnia	faza	z	tym	
związana.	Pozostaje	także	
niezobrazowane	 poświę-
cenie	 pozostawionych	
samym	 sobie	 premiera	
Witosa	i	gen.	Rozwadow-

skiego	i	powrót	Piłsudskiego	do	
Belwederu	w	dniu	18.08.1920	r.,
kiedy	 bitwa	 pod	Warszawą	 zo-
stała	wygrana	bez	jego	pomocy.
	 Pierwsza	rzecz,	nad	którą	się	
tu	trzeba	zastanowić,	 to	jest	py-
tanie,	 jakie	 znaczenie	 miał	 akt	
dymisji	 Piłsudskiego.	 Czy	 był	
to	 akt	 na	wypadek	 jego	 śmierci	
w	boju?	Nie	potrzeba	było	na	ten	
wypadek	 jego	 dymisji:	 zakoń-
czenie	się	jego	roli	jako	Naczel-
nika	Państwa	i	Wodza	Naczelne-

Bobowej,	oddalonej	od	Warsza-
wy	ok.	300	km,	gdzie	przebywa-
ła	jego	przyszła	żona	z	córkami,	

WITOS O DYMISJI
PIŁSUDSKIEGO

 W dniu 10 lub 11 sierpnia 
1920 r., na kilka dni przed roz-
poczęciem ofensywy przeciw 
bolszewikom, Piłsudski zaprosił 
mnie, wicepremiera Daszyń-
skiego i ministra Skulskiego na 
osobną, a jak mówił, bardzo 
ważną i poufną konferencję. 
Odbyła się ona w prezydium 
Rady Ministrów. Naczelny 
Wódz był mocno skupiony 
i poważny, a jak mi się wy-
dawało, przybity, niepew-
ny, wahający się i mocno 
zdenerwowany. W rozmo-
wie, którą sam rozpoczął, 
był niesłychanie ostrożny, 
a dotykając spraw bieżą-
cych, stawiał raczej bardzo 
smutne horoskopy. Twier-
dził, że stawia na ostatnią 
kartę, nie mając żadnej 
pewności wygranej. Poza 
sprawami ogólnymi mówił 
także dość długo o swojej 
osobie. W ciągu rozmowy 
wyjął z kieszeni niezapie-
czętowany list i odczytał go 
głosem ogromnie niewyraź-
nym i zmienionym. Na czte-
rech kartkach małego for-
matu mieściła się dość obszernie 
umotywowana jego dymisja ze 
stanowiska Naczelnika Państwa. 
W piśmie tym zaznaczał między 
innymi, że nie wiedząc, czy i kie-
dy będzie mu dane wrócić z pla-
cu boju, którego losy uważa za 
niepewne, mnie prosi i upoważ-
nia do zastępowania go na jego 
urzędzie. Co zaś do samej rzeczy 
i pisma, prosi o zachowanie bez-
względnej tajemnicy tak długo, 
jak tego będą wymagały stosun-
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go	byłoby	wtedy	automatyczne.	
Nie	był	to	także	rodzaj	testamen-
tu:	 nie	ma	w	 tym	akcie	dymisji	
żadnych	 zarządzeń	 co	 do	 tego,	
kto	ma	w	razie	 jego	śmierci	za-
jąć	jego	miejsce.	Jest	oczywiste,	
że	 akt	 dymisji	 Piłsudskiego	 był	
aktem	 niezwiązanym	 z	 przewi-
dywaniem	śmierci	i	dotyczył	sy-
tuacji,	 jaka	 istnieć	będzie	wciąż	
jeszcze	 za	 jego	 życia.	 Narzuca	
się	tu	od	razu	przypuszczenie,	że	
chodzi	tu	o	zabezpieczenie	sobie	
możności	 nieponoszenia	 odpo-
wiedzialności	 za	mogącą	 nastą-
pić	klęskę.	
	 Roli,	 jaką	 odegrał	 Józef	 Pił-
sudski	i	dowodzona	przez	niego	
Grupa	 Uderzeniowa	 znad	 Wie-
prza,	 zaświadcza	 jego	 książka	
„Rok	 1920”.	Oto	 odnośne	 frag-
menty	 z	 zachowaniem	 pisowni	
oryginału:	Dnia 16 rozpocząłem 
atak, o ile wogóle atakiem to 
nazwać można. Lekki i bardzo 
łatwy bój. (Gdym pod wieczór 
wracał po pięknej szosie od Łu-
kowa w stronę Garwolina i mi-
nąłem okolice Żelechowa, gdzie 
spotkałem tyły 16. dywizji idące 
na Kłuszyn, wydawało mi się, że 
jestem gdzieś we śnie, w świe-
cie zaczarowanej bajki. Nie ro-
zumiałem właściwie, gdzie jest 
sen, a gdzie prawda (…) Pod 
temi wrażeniami przyjechałem 
do Garwolina. Pamiętam, jak 
dziś, tę chwilę, gdy pijąc her-
batę obok przygotowanego do 
snu łóżka, zerwałem się na rów-
ne nogi, gdym wreszcie usłyszał 
odgłos życia, odgłos realności, 
głuchy grzmot armat, dolatujący 
gdzieś z północy. Więc nieprzyja-
ciel jest! Więc nie jest on jakąś 
ułudą! (...) Jeszcze ułożywszy się 
do snu, raz po raz głowę z po-
duszki unosiłem, by sprawdzić 
swoje wrażenie. Głuchy głos ar-
mat, miarowo, zwolna wstrząsał 
powietrze, mówiąc mi o boju, 

