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części społeczeństwa - miesz-
kańców wsi. Budowanie świa-
domości narodowej polskich 
chłopów oraz pobudzanie 

 Gdy 11 listopada 1918 r. 
komendant Józef Piłsudski 
przejmował władzę w War-
szawie, na budynkach urzę-
dów małopolskich miast 
i miasteczek od kilku już dni 
widniały polskie godła. Pań-
stwowość polska w dawnym 
zaborze austriackim już 
funkcjonowała, a władzę 
sprawowała Polska Komi-
sja Likwidacyjna z Wincen-
tym Witosem na czele.

Witos a Niepodległość

Witos był wnikliwym ob-
serwatorem życia publiczne-
go Galicji i jego aktywnym 
uczestnikiem. Szybko zro-
zumiał, że nierówności spo-
łeczne to nie najważniejszy 
problem mieszkańców zaboru 
austriackiego. Już jako młody 
polityk uświadomił sobie, że 
równie ważny jest ucisk na-
rodowy doświadczany przez 
wszystkich Polaków w Ga-
licji. Tylko odzyskanie nie-
podległości mogło to zmienić. 
Według niego, odbudowa pol-
skiej państwowości wymagała 
zmiany postawy największej 

ich do aktywności społecznej 
i gospodarczej było obecne 
w działalności Witosa aż do 
jego śmierci w 1945 r.

WINCENTY WITOS - JEDEN Z OJCÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Odezwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej, 1918 r. 
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Poglądy Witosa były toż-
same z programem politycz-
nym ugrupowań ludowych, 
których był członkiem i któ-
rymi kierował. Jeszcze przed 
wybuchem wielkiej wojny, 
w lutym 1914 r. kongres 
Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego (późniejszego PSL 
„Piast”) przyjął rezolucję 
zaproponowaną przez wój-
ta z Wierzchosławic. „Kon-
gres PSL, stojąc na gruncie 
programu ludowego, uzna-
je, że najwyższe, wiecznie 
żywe prawo narodu polskie-

go do budowania niepodle-
głości Polski Ludowej po-
winno być punktem wyjścia 
i ośrodkiem wszystkich dą-
żeń i prac ludu polskiego 
w PSL zorganizowanego. 
PSL budzić będzie w ludzie 
polskim świadomość pań-
stwowotwórczą i dążności 
niepodległościowe”.

Do połowy 1914 r. Witos 
uważał, że odzyskanie nie-
podległości wymaga wielu 
lat. Pierwsza wojna świa-
towa, podczas której starli 
się ze sobą trzej zaborcy, 

znacznie skróciła tę per-
spektywę. Dawała nadzieję 
na rychłe odzyskanie nie-
podległości. W początko-
wej fazie działań wojen-
nych Witos, jak i galicyj-
scy ludowcy, opowiadał się 
za orientacją proaustriac-
ką. Wsparł ideę tworzenia 
Legionów Polskich przez 
Józefa Piłsudskiego. Bru-
talne traktowanie miesz-
kańców galicyjskich wsi 
przez wojska austriackie 
i pruskie zniechęcały go do 
„stania” przy cesarzu. Był 

Polska Komisja Likwidacyjna, 1918 r.
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otwarty, szukał kontaktów, 
zabiegał o pomoc material-
ną dla ograbionych przez 
wojsko chłopów z Małopol-
ski. Trafił nawet do Szwaj-
carii, gdzie spotkał się Hen-
rykiem Sienkiewiczem oraz 
politykami z zaborów pru-
skiego i rosyjskiego. Na-
wiązał kontakt z działacza-
mi Narodowej Demokracji.

Równolegle wykorzy-
stywał swoje możliwości 
jako poseł do Rady Pań-
stwa w Wiedniu, lider PSL 
„Piast” i przywódca części 
galicyjskich chłopów. Me-
todami politycznymi starał 
się nagłaśniać sprawę pol-
ską. Szukał sojuszników dla 
idei niepodległego państwa 
polskiego. Dużym sukce-
sem Witosa i jego współ-
pracowników było przyję-
cie przez Polskie Koło Sej-
mowe w maju 1917 r., rezo-
lucji w sprawie nieodległo-
ści Polski. Dokument ten 
był bardzo istotny, bowiem 
pierwszy raz, oficjalnie 
i wspólnie polscy politycy 
z Galicji zadeklarowali, że 
„dążeniem Narodu Polskie-
go jest odzyskanie niepod-
ległej, zjednoczonej Pol-
ski z dostępem do morza”. 

Przyjęcie takiej oficjalnej 
rezolucji przez polityków, 
którzy byli posłami do 
Rady Państwa w Wiedniu, 
było sporym aktem odwagi.

W lutym 1918 r. Witos 
oprotestował publicznie 
ustalenia mocarstw „po-
nad głowami” Polaków, 
których przedmiotem były 
polskie ziemie. Szczegól-
nie krytycznie wypowiadał 
się o traktacie pokojowym 
państw centralnych z Ukra-
ińską Republiką Ludową, 
w wyniku którego Ukraińcy 
otrzymać mieli Chełmsz-
czyznę i część Podlasia.

Na czele pierwszego 
dzielnicowego rządu - 

Polskiej Komisji Likwi-
dacyjnej

Jesienią 1918 r. monar-
chia austro-węgierska roz-
padała się jak domek z kart. 
Poszczególne narody de-
montowały jej fragmenty, 
z zamiarem tworzenia wła-
snych państw. Witos i po-
litycy galicyjscy również 
włączyli się w ten proces. 
28 października 1918 r. 
w Krakowie powołali Pol-
ską Komisję Likwidacyjną 

Galicji i Śląska Cieszyń-
skiego. Jej celem było usu-
nięcie zależności państwo-
wo-prawnych od austriac-
kiego zaborcy, sprawo-
wanie władzy nad Galicją 
do czasu powołania rządu 
centralnego (ogólnokrajo-
wego) niepodległego pań-
stwa polskiego. Przewod-
niczącym Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej został Win-
centy Witos. Stał się w tym 
momencie najważniejszym 
politykiem z byłego zaboru 
austriackiego i jedną z klu-
czowych postaci odradzają-
cej się Polski.

O wyborze Witosa na 
przewodniczącego PKL 
zdecydowało jego doświad-
czenie parlamentarne wy-
niesione z pracy w samorzą-
dzie, w Sejmie Krajowym 
we Lwowie i w Radzie Pań-
stwa w Wiedniu, posiadane 
zaplecze polityczne w po-
staci PSL „Piast” oraz zaan-
gażowanie w sprawę polską 
podczas wojny.

Wspominał po latach, że 
„Pomimo mnogości stron-
nictw zasiadających w PKL 
i rozbieżności poglądów, 
na ogół praca była zgod-
na i wydatna. Zawdzięczać 

Z kart historii
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to należy ludziom, którzy 
umieli wznieść się ponad 
różnice partyjne i małost-
kowość, a kierowali się je-
dynie i wyłącznie dobrem 
ogólnym”. Zadania, przed 
którymi stanęła Polska Ko-
misja Likwidacyjna, były 
niezwykle trudne. Osła-
bienie i upadek władzy 
austriackiej wywoływało 
stan bezprawia i anarchii, 
podsycany przez radykal-
ne ruchy społeczne i zde-
mobilizowanych żołnierzy. 
Sytuację w Galicji kompli-
kowały niepodległościowe 
aspiracje Ukraińców, któ-
re przybrały formę działań 
zbrojnych. Mimo trudnej 
sytuacji Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej, na czele 
z Witosem, udało się wie-
le osiągnąć. Warto tu przy-
toczyć słuszną opinię dra 
Zygmunta Lasockiego, wy-
bitnego ludowca, posła do 
Rady Państwa w Wiedniu, 
urzędnika Departamentu 
ds. Galicji w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych Au-
stro-Węgier, który w paź-
dzierniku 1918 r. współtwo-
rzył Polską Komisję Likwi-
dacyjną (odpowiadał w niej 
za administrację). „Polska 

Komisja Likwidacyjna 
była faktycznie pierwszym 
niezawisłym rządem pol-
skim w oswobodzonej od 
zaborców części Polski”. 
Oddała „znaczne usługi 
sprawie polskiej w Galicji, 
nie dopuszczając do grążą-
cej zachodniej części kra-
ju anarchii, wprowadzając 
tam ład i normalną admi-
nistrację państwową, przy-
czyniając się do odsieczy 
Lwowa, przyczyniając się 
do utworzenie regularnej 
armii z poboru, przeprowa-
dzając bezstronnie wybory 
do pierwszego sejmu pol-
skiego”.

Sam Witos, jako prze-
wodniczący Polskiej Ko-
misji Likwidacyjnej, wyka-
zywał duże zaangażowanie 
i pracowitość. Nie bał się 
podejmować trudnych de-
cyzji. Po latach pisał, że 
był świadomy wyjątkowe-
go momentu w dziejach na-
rodu polskiego, w którym 
aktywnie uczestniczył. Był 
również świadomy odpo-
wiedzialności, która na nim 
ciążyła. Pisał: „Znalazłem 
się zaraz w radosnej ko-
nieczności tworzenia no-
wego własnego organizmu 

państwowego. Nie uważa-
łem tego za rzecz codzien-
ną. […] Spełniając to za-
danie nie uchylałem się od 
odpowiedzialności za ca-
łość, ani od ataków, które 
gęsto spadały na moją gło-
wę”. Dzięki jego postawie 
i działalności Polskiej Ko-
misji Likwidacyjnej prze-
jęcie władzy nad Galicją 
przez rząd ogólnokrajowy 
odrodzonego państwa pol-
skiego mogło przebiegać 
sprawnie.