prowadzonym bez nerwów, spo-
kojnie, ze spokojnie odbijanym 
taktem. (...) Dnia 18 sierpnia, 
gdym rano zerwał się ze snu, ar-
maty już nie grały; była zupełna 
cisza. Zdecydowałem się zaraz 
pojechać, sprawdzić sytuację. 
Nigdy nie zapomnę dziwnego 
wrażenia, gdym bez żadnych 
przeszkód przyjechał do Kolbieli 
i zastał w dworku przy szosie tyl-
ko tyły 14. dywizji i wiadomość 
o tym, że ta bój w nocy toczyła 
i ruszyła pośpiesznym marszem 
już do Mińska.
	 Analizy	 prac	 sztabowych	
i	 działań	 zbrojnych	 oraz	 po-
wyższego	 opisu	 „zdziwień”	
i	„snów”	Piłsudskiego	dowodzą:	
Po 6-ciu dniach, 18.08.1920 r., 
kiedy bitwa pod Warszawą zo-
stała wygrana bez jego pomocy, 
niespodziewanie przyjechał do 
Warszawy i bez wiedzy premie-
ra Witosa objął oba stanowiska, 
których zrzekł się, za co Piłsud-
ski podziękował mu i powiedział, 
że o tym wszystkim zapomniał.
	 Po	 zwycięskiej	 bitwie	 Józef	
Piłsudski	 przyjął	 stopień	 mar-

szałka.	Nominację	tę	załatwiono	
w	 formie	 ofiarowania	 mu	 tego	
stopnia	 przez	 korpus	 oficerski.	
Generałowi	 Tadeuszowi	 Roz-
wadowskiemu	 przyznano	Virtu-
ti	 Militari	 tak	 niskiego	 stopnia,	
że	 uznał	 za	 stosowne	 nie	 przy-
jąć	odznaczenia.	Wymowne	 jest	
również,	 że	 wybitni	 dowódcy	
obu	stron	frontu	popadli	wkrótce	
w	niełaskę	i	byli	ostro	prześlado-
wani	przez	zwierzchników.
	 Z	perspektywy	lat,	bezstronne	
podejście	 badawcze	 wykazuje,	
że	 autorem	planu	bitwy	 i	głów-
nym	 jego	 realizatorem	 był	 gen.	
Tadeusz	 Rozwadowski,	 kadra	
dowódcza	oraz	świadomy	swych	
praw	i	obowiązków	naród.	Posta-
wa	Józefa	Piłsudskiego,	mienią-
cego	 się	 już	 po	bitwie	 jedynym	
ojcem	zwycięstwa,	jawi	się	mało	
heroicznie.

H. Wojciechowski

Z	kart	historii

Uroczystość na Placu Saskim, 1921 r. Od lewej m.in.: Wincenty Witos,
Aleksander Kakowski - metropolita warszawski, Józef Piłsudski,

Achille Ratti - nuncjusz papieski, NN, gen. Maxime Weygand, gen. Józef Haller.
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	 Rok	 2012	 był	 szczególnym	
w	 dziejach	 Kościoła	 i	 wsi	 pol-
skiej	ze	względu	na	obchodzone	
rocznice.	 25	 lat	 wcześniej	 wy-
niesiona	została	na	ołtarze	przez	
Ojca	 Świętego	 Jana	 Pawła	 II	
Błogosławiona	Karolina	Kózka,	
wywodząca	się	z	prostego	ludu.	
Równie	 ważną	 i	 symboliczną	
uroczystość	10	 lat	później	prze-
żywała	społeczność	wsi	polskiej	
i	 Wierzchosławic	 w	 związku	
z	 przyjęciem	 przez	 Jana	 Pawła	
II	 honorowego	 obywatelstwa	
Gminy	 Wierzchosławice,	 stoli-
cy	 polskich	 chłopów,	 rodzinnej	
wsi	 Wincentego	 Witosa.	 Posta-
cie	 Błogosławionej	 Karoliny	
-	 Gwiazdy	 ludu	 polskiego	 oraz	
Wincentego	 Witosa,	 męża	 sta-
nu,	 najwybitniejszego	przywód-
cy	 chłopów,	 szczególnie	 uznał	
i	 docenił	 Papież	Polak.	Dlatego	
ogólnopolska	pielgrzymka	chło-
pów	na	uroczystość	beatyfikacji	
Błogosławionej	Karoliny	w	1987	
roku	 w	 Tarnowie	 wyruszyła	
z	 Wierzchosławic,	 spod	 Grobu	
Wincentego	 Witosa.	 Organiza-
cją	tej	pielgrzymki	zajęło	się	To-
warzystwo	 Przyjaciół	 Muzeum	
Wincentego	Witosa,	 a	 ze	 strony	
kościelnej	 Duszpasterstwo	 Rol-
ników	 z	 poszczególnych	 diece-
zji.	 Nad	 całością	 czuwał	 Ordy-
nariusz	 Diecezji	 Tarnowskiej	
ks.	Biskup	Jerzy	Ablewicz,	kra-
jowy	 duszpasterz	 rolników	 ks.	
Biskup	 Jan	 Gurda,	 duszpasterz	
rolników	Ziemi	Tarnowskiej	ks.	
Stanisław	 Pelc	 oraz	 proboszcz	
parafii	Wierzchosławice	ks.	Piotr	
Wenda.	Towarzystwo	Przyjaciół	
Muzeum	 Wincentego	 Witosa	
wystosowało	 przed	 uroczystoś-
cią	odezwę	pod	tytułem	„Chłopi	