Wspólny wysiłek

Setna rocznica odzyska-
nia Niepodległości przez 
Polskę jest dobrą okazją do 
przypomnienia, że ten wiel-
ki sukces Polaków był za-
sługą wielu polityków oraz 
rezultatem wysiłku znacz-
nej części narodu. Win-
centy Witos, ruch ludowy 
i mieszkańcy polskiej wsi 
mają również udział w tym 
sukcesie. Warto o tym pa-
miętać.

  dr Marcin Bukała
  IPN Rzeszów
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Leksykon dumnych pieśni i wierszy

Dzisiejszy patriotyzm nie ma tak heroicznego charakteru jak to było za czasów poprzednich pokoleń, 
walczących zbrojnie o wolność polityczną i społeczną, jak również przy odbudowie naszej państwo-
wości. W dzisiejszych czasach w kształtowaniu patriotyzmu istotną rolę odgrywa praca i zaangażowa-
nie nauczycieli i pedagogów, wychowawców ,rodziców. Dlatego edukację wychowania patriotycznego 
powinno się realizować na takich przedmiotach jak: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, 
geografia czy muzyka. Historia z muzyką uczy rozumienia, znaków i symboli narodowych w polskiej 
kulturze i obyczajowości. Omawiając problematykę różnych wydarzeń historycznych należy przypomi-
nać postawy wielkich Polaków jak również bohaterów zbiorowych, którzy swoją działalnością zasłużyli 
się dla ojczyzny. Pieśń zawsze była i jest nadal - manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej 
w kraju i daleko poza jego granicami. Często budzi wspomnienie rodzinnego domu, echa dawnych 
lat i dlatego nie możemy dopuścić do tego aby dorobek minionych pokoleń w nowej rzeczywistości 
historycznej był zapomniany i przemilczany. Wierzę i jestem przekonany, że także dziś warto uczyć 
„świętego” uczucia miłości Ojczyzny z tych dumnych wierszy i pieśni. Ilustracją tych wydarzeń mogą 
być pieśni historyczne choćby takie jak: Bogurodzica, Gaude Mater Polonia,  Mazurek Dąbrowskiego, 
Boże Coś Polskę, Rota.

Redakcja Piasta od dzisiejszego wydania rozpoczyna swoisty maraton w którym przypomnimy te 
święte pieśni w całości, nie tylko pierwszą zwrotkę.

Pieśń Rota Marii Konopnic-

kiej napisana w 1908 r., była 

protestem autorki przeciwko 

pruskiej polityce germanizacyj-

nej wobec Polaków zamieszku-

jących tereny zaboru pruskiego. 

Napisana w duchu romantycznej 

poezji do melodii Feliksa No-

wowiejskiego, pełna żarliwego 

patriotyzmu, szybko stała się 

obok Mazurka Dąbrowskiego 

najbardziej znaną polską pieśnią 

patriotyczną. Odśpiewana zosta-

ła podczas odsłonięcia Pomnika 

Grunwaldzkiego w Krakowie 

15 lipca 1910 r. przez chóry z ca-

łej Polski. Z racji swej antynie-

mieckiej wymowy była szcze-

gólnie popularna na terenach 

byłego zaboru pruskiego, a swój 

renesans przeżywała ponownie 

w okresie okupacji niemieckiej. 

O jej walorach i popularności 

wśród chłopów zadecydowało 

przede wszystkim przywiązanie 

do ziemi i wartości religijnych.

JAK TO Z „ROTĄ” W RUCHU LUDOWYM BYWAŁO?

Rota Marii Konopnickiej 

to obok Bogurodzicy i Boże 

coś Polskę najpopularniej-

sza pieśń patriotyczna, 

której słowa znają już naj-

młodsze pokolenia Polaków. 

Niedawno melodia Roty 

przeżywała 100-lecie swego 

powstania; wydawać by się 

mogło, że cały czas jej pozy-

cja była mocna, ugruntowa-

na w świadomości zbiorowej 

Polaków.
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Leksykon dumnych pieśni i wierszy

1. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski ród,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas gnębił wróg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

2. Do krwi ostatniej kropli z żył,
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

3. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

4. Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę
Ojczyzny honor i jej cześć,
Podniesiem czoło dumne.
Ziemię odzyska ojców wnuk.
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg! 