polscy	witają	Papieża	Jana	Pawła	
II	w	kolebce	ruchu	ludowego	na	
ziemi	-	która	wydała	Wincente-
go	Witosa”,	 w	 której	 napisano:	
Cały naród przygotowuje się do 
przyjęcia w ojczyźnie naszego 
Rodaka, Papieża, Jana Pawła II. 
(…) gotują się także polscy chło-
pi, którzy na ziemi ojców zro-
szonej krwią zachowali ziemię, 
religię i narodowość.	A	według	
Wincentego	Witosa	 te	 wartości	
przyczyniły	 się	 do	 wolnej	 oj-
czyzny.	Towarzystwo	wzywało,	
aby	chłopi	przybywając	na	spot-
kanie	z	Ojcem	Świętym	zabrali	
sztandary	 ludowe,	 transparenty,	
a	także	przywdziali	stroje	regio-
nalne.	 Na	 udział	 historycznych	
sztandarów	przedwojennych	nie	
zgodziły	 się	 ówczesne	 władze,	
milicja	oraz	 służby	bezpieczeń-
stwa,	 informując,	 że	 będą	 one	
rekwirowane.	 Jako	 pracownik	
Muzeum	 Wincentego	 Witosa	
pamiętam	zastraszanie	i	nakazy,	
by	ponownie	wysłać	odezwę	do	
ludowców,	 aby	 nie	 przywozili	

sztandarów,	 a	 transparenty	 nie	
zawierały	 politycznych	 -	 czyli	
solidarnościowych	-	haseł.	
	 W	 przeddzień	 uroczystości	
beatyfikacyjnej	do	Wierzchosła-
wic	przybyły	chłopskie	delegacje	
z	 całej	 Polski,	 wraz	 z	 pocztami	
sztandarowymi.	Gromadnie,	z	za-
ciekawieniem	odwiedzali	 zagro-
dę	-	Muzeum	Wincentego	Wito-
sa.	Dzięki	 temu	udało	 się	pobić	
rekord	oprowadzania	po	muzeum	
kilkudziesięciu	 pielgrzymek	 au-
tokarowych	w	ciągu	dnia.	Prze-
żywaliśmy	 niezwykłe	 uczucie	
doniosłości	chwili,	że	tak	wielka	
rzesza	 chłopów	 przybywająca	
na	 spotkanie	 z	 Ojcem	 Świętym	
zawitała	 jednocześnie	 do	 domu	
Wincentego	 Witosa.	 Po	 mszy	
świętej,	 koncelebrowanej	 nocą	
w	kościele	parafialnym	pw.	Mat-
ki	 Bożej	 Pocieszenia	 w	Wierz-
chosławicach,	 pielgrzymi	 udali	
się	na	cmentarz	do	Kaplicy	Win-
centego	 Witosa.	 Zgromadzeni	
chłopi	złożyli	hołd	Wincentemu	
Witosowi	i	Stanisławowi	Mierz-

Pamiętamy

Błogosławionemu Janowi Pawłowi II z wdzięcznością
- chłopi polscy

Do Wierzchosławic przybyły chłopskie delegacje z całej Polski.
Wierzchosławice 1987 r.
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wie,	 a	 następnie	 po	 północy	 10	
czerwca	 1987	 roku	 wyruszyli	
do	 Tarnowa.	 Tę	 chłopską	 piel-
grzymkę	 władze	 skierowały	
okrężną	i	wyboistą	trasą.	Prowa-
dził	 ją	 niesiony	 przez	 chłopów	
przybyłych	 z	 Lubelszczyzny	
„Krzyż	chłopskiej	doli”,	będący	
symbolem	dramatu	wsi	polskiej,	
o	czym	wspomniał	w	homilii	Oj-
ciec	Święty.	Wśród	pielgrzymów	
szli	między	innymi:	bracia	Jacek	
i	Wincenty	 Mierzwa	 -	 synowie	
Stanisława	 Mierzy,	 którzy	 za-
pewne	 nieśli	 ciężar	 i	 cierpienie	
prześladowanego	 ojca	 i	 innych	
działaczy	 powojennego	 PSL.	
Pielgrzymowali	 działacze	 Soli-
darności	 Rolników	 Indywidual-
nych,	 internowani	w	 stanie	wo-
jennym,	a	wśród	nich	Władysław	
Żabiński	 z	 Sukmania,	 współor-
ganizator	pielgrzymki,	 i	Włady-
sław	Molczyk	z	Wierzchosławic,	
który	 wręczył	 Ojcu	 Świętemu	
w	 darze	 strój	 krakowski.	 Impo-
nująco	i	wielobarwnie	prezento-
wali	 się	 pielgrzymi,	 w	 których	
można	było	rozpoznać	przedsta-
wicieli	 regionu	 krakowskiego,	
sądeckiego,	 rzeszowskiego,	 lu-
belskiego,	podlaskiego,	kurpiow-
skiego,	 łowickiego	 oraz	 górali.	
Ze	 śpiewem	 podążały	 zespoły	
folklorystyczne	 m.in.	 „Swoja-
cy”	 z	 Wierzchosławic,	 zespoły	
z	Biadolin,	Porąbki	Uszewskiej,	
Łoniowej,	 Dębna,	 Łysej	 Góry,	
a	 z	 zespołem	 nauczycielskim	
z	Brzeska	pielgrzymował	artysta	
rzeźbiarz	Tadeusz	Kowal.	Nade	
wszystko	 szli	 utrudzeni	 chłopi,	
rolnicy,	 których	 nobilitowało	
wyniesienie	 na	 ołtarze	 heroicz-
nej	katoliczki	-	córki	polskiej	wsi	
Karoliny	Kózkówny.	
	 Homilia	Ojca	Świętego	przy-
brała	 charakter	 swoistego	hołdu	
dla	rolniczego	trudu	i	podniesie-
nia	godności	tego	stanu	miłujące-

go	Boga,	ziemię	i	oj-
czyznę.	Jan	Paweł	II,	
przedstawiając	Córkę	
Kościoła	 Tarnow-
skiego,	mówił	o	god-
ności	 ludzkiej	osoby,	
wielkiej	godności	ko-
biety,	 której	 przykład	
powinien	być	wezwa-
niem	do	spojrzenia	na	
własne	życie,	zgodnie	
ze	słowami	Świętego	
Pawła:	 Przypatrzcie 
się bracia powoła-
niu waszemu.	 Oj-
ciec	 Święty	 z	 troską	
spojrzał	 na	 sprawy	
tych,	 których	 powo-
łaniem	 jest	 praca	 na	
roli,	 wskazał	 na	 jej	
wielkie	znaczenie	we	
współczesnym	 świe-
cie	 i	 Polsce,	 gdzie	
wieś	 przeżywa	 dra-
matyczny	 kryzys	 go-
spodarczy	 i	 moralny.	
Wskazał,	że	drogę	dla	
polskiego	chłopa	można	odczytać	
w	 porozumieniach	 rzeszowsko-
ustrzyckich	z	1981	roku	oraz	pis-
mach	Wincentego	Witosa.		
Warto	 przytoczyć	 jego	 najważ-
niejsze	przesłania,	skierowane	do	
chłopów	i	całego	narodu:	„Polska	
winna	trwać	wiecznie”,	„Dla	mas	
chłopskich	 wiara	 i	 kościół	 jest	
chlebem”,	 „Największą	 krzywdę	
zrobiłby	masom	ten,	kto	wyrwałby	
z	serc	ich	wiarę,	zostawiając	przez	
to	straszliwą	pustkę”,	„Ziemia	jest	
największym	 skarbem	 każdego	
narodu,	tak	jak	jest	nią	wolna	oj-
czyzna”.	Oprócz	 tych	 słów	Win-
centego	 Witosa,	 umieszczonych	
na	transparentach,	znalazło	się	za-
wołanie	z	Roty	„Nie	rzucim	ziemi	
skąd	 nasz	 ród”.	 Uroczystość	 be-
atyfikacji	oraz	przywołane	w	ho-
milii	słowa	trzykrotnego	premiera	
Wincentego	 Witosa	 spotkały	 się	

z	 entuzjastycznym	 przyjęciem	
chyba	 największego	 zgromadze-
nia	chłopskiego,	bo	ponad	półtora	
milionowej	 rzeszy	 pielgrzymów.	
Uznanie	przez	Papieża	tych	wiel-
kich	postaci	wsi	polskiej	posłużyło	
kształtowaniu	 postaw	moralnych,	
religijnych	i	narodowych	w	naszej	
ojczyźnie.	
	 Dziesięć	 lat	 później	 po	 tych	
wydarzeniach	 Rada	 Gminy	
Wierzchosławice	w	dowód	czci	
i	wielkiego	uznania	nadała	Ojcu	
Świętemu	 Tytuł	 Honorowe-
go	 Obywatela	 Gminy	 Wierz-
chosławice.	 W	 uchwale	 radni	
zapisali:	 W dziesiątą rocznicę 
pobytu w Diecezji Tarnowskiej 
społeczeństwo gminy Wierzcho-
sławice, uznawanej za stolicę 
chłopów polskich, oddaje Ojcu 
Świętemu hołd, za duszpasterską 
troskę i pamięć.	Akt	ten,	płyną-

Pamiętamy

Delegacja z Wierzchosławic przekazuje Ojcu Świętemu 
obraz przedstawiający zagrodę Witosa. Watykan 1997 r.
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cy	z	Wierzchosławic,	podkreślał	
wielką	 rolę	 Papieża	 w	 podnie-
sieniu	 i	 uznaniu	 ludu	wiejskie-
go.	 Głosił	 uznanie	 szczegól-
nych	 zasług	 Najwybitniejszego	
z	Rodu	Polaków	dla	 ludzkości,	
narodu	 polskiego,	 krzewienia	
kultury	 chrześcijańskiej	 i	 spo-
łeczności	rolniczego	stanu.	Piel-
grzymkę	do	Watykanu	zorgani-
zował	ksiądz	kanonik	Stanisław	
Wdowiak,	proboszcz	wierzcho-
sławickiej	 parafii,	 duszpasterz	
rolników	Diecezji	Tarnowskiej.	
Wzięli	 w	 niej	 udział:	 wła-
dze	 gminy	 Wierzchosławice,	
mieszkańcy	 oraz	 Zespół	 Pieśni	
i	 Tańca	 „Swojacy”.	 Przyjęcie	
aktu	 obywatelstwa	 przez	 Jana	
Pawła	 II	 nastąpiło	 w	 Sali	 Kle-
mentyńskiej	 w	 Watykanie	 14	
grudnia	 1997	 roku,	 po	 wspól-
nym	 odśpiewaniu	 Apelu	 Jas-
nogórskiego.	 Ojciec	 Święty	 na	
prośbę	pielgrzymów	o	przyjęcie	
honorowego	 obywatelstwa	wy-
raził	 zgodę	 słowami: Bóg wam 
zapłać. Czuję się zaszczycony.	
W	 dowód	 wdzięczności	 prze-
kazano	Ojcu	Świętemu	książkę	
-	 Monografię	 Wierzchosławic	
-	 oraz	 obraz	 autorstwa	 artysty	
Kazimierza	 Dżalaka,	 przedsta-
wiający	 zagrodę	 Wincentego	
Witosa.	Papież	Jan	Paweł	II	do-
skonale	 znał	 postać	W.	Witosa	
i	z	zainteresowaniem	dopytywał	
się,	 w	 jakim	 stanie	 zachowany	
jest	 przedstawiony	 na	 obrazie	
dom	premiera.	Swoimi	słowami	
podkreślił	 wagę	 tego	 dziedzi-
ctwa	 dla	 historii	 i	 przyszłości.	
Ojciec	Święty	szczególnie	ucie-
szył	 się	 spotkaniem	 z	młodzie-
żą	z	zespołu	„Swojacy”,	którzy	
ubrani	 w	 stroje	 narodowe	 wy-
wołali	 radość	 i	 wspomnienie	
ojczyzny.	Dla	pielgrzymów	au-
diencja	 u	 Ojca	 Świętego	 była	
wzruszającym	 przeżyciem	 oraz	