Wiersz niepodległościowy z tygodnika „Piast” 1918 r.
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STANISŁAW MIERZWA, MACIEJ RATAJ I WŁADYSŁAW REYMONT 
W GRONIE 25 OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA NIEPODLEGŁOŚCI

Roman Dmowski, Janusz 
Korczak, Władysław Reymont 
czy Stefan Żeromski - to na-
zwiska, których rozpoznanie 
nie stanowiłoby problemu dla 
większości w miarę orientu-
jących się w rodzimej historii 
i literaturze Polaków. Z pewno-
ścią większy problem mogłyby 
nastręczać nazwiska Karola 
Szymanowskiego, Ignacego Da-
szyńskiego czy Jędrzeja Mora-
czewskiego, a już zdecydowana 
mniejszość rodaków znałaby 
postacie Stefana Banacha, Sta-
nisława Mierzwy czy Macieja 
Rataja.

I żadna to zbieżność, gdyby 
nie fakt, że wszyscy wyżej wy-
mienieni już niebawem zostaną 
pośmiertnie odznaczeni Orde-
rami Orła Białego. Wśród tego 
znamienitego grona polskich li-
teratów, historyków, kompozy-

torów, polityków - jest również 
trzech ludowców.

To właśnie prezydent Andrzej 
Duda, wraz z członkami kapitu-
ły, podjął decyzję, że 25 wybit-
nych postaci z różnych dziedzin 
polskiego życia na stulecie od-
zyskania niepodległości zostanie 
uhonorowanych pośmiertnie Or-
derem Orła Białego.

Jak zaznaczył prezydent, 
wybrano „25 wybitnych postaci 
z bardzo różnych dziedzin pol-
skiego życia - czy to z dziedziny 
nauki, kultury, literatury, sportu, 
polityki - i te osoby na stulecie 
odzyskania niepodległości zo-
staną uhonorowane pośmiertnie 
Orderem Orła Białego. Te ordery 
zostaną wręczone odpowiednim 
osobom i instytucjom w dniu 
11 listopada, dokładnie w stule-
cie odzyskania przez Polskę nie-
podległości, i myślę, że będzie 

to takie wydarzenie wyjątkowe, 
które w tę Salę Orła Białego, dzi-
siaj odsłanianą, także pięknie się 
wpisuje”.

Wśród grona wybitnych Po-
laków znajdzie się również trójka 
ludowców: osławiony marszałek 
Sejmu II RP, wielokrotny poseł 
na sejm Stronnictwa Ludowego, 
zamordowany przez okupantów 
niemieckich w 1940 r. w Palmi-
rach Maciej Rataj, Władysław 
Reymont oraz ludowiec, adwokat 
i społecznik Stanisław Mierzwa 
z Biskupic Radłowskich pod Tar-
nowem. Warto dodać, że najbliż-
sza rodzin mec. Mierzwy mieszka 
w Krakowie i być może to właśnie 
jego synowie będą mieć zaszczyt 
odebrać 11 listopada 2018 r. z rąk 
prezydenta insygniów Orła Białe-
go.

 Choć o życiu i działalności 
politycznej Stanisława Mierzwy 

Maciej Rataj Stanisław Mierzwa Władysław Reymont
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napisano już wiele, warto przypo-
mnieć najważniejsze fakty.

Stanisław Mierzwa (1905-
1985) był działaczem ruchu 
ludowego i adwokatem. Jed-
nym z najbliższych współpra-
cowników Wincentego Witosa. 
Jednym z przywódców Pol-
skiego Państwa Podziemne-
go (członkiem Rady Jedności 
Narodowej), sądzonym w pro-
cesie szesnastu w Moskwie. 
W powojennej Polsce kreator 
i nestor niepodległości i samo-
stanowienia państwa polskiego. 
Gorliwy patriota, sercem od-
dany budowie nowoczesnego, 
społecznego i samorządowego 
ruchu ludowego oraz wolnego, 
demokratycznego i zjednoczo-
nego państwa polskiego.

Stanisław Mierzwa należał do 
nielicznego grona tych działaczy 
ruchu ludowego, którzy niezłom-
nie realizowali swoje społeczne 
i polityczne marzenia o wolnej 
Polsce, licząc się z każda konse-
kwencją. Nigdy nie wyrzekł się 
swoich wartości, nawet podczas 
przesłuchania w pokazowym pro-
cesie krakowskim, podczas bicia 
i torturowania, jakim poddawano 
go w więzieniu.

Skazany na 10 lat - wychodzi 
z więzienia w 1953 r. Podejmuje 
pracę jako radca prawny, póź-
niej do przejścia na emeryturę 
w 1975 r. - jako adwokat.

Ze względu na charakter ów-
czesnej sceny politycznej nie 
podjął już działalności publicznej 
w istniejących strukturach. Cały 
swój wysiłek skoncentrował na 
przywróceniu społecznej pamię-
ci postaci Wincentego Witosa, 
dyskredytowanego przez ówcze-
sne polskie władze jako twórca 
zwycięstwa nad Armią Czerwo-
ną w 1920 roku.