wyrazem	 wielkiej	 wdzięczno-
ści	za	wszystko,	co	uczynił	dla	
wsi	i	ojczyzny.	Na	placu	Świę-
tego	 Piotra	 pielgrzymi	 radość	
ze	 spotkania	 wyrazili	 wspól-
nym	śpiewem	pieśni	religijnych	
i	 ludowych.	Te	uczucia	radości	
i	wdzięczności	podzielił	z	nami	
nasz	 tarnowski	 rodak	 pracują-
cy	w	Watykanie	-	ksiądz	prałat,	
a	 obecnie	 arcybiskup	Zygmunt	
Zimowski.	
	 Wspomniane	 rocznice	 spot-
kań	z	Ojcem	Świętym	w	Tarno-
wie	i	w	Watykanie	skłaniają	do	
refleksji,	 czy	 przekazane	 nauki	
i	 przedstawione	 postacie	 Bło-
gosławionej	 Karoliny	 i	 Win-
centego	Witosa	znalazły	godne	
miejsce	 w	 życiu	 społecznym.	
Błogosławiona	 Karolina	 swoją	
niezłomną	 postawą	 w	 obronie	
praw	 Bożych	 i	 godności	 czło-
wieka	 po	 heroicznej	 śmierci,	
dziś	zwycięża.	Stałą	się	patron-
ką	Diecezji,	kościołów	i	parafii	
oraz	Katolickiego	Stowarzysze-
nia	Młodzieży.	Jest	potrzebnym	
wzorcem	 dla	 współczesnego	
świata,	 wskazuje	 jak	 służyć	
wiernie	Bogu	i	ewangelicznym	
zasadom.	O	 jej	 rozszerzającym	
się	 kulcie	 świadczą	 chociażby	
nieprzebrane	 masy	 pielgrzy-
mów,	 gromadzących	 się	 na	
comiesięcznych	 drogach	 krzy-
żowych	w	Wał	Rudzie	i	przy	re-
likwiach	w	kościele	w	Zabawie.	
W	 dobie	 dzisiejszego	 zagubie-
nia	 moralnego,	 relatywizmu,	
jest	 potrzebną	 patronką	 dla	
młodzieży	 i	 wzorcem	 jak	 żyć	
z	godnością.	
	 Pozostają	 do	 wypełnienia	
przez	 nasze	 i	 kolejne	 pokole-
nia	 nauki	 i	 przesłania	 Błogo-
sławionego	 Jana	 Pawła	 II,	 nad	
którymi	 musimy	 się	 głęboko	
pochylić.	 Również	 wskazania	
Wincentego	 Witosa.	 Wszak	 to	

tego	 polityka	 słowa	 przytacza	
w	 homiliach	 nasz	 Papież,	 po-
zostają	 one	 bowiem	 nadal	 ak-
tualne.	Jakże	ważne	okazały	się	
dziś	 idee	 i	 przesłania	 premiera	
z	Wierzchosławic,	najwybitniej-
szego	 przywódcy	 chłopskiego	
w	Europie,	 który	mówił:	 „Naj-
większym	 dobrem	 jest	 wolna	
ojczyzna”,	 „Przed	 najeźdźcą	
będziemy	 bronić	 każdej	 grudki	
ziemi”,	 „Potęgi	 państwa	 i	 jego	
przyszłości	nie	zabezpieczy	ża-
den	choćby	największy	geniusz.	
Uczynić	 to	może	 cały,	 świado-
my	swych	praw	 i	 obowiązków,	
naród”.	
	 Bardzo	ważną	postacią	w	dzie-
jach	 wsi	 polskiej,	 która	 mia-
ła	 kontakt	 z	 Janem	 Pawłem	 II	
i	Wincentym	Witosem	 był	me-
cenas	 Stanisław	 Mierzwa,	 se-
kretarz	Witosa.	Po	opuszczeniu	
więzienia	 w	 1956	 roku	 prosił	
on	Biskupa	Krakowskiego	Kar-
dynała	 Wojtyłę	 o	 odprawianie	
mszy	 za	 Wincentego	 Witosa	
i	 przywracanie	 pamięci	 tego	
przywódcy.	 Dla	 mnie	 osobi-
ście	był	on	nauczycielem	 -	mi-
strzem,	 dzięki	 któremu	 przez	
pracę	 w	 Muzeum	 mogłem	 po-
znać	 historię	 i	wielkie	 postacie	
polskiej	wsi	i	narodu.	
	 Wybitne	 postacie	 polskiej	
wsi	zrodziła	Ziemia	Tarnowska.	
Zadziwiające,	że	odległość	mię-
dzy	miejscem	urodzenia	bł.	Ka-
roliny	w	Wał	Rudzie,	W.	Witosa	
w	 Wierzchosławicach	 i	 Stani-
sława	 Mierzwy	 w	 Biskupicach	
Radłowskich	 -	 to	 niespełna	
dziesięć	 kilometrów.	 Błogosła-
wiony	Jan	Paweł	II	wskazywał,	
że	 są	 one	ważne	 dla	wsi,	Koś-
cioła	i	Polski,	a	z	ich	przykładu	
i	myśli	 powinny	czerpać	poko-
lenia.	