To z inspiracji Stanisława 
Mierzwy na emigracji zostały 
wydane wspomnienia W. Wito-
sa. To z inspiracji i dzięki Jego 
uporowi corocznie w rocznicę 
śmierci W. Witosa przy grobie 
w Wierzchosławicach spotykali 
się Jego współpracownicy, po-
gardliwie zwani „konfederata-
mi krakowskimi” oraz Rodziny 
Ludowe. Manifestacyjnie nie 
funkcjonując w Zjednoczonym 
Stronnictwie Ludowym był nie-
formalnym przywódcą niepod-
ległegoi niezależnego od komu-
nistów nurtu ruchu ludowego, 
który później stanowił podwaliny 
dla odradzającego się Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w 1989 
roku, już po śmierci Mierzwy. 
To dzięki Jego uporowi powstało 
w Wierzchosławicach Muzeum 
W. Witosa i Towarzystwo Przyja-
ciół Muzeum W. Witosa. Legalna 
struktura ogromadzająca współ-
pracowników W. Witosa z okre-
su sanacji, emigracji i okupacji. 

Szczególną opieką otoczyli spu-
ściznę materialną po trzykrotnym 
premierze II RP. W Wierzchosła-
wicach stworzyli Muzeum, które 
później stało się jedyną wolną od 
polityki trybuną, na której mogli 
wyrażać swoje myśli i poglądy.

Praca zapoczątkowana przez 
Mierzwę pochłonęła i obejmo-
wała coraz szersze szeregi ludzi. 
Z czasem działalność Towarzy-
stwa i Muzeum rozpowszechniała 
się w całym kraju. W ramach tej 
działalności organizowano sesje 
naukowe, odsłaniano tablice, po-
mniki i popiersia Witosa; nadawa-
no jego imię instytucjom, szko-
łom, ulicom; obchodzono roczni-
ce ludowe i święta, organizowano 
nadal spotkania przy grobie Wito-
sa, które do dziś dnia noszą miano 
„Zaduszek Witosowych”.

Mimo, że Mierzwa nie 
współtworzył struktur „S” jego 
niezłomna postawa, wskazania, 
wystąpienia w wielu pracach 
bezpośrednio związanych ze sto-
warzyszeniem i muzeum, stały 
się duszą, inspiracją dla młodego 
pokolenia, wzorem do naślado-
wania dla młodego pokolenia. 
Inspiracją do zrywu niepodle-
głościowego 1980 roku. Takich 
zasług w utrzymaniu niepodle-
głości Polski w żaden sposób 
przecenić się nie da.

   JS
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TARNOWSKIEGO „PIASTA” DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Wybuch „Wielkiej Wojny” 
w 1914 roku wzmógł tenden-
cje niepodległościowe wśród 
polskich ugrupowań politycz-
nych. Dnia 16 sierpnia 1914 
wszystkie one, opowiadające 
się za współpracą z państwa-
mi centralnymi, utworzyły 
Naczelny Komitet Narodowy, 
w skład którego weszło sześciu 
ludowców: Wincenty Witos, 
Jan Dąbski, Andrzej Śred-
niawski i Władysław Długosz 
z PSL „Piast” oraz dr Szymon 
Przybyło i Franciszek Wójcik 
z PSL - Lewica. Witos został 
jednym z dwóch wicepreze-
sów tzw. sekcji zachodniej, 
ale już w początkach 1915 r. 
przyszłość niepodległego pań-
stwa polskiego zaczął wiązać 
z państwami Ententy, rozluź-
niając tym samym swoje kon-
takty z Austrią. Tak pokrótce 
zaczynała się droga Polski do 
niepodległości, tak zaczynała 
się droga ruchu ludowego do 
samostanowienia.

W regionie tarnowskim bez-
pośrednie działania wojenne 
toczyły się od jesieni 1914 r. 
do początków maja 1915 r. Na 
przełomie jesieni i zimy 1914 r. 
ofensywa rosyjska została do-
piero zatrzymana po bitwie pod 
Krakowem w dniach 16-25 li-
stopada, front ustabilizował się 
wzdłuż linii Dunajca, a następnie 
biegł od Janowic przez Lubinkę, 
Lichwin, Gromnik i Rzepiennik 
do Gorlic, gdzie w wyniku t.z.w. 

„operacji gorlickiej” wojska au-
striacko-niemieckie odepchnęły 
Rosjan na tereny obecnej Ukra-
iny, Białorusi i Litwy.

Już od maja 1915 roku, czyli 
tuż po wyparciu Rosjan z Gali-
cji Zachodniej, nowo powstała 
partia chłopska - PSL „Piast” 
- zaczęła odbudowywać swoje 
struktury i tym samym wzna-
wiać działalność polityczną 
przerwaną w czasie wojny. Nie 
było tutaj zresztą żadnej innej 
partii o charakterze chłopskim, 
która mogła zagrażać politycz-
nym aspiracjom „Piasta”. Szcze-
gólną aktywnością zasłynął 
jej wiceprezes i poseł na Sejm 
Krajowy Wincenty Witos, który 
jako przewodniczący specjalnej 
komisji do spraw szacowania 
szkód wojennych, na przełomie 
wiosny-lata 1915 r. objechał 
dotknięte wojną gminy powiatu 
tarnowskiego, szacując straty. 
Przy okazji odbudowywał ze-
rwane w wyniku działań wojen-
nych struktury partyjne.

Wydarzenia okresu I woj-
ny światowej początkowo za-
hamowały dynamikę rozwoju 
organizacyjnego większości 
partii politycznych, w tym ludo-
wych . W obliczu narastającego 
kryzysu powojennego jedynie 
PSL ”Piast” w Galicji ugrunto-
wał swoje wpływy na tyle, że 
w chwili odzyskania niepodle-
głości stanowił poważną siłę po-
lityczną, szczególnie w powie-
cie tarnowskim, obejmującym 
wtedy 83 wsie i trzy miasta.

W jego ręku znajdował się 
samorząd terytorialny; posiadał 
także poważne wpływy w lo-
kalnych organizacjach społecz-
no-gospodarczych, takich jak 
Kółka Rolnicze (na przełomie 
lat 1912/1913 do 43 istnieją-
cych w powiecie KR należało 
2133 posiadających legitymacje 
członków). Po wyeliminowaniu 
prawie całkowicie „Stronnictwa 
Stapińskiego”, to właśnie „Piast” 
stawał się reprezentantem poli-
tycznych interesów mieszkań-
ców tarnowskiej wsi.

Klęski armii Austro-Węgier 
na frontach zwiększyły nadzie-
ję na odzyskanie niepodległo-
ści. Zbliżający się koniec wojny 
światowej wpłynął na znaczne 
ożywienie działalności stron-
nictw ludowych w powiece.

Już w początkach stycznia 
1918 r. odbyło się w Tarnowie 
poufne zebranie, na którym po-
wołano Tymczasowy Komitet 
Polityczny PSL „Piast”, z Fili-
pem Włodkiem na czele.

Z kolei w czerwcu, podczas 
międzypowiatowej narady, ze-
brani ludowcy opowiedzieli 
się za niepodległością Polski, 
a w dniu 8 września tegoż roku 
odbył się w Tarnowie pierwszy 
po ponad czteroletniej przerwie 
wiec „Piasta”, na który przybyli 
znani liderzy tego ugrupowania. 
Wśród obecnych nie zabrakło 
posłów Tetmajera, Witosa czy 
Bojko. Kilkutysięczna rzesza 
chłopska, zebrana w sali tar-
nowskiego „Sokoła” wysłucha-
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ła sprawozdania z działalności 
partyjnej podczas wojny. Całość 
zreferował Witos, a w dalszej 
części spotkania doprowadzono 
do uchwalenia rezolucji, w któ-
rej domagano się zjednoczenia 
wszystkich ziem polskich, unii 
z Litwą, dostępu ziem polskich 
do własnego morza oraz prze-
prowadzenia reformy agrarnej 
w kraju. Co prawda w podjętej 
rezolucji nie mówiono wprost 
o niepodległości Polski, lecz 
podjęte wówczas uchwały jed-
noznacznie wskazywały na ten-
dencje niepodległościowe.

Niedługo potem, w dniu 30 
października 1918 roku, tar-
nowska Rada Miejska uchwa-
liła, że „Tarnów oddaje się po-
leceniom rządu narodowego 
powstałego w Warszawie i że 
organowi utworzonemu przez 
Radę Regencyjną da „posłuch”. 
W Krakowie pod przywódz-
twem Wincentego Witosa po-
wstała w tym czasie Polska Ko-
misja Likwidacyjna, dzielnico-
wy rząd, który za zadanie miał 
zlikwidowanie jakichkolwiek 
stosunków państwowo-praw-
nych łączących Galicję z Au-
stro-Węgrami.

W całym powiecie w miej-
sce likwidowanych urzędów 
austriackich powoływano miej-
scowe Komitety Obywatelskie, 
które zostały podporzadkowanie 
PKL. Rozporządzeniem z dnia 6 
listopada 1918 roku PKL zaczę-
ła tworzyć nowe władze admi-
nistracyjne. W Tarnowie została 
utworzona Powiatowa Komisja 
Likwidacyjna, na czele której 
stanął Wincenty Witos.