Roman Głowacki

Pamiętamy
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sać	o	tej,	jednej	z	25	miejsco-
wości	w	Polsce	o	 tej	nazwie:	
…Siedliska to jednak wieś 
niezwykła. Niezwykła mą-
drością mieszkańców i lokal-
nych przywód-
ców, którzy od 
schyłku XIX wie-
ku kierowali jej 
rozwojem z my-
ślą o czerpaniu 
m a k s y m a l n y c h 
korzyści z postę-
pu, jakie niesie 
z sobą cywiliza-
cja. Bo przecież 
życie polega na 
schwytaniu szans, 
jakie daje ono lu-
dziom w każdym 
pokoleniu. Wieś 
to, jakbyśmy to 
dziś określili - 
zorganizowana 
i poukładana.
I	 dalej:	 W tej 
skromnej ksią-
żeczce mamy do 
czynienia właści-
wie z dwoma bo-
haterami, którzy 
chwytanie szans 
dawanych wiej-
skiej społeczności 

DO MŁODYCH
… Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

(Fragment wiersza Adama Asnyka)

	 Siedliska w 2015 roku to miejscowość: zamożna, bez-
pieczna i przyjazna dla mieszkańców i przyjezdnych, 
atrakcyjna turystycznie - kultywująca tradycje lokalne, 
posiadająca obiekty sportowo - rekreacyjne.

opanowali do perfekcji. Mamy 
okazję poznać „mistrza”, 
którego sylwetkę prezentuje 
„uczeń” i następca zarazem. 
Niby różni ich tylko pokolenie. 
Ale w jak różnych warunkach 
przyszło im działać i pracować 
niech oceni Szanowny Czytel-
nik. Obaj, zarówno bohater 
tej opowieści, Henryk Łątka, 
jak i jej autor, Maksymilian 
Kras, byli i są wiernymi reali-
zatorami idei, jakie niósł z sobą 
zorganizowany ruch ludowy 
w ramach wiciowego zawołania 
„Sami sobie”. Warto, choćby 
w tej formie, utrwalać pamięć 
o tych, którzy byli przed nami…

Zaproszenie	do	lektury

Nie depczcie przeszłości ołtarzy !

	 Taka	 to	 wizja	 towarzyszy	
lokalnym	 działaczom	 z	 Rady	
Sołeckiej,	Siedliskiego	Forum	
Rozwoju	 i	Kółka	Rolniczego.	
Niewątpliwie	 o	 to	 samo	 za-
biegają	 aktywnie	 Małgorzata	
Gacek	 i	 Jerzy	Urbanek-	aktu-
alni	 radni	 z	 tego	 okręgu	 wy-
borczego	 do	 Rady	 Miejskiej	
w	 Tuchowie.	 (Ten	 drugi	 jest	
aktualnie	 sołtysem).	 I	 pew-
nie	 mieszkańcom	 Siedlisk	
uda	 się	 ten	 cel	 zrealizować,	
bo	przecież	to	wieś	pracowita	
i	konsekwentna	w	swoich	po-
czynaniach,	 czego	 dowodzą	
dawne	 i	 najnowsze	 dzieje	 tej	
miejscowości.	Dzieje	 opisane	
i	 opisywane.	 Siedliska	 mają	
swoją	 monografię,	 mają	 wy-
daną	w	2011	roku	pracę	o	kół-
ku	 rolniczym.	 Mają	 wreszcie	
wydawany	 regularnie	 Maga-
zyn	 Informacyjny	 Siedlisz-
czanin,	 w	 którym	 poruszane	
są	 sprawy	 o	 mieszkańcach	
Siedlisk	 i	 istotne	 dla	 nich.	
	 Najnowszą	 pracą	 jest	 wy-
dana	 niedawno	 przez	 Siedli-
skie	Forum	Rozwoju	praca	au-
torstwa	 Maksymiliana	 Krasa	
Henryk Łątka na tle swoich 
czasów. W	 recenzji	 do	 tejże	
pracy	pozwoliłem	sobie	napi-
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	 I	 na	 tym	mógłbym	właści-
wie	 zakończyć.	 A	 jednak…	
	 Warto	 szerzej	 potraktować	
dwa	 istotne,	 wg	 mnie,	 prob-
lemy.	 Po	 pierwsze	 bohatero-
wie	tej	pracy,	jak	to	wcześniej	
określiłem,	 mistrz	 i	 uczeń.	
	 H. Łątka	 jawi	 nam	 się	
z	 perspektywy	 ucznia,	 jako	
człowiek	 z	 krwi	 i	 kości.	 Po	
prostu	 sąsiad,	 który	 był	 dzie-
ckiem	 okresu	 w	 jakim	 mu	
przeznaczone	było	żyć.	U	za-
rania	 swego	 życia	 był	 świad-
kiem	walki	o	chłopską	świado-
mość	 -	 zarówno	 tę	 narodową	
jak	 i	 obywatelską.	 Przecież	
jak	 wkroczył	 w	 dorosłe	 ży-
cie,	 polityczny	 ruch	 ludowy	
liczył	 niespełna	 30	 lat.	 I	 ta	
druga	chłopska	dusza	(jak	pisał	
J.	 Bojko)	 -	 człowieka	 wolne-
go	 i	 świadomego	 swoich	praw	
dopiero	 się	 budziła	 z	 letargu.	
To	 właśnie	 tacy	 ludzie	 jak	 on	
dawali	 przykład,	 jak	 stłamsić	
w	sobie	tą	drugą,	uległą,	naka-
zującą	 chłopom	 być	 petentem	
wobec	 rządzących	 -	 tych	 bę-
dących	blisko	 jak	 i	 siedzącego	
dalej	 i	 wyżej	 -	 „cysorza”.	Au-
tor	 stara	 się	 przedstawić	 nam	
H.	 Łątkę,	 jako	 człowieka	 od	
strony	 pozytywów.	 Czytając	
jednak	 o	 jego	 dokonaniach,	
czujemy	 intuicyjnie,	 że	 był	 to	
człowiek	mający	 także	 zwykłe	
ludzkie	 przywary.	 Jak	 każdy	
z	nas…	A	jednak	był,	jakbyśmy	

to	 dziś	 określili,	 liderem,	 któ-
ry	 przeprowadził	 Siedliszczan	
przez	okres	sanacyjny,	II	wojnę	
światową	i	pomógł	im	przysto-
sować	 się	 do	 życia	w	 nowych	
warunkach	 ustrojowych,	 jakie	
po	jej	zakończeniu	nastały…
	 I	 sam	 autor.	Maksymilian 
Kras	 to	 nietuzinkowy	 dzia-
łacz	 polityczny,	 samorządo-
wy	i	spółdzielczy	dużej	klasy.	
Jego	walory	można	ocenić	po	
sposobie,	w	 jaki	 stara	 się	 in-
spirować	 przemiany	 w	 Sied-
liskach.	 Wprawdzie	 piastuje	
nadal	 funkcję	 prezesa	 Kółka	
Rolniczego,	 to	 jednak	 inspi-
ruje	 do	 działania	 jak	 gdyby	
z	 „tylnego	 siedzenia”.	 Był	
inicjatorem	 większości	 po-
czynań.	 m.in.	 kontynuowa-
nia	działalności	gospodarczej	
Kółka	 Rolniczego	 i	 wydania	
jego	 monografii,	 powołania	
Siedliskiego	 Forum	 Rozwoju	
i	wielu	innych.	Ale	to	już	jest	
temat	na	nową,	obszerną	opo-
wieść…
	 Drugim	 problemem,	 jaki	
chciałbym	 uwypuklić,	 to	
kwestia	 dokumentowania	 lat	
minionych	 i	 współczesnych	
każdej	 ze	 wsi.	 Przekonałem	
się	o	 tym	osobiście,	próbując	
opisać	 moją	 rodzinną	 wieś,	
Kleczę	 Dolną	 k/Wadowic,	
w	 XX	 wieku.	 Z	 relacji	 żyją-
cych	 mieszkańców,	 z	 mojej	
pamięci	 i	 z	 dostępnych	 pub-

likacji	 wyłowiłem	 nazwiska	
około	 pięćdziesięciu	 osób,	
którzy	w	sposób	istotny	wpły-
nęli	 na	 rozwój	 Kleczy	 i	 któ-
rym	 warto	 byłoby	 poświęcić	
choćby	 krótką	 notkę	 biogra-
ficzną.	 Bo	 przecież	 to,	 czym	
dzisiaj	 może	 się	 pochwalić	
Klecza	 -	 nie	 stworzyło	 się	
samo.	Przyczynili	 się	do	 tego	
liderzy,	 których	 warto	 oca-
lić	 od	 zapomnienia…	 Jest	 to,	
niestety,	z	powodu	braku	ma-
teriałów,	trudne	do	zrobienia.
	 Akcesja	Polski	do	Unii	Eu-
ropejskiej	 w	 2004	 roku	 spo-
wodowała,	 co	 było	w	 założe-
niu	 decyzji	 o	 przystąpieniu,	
przyspieszenie	rozwoju	cywi-
lizacyjnego	wsi	polskiej.	Wsie	
pięknieją	 i	 rozwijają	 się	 tym	
szybciej,	 im	 silniej	 pomagają	
im	 w	 tym	 miejscowi	 liderzy.	
W	 tym	 pędzie	 do	 cywilizacji	
nie	 zacierajmy	 jednak	pamię-
ci	o	tych,	którzy	w	każdej	wsi,	
poprzez	 swoją	 działalność,	
zostawili	 mniej	 lub	 bardziej	
widoczne	 ślady	 swojej	 ziem-
skiej	wędrówki.	