Witos, który już wtedy 
był liderem największej partii 
chłopskiej w byłej Galicji, nie 
wszedł jednak do powołanego 
7 listopada 1918 r. w Lublinie, 
Tymczasowego Rządu Ludo-
wego Republiki Polskiej, choć 
bez jego przyzwolenia wpisano 
go w skład owego rządu. Nie 
wszedł do niego, gdyż był to 
rząd w istocie dzielnicowy (nie 
obejmował Wielkopolski i Po-
morza) i o prawie jednym zabar-
wieniu politycznym. Stworzyli 
go bowiem socjaliści i członko-
wie PSL „Wyzwolenie” (w spo-
rej części spenetrowane przez 
socjalistów), a także ludzie Pił-
sudskiego, zorganizowani w taj-
nym Konwencie A.

Wraz z odzyskaniem niepod-
ległości państwa polskiego lud-
ność małorolna i bezrolna wią-
zała nadzieję swoich dążeń do 
zmiany statusu społecznego. Nie 
byłoby to możliwe bez swoistej 
emancypacji politycznej chło-
pów galicyjskich, która dokona-
ła się w pierwszej dekadzie XX 
wieku. W ostatnich miesiącach 
I wojny światowej mieliśmy 
już bowiem do czynienia z zu-
pełnie innym modelem chłopa 
galicyjskiego. Powoli do lamu-
sa odchodził mit poddaństwa, 
pańszczyzny i ogólnego zaco-
fania analfabetycznego. Chłop 
galicyjski był w dużym stopniu 
uświadomiony, wykształcony, 
mający coraz bardziej jasną wi-
zję państwa niepodległego, ale 
i państwa sprawiedliwości spo-
łecznej. To, że chłop galicyjski 
z cesarskiego stał się chłopem 
polskim, w dużym stopniu było 

zasługą całego ruchu ludowego, 
jego ofiarnych działaczy, publi-
cystów i popularyzacji tradycji 
narodowej.  

Już pod koniec 1918 roku 
gabinet Jędrzeja Moraczew-
skiego ogłosił pierwszą po 123 
latach ordynację i wydał Dekret 
o wyborach. Szybkie tempo 
prac, a następnie ogłoszenie wy-
borów, podyktowane było nie-
stabilna sytuacją polityczną kra-
ju. Warto zaznaczyć, że Witos 
nie wszedł także w skład i tego 
rządu. Uważał, że stworzony 
przez socjalistów nie repre-
zentuje całego społeczeństwa. 
Jako wytrawny polityk czekał 
na swój moment, umacniając 
stronnictwo przygotowywał je 
do wyjścia z „cienia”, do zajęcia 
godnego miejsca w nowo po-
wstającym rządzie Polski.

Stronnictwa ludowe w Mało-
polsce z końcem grudnia 1918 r. 
rozwinęły bardzo ożywioną 
kampanię wyborczą na terenie 
powiatu. Dnia 6 grudnia, pod-
czas obrad Rady Naczelnej „Pia-
sta” powołano nowy zarząd oraz 
omówiono wskazania przedwy-
borcze dla ludowców. W następ-
nych dniach na terenie całego 
powiatu zaczęto organizować 
liczne spotkania przedwyborcze, 
na których z reguły powoływano 
Rady Ludowe PSL. Na zebraniu 
14 grudnia 1918 roku w Mikoła-
jowicach, gdzie wspierali Witosa 
miejscowi działacze - Strojny, 
Bryl i Bibro - uchwalono, by 
jednomyślnie głosować na listę 
PSL i zebrano niebagatelną sumę 
800 koron na fundusz wyborczy 
„Piasta”.
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Główny kontrkandydat Wi-
tosa - Jan Stapiński (PSL „Lewi-
ca”) - nie mając żadnych struk-
tur politycznych na tarnowskiej 
wsi ograniczył się w tym czasie 
do ataków prasowych na swoje-
go konkurenta.

 PSL „Piast”, głosząc w swo-
jej odezwie wyborczej hasło, że 
„Ziemia musi stać się własno-
ścią tych, którzy na niej pracują” 
- bardzo szybko potrafiło zjed-
nać sobie sympatię wyborców. 
Zagadnienia związane z kwestią 
reformy rolnej stały się bowiem 
głównym narzędziem walki 
propagandowej stronnictw lu-
dowych przed zbliżającymi się 
wyborami do Sejmu Ustawo-
dawczego. Potrzeba dokonania 
reformy rolnej w Polsce była tak 
powszechna, że żadne ugrupo-
wania ludowe nie występowały 
przeciwko niej.