	 …Nic,	 tylko	brać	przykład	
z	Siedlisk	k/Tuchowa

Jerzy Jabłoński

Zaproszenie	do	lektury
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	 Z	 inicjatywy	 Samorządu	
Województwa	 Małopolskiego	
i	regionalnych	instytucji	kultury,	
w	bieżącym	roku	był	realizowa-
ny	program	edukacji	kulturowej.	
Program	 ten	 miał	 za	 zadanie	
poszerzenie	 oferty	 edukacyjnej	
poprzez	 tworzenie	 nowych	 za-
jęć	 i	warsztatów.	Ta	 innowacyj-
na	 forma	 edukacji,	 skierowana	
głównie	 do	 młodego	 odbiorcy,	
miała	 na	 celu	 wszechstronny	
rozwój	 osobowości	 poprzez	
uczenie	się	obserwowania	świa-
ta	 i	 poznawania	 historii.	 Wiele	
instytucji	kulturalnych	Małopol-
ski,	wśród	nich	i	Muzeum	Okrę-
gowe	w	Tarnowie,	włączając	się	
w	projekt	przygotowało	specjal-
ną	ofertę	dla	zwiedzających,	rea-
lizowaną	w	swoich	oddziałach.
	 W	ramach	tego	przedsięwzię-
cia	 Muzeum	Wincentego	Wito-
sa	 w	 Wierzchosławicach,	 jako	
oddział	 tarnowskiego	 muzeum,	
zorganizowało	 w	 Zagrodzie	 W.	
Witosa	cykl	spotkań	z	młodzieżą	
szkolną	pt.:	 „W	gościnie	 u	Pre-
miera”.	 W	 ramach	 tych	 zajęć	
młodzież	 mogła	 odbyć	 niezwy-
kle	 fascynującą	 podróż	w	 prze-
szłość.	Nie	 tylko	 poznać	 postać	
W.	Witosa,	wielkiego	 przywód-
cy	 chłopskiego,	 trzykrotnego	
premiera;	 mogła	 też	 zwiedzić	
gospodarstwo,	które	wybudował	
i	 w	 którym	 gospodarzył	 przez	
całe	dorosłe	życie.	Dzięki	sprzę-
tom,	 zgromadzonym	 w	 Domu	
Rodzinnym	 W.	 Witosa	 młodzi	
odbiorcy	zapoznali	się	z	kilkoma	
technikami	 dawnego	 rzemiosła	
wiejskiego	 i	 realiami	 życia	 wsi	
polskiej	 z	 końca	 XIX	 wieku.	
Młodzież	 mogła	 samodzielnie	
wykonywać	niektóre	prace	w	go-
spodarstwie	 domowym.	 Wielką	

atrakcją	dla	dzieci	było	
mielenie	 zboża	w	żar-
nach	ręcznych.	Mimo,	
że	 czynność	 ta	 wy-
magała	 dużego	 wysił-
ku	 fizycznego,	 dzieci	
chętnie	w	 niej	 uczest-
niczyły,	 poznając	 tru-
dy	 życia	 codziennego	
swoich	 rówieśników	
przed	100	 laty.	Chętni	
mogli	 także	 czynnie	
uczestniczyć	 w	 jednej	
z	 cięższych	 prac	 po-
lowych,	 stawiając	 tra-
dycyjne	 „dziesiątki”	
potocznie	 zwane	 „ku-
ckami”,	z	których	każ-
dy	 liczył	 10	 snopków	
zboża.	 Po	 poznaniu	
metody	i	sposobu	wy-
konywania	 tej	 pracy,	
samodzielnie	 stawiały	 „kucki”,	
mając	przy	tym	niemało	uciechy	
i	frajdy.	Dzieci	same	przy	pomocy	
brusa	ostrzyły	noże	i	siekiery.	Na	
zakończenie	uczestnicy	przedsię-
wzięcia	„W	gościnie	u	Premiera”	
brali	 udział	 w	 plenerze	 malar-
skim,	zorganizowanym	w	sadzie	
gospodarstwa	Wincentego	Wito-
sa.	Przez	chwilę,	przy	sztalugach,	
mogli	 poczuć	 się	 jak	 prawdziwi	
artyści,	 przenosząc	 swoje	 zdol-
ności	 i	 wyobrażenia	 artystyczne	
na	papier.

(red.)

W gościnie u Premiera
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Wójt gminy Gródek, Pavel Tomcala (z lewej)
i wójt gminy Wierzchosławice, Wiesław Rajski

wymieniają listy o współpracy gmin. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Rudce wraz z Dyrektor Szkoły Barbarą Gawlik

oraz prof. Stefan Pastuszka, Janina Kupiec,
Ryszard Ochwat, Stanisław Masłoń.

Goście uroczystości.

4 PAŹDZIERNIK 2003 R.
ODSŁONIĘCIE OBELISKU KU CZCI WINCENTEGO WITOSA W GRÓDKU -

REPUBLIKA CZESKA

W tym roku przypada 80. rocznica emigracji politycznej Wincentego Witosa.
Uroczystość Z Witosem na Zaolziu, upamiętniająca to wydarzenie odbędzie się 14 września 2013 r. 

w miejscowości Hradek (Gródek) w Republice Czeskiej. 
O godz. 10.00 nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej na obelisku Wincentego Witosa.

Delegacja Zarządu Gminnego PSL
w Sułoszowej

Goście uroczystości.Od prawej siedzą:
Janusz Wojciechowski, Jarosław Kaliniwski, Helena Molak, 

Joanna Steindel, Andrzej Kosiniak-Kamysz.

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerem Przedsięwzięcia jest 
Województwo Małopolskie