Wybory ze stycznia 1919 
roku nie odbyły się jednocze-
śnie oraz nie obejmowały całe-
go obszaru II Rzeczypospolitej, 
miały za to wpływ na ugrunto-
wanie tendencji terytorialności 
wyborczej na danym obszarze. 
Wybory parlamentarne do Sej-
mu Ustawodawczego odbywały 
się na kanwie demokratycznej 
ordynacji wyborczej, gdzie pra-
wo wybierania posłów mieli 
wszyscy obywatele państwa 
bez różnicy płci, którzy do dnia 
ogłoszenia wyborów ukończy-
li 21 rok życia. W interesującej 
nas Galicji zachodniej wśród 
partii ludowych o głosy wybor-
ców walczyły: PSL „Piast”, PSL 
”Lewica” oraz mające znaczne 
wpływy na wsi, przede wszyst-

kim w diecezji tarnowskiej, kle-
rykalne Stronnictwo Katolicko
-Ludowe.

Tarnów pełnił wówczas rolę 
stolicy okręgu wyborczego nr 
42, obejmującego także powia-
ty: Bochnia, Brzesko, Dąbrowa 
i Pilzno. Wyborcy głosowali na 
listy, a bezdyskusyjnym liderem 
listy „Piasta” w okręgu został 
Witos, na którego spadł też cię-
żar całej pracy organizacyjnej. 
„Akcję przedwyborczą rozpo-
częliśmy w bardzo trudnych 
warunkach. Nie mając ludzi ani 
żadnych funduszy, musieliśmy 
pracę prowadzić w zaledwie kil-
ka osób” - wspominał po latach. 
O rozmiarach i intensywno-
ści tej pracy może przemawiać 
dowód, że sam Witos odbył 
ponad sto zgromadzeń przed-
wyborczych, a niejednokrotnie 
pomagał innym kandydatom 
startującym w wyborach z listy 
„Piasta”. Witos wspominał rów-
nież, że cały sztab [wyborczy - 
J.S] stanowiłem ja z inżynierem 
Brylem i redaktorem „Piasta” 
Józefem Rączkowskim. Sztab 
ten kierował akcją wyborczą, 
zwoływał zebrania, układał listy 
kandydatów, pisał odezwy…”

Bezapelacyjnym zwycięz-
cą w powiecie tarnowskim jak 
i w całej Galicji okazał się PSL
-Piast, na którego zagłosowa-
ło 18564 wyborców (z ok. 36 
tys. biorących udział w głoso-
waniu); z 9 mandatów w okrę-
gu jego lista zdobyła 6 miejsc 
w Sejmie Ustawodawczym. 
Mandaty z listy Piasta zdoby-
li: W. Witos, J. Bojko, inż. Jan 
Bryl z Mikołajowic, Włady-

sław Kiernik z Bochni, Michał 
Rudnik wójt Buczkowa w pow. 
bocheńskim oraz Adam Krężel 
z Przerytego Boru, pow. Pilzno. 
Ponadto jeden mandat zdoby-
li socjaliści (Emil Bobrowski), 
a dwa SK-L. Owe mandaty zdo-
byli: pochodzący ze Śmigna ks. 
dr Józef Lubelski oraz tuchow-
ski sędzia dr A. Matakiewicz. 
Olbrzymią klęskę w powiecie 
zanotowało PSL „Lewica”, zdo-
bywając zaledwie 33 głosy i tym 
samym przypieczętowując tutaj 
swoją pozycję na kolejne lata.

Stosunkowo najwięcej gło-
sów na PSL „Piast” padło w gmi-
nach wiejskich powiatu (17763). 
Najmniejsza liczba głosów na 
listy „Piasta” padła w dużych 
miastach. W Tarnowie (413), 
w Tuchowie (122), w Ryglicach 
(353). Tym samym stronnictwo 
Witosa miało w pierwszym Sej-
mie 44 posłów na ogólną liczbę 
113 posłów ludowych z innych 
ugrupowań.

Rezolucje programowe przy-
jęte w lutym 1919 roku przez 
chłopskie partie były pod wielo-
ma względami bardzo zbliżone. 
Wszystkie ugrupowania stały na 
gruncie demokracji parlamen-
tarnej, opowiadały się za prze-
prowadzeniem reformy rolnej 
(chodź na odmiennych zasa-
dach) . Podobne były ich postu-
laty w kwestiach religii, mniej-
szości narodowych, czy wojska. 
Niewiele miejsca poświęcono 
kwestiom społecznym.

Jedynie PSL „Piast” w art. 
XV wprowadziło zapis mówiący 
o ochronie pracy dzieci i kobiet 
oraz zabezpieczeniu każdego 
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obywatela na wypadek staro-
ści, choroby lub niezdolności 
do pracy. W sprawach granic 
wewnętrznych PSL „Piast” na-
kreśliło m.in. kształt terytorial-
ny odradzającej się Polski. Wy-
rażano radość z przekreślenia 
rozbiorów i z powstania niepod-
ległego państwa polskiego. Wi-
tos opowiadał się za zjednocze-
niem wszystkich ziem polskich 
i utworzeniem państwa z wła-
snym wybrzeżem morskim. Za 
„nieoddzielne” części państwa 
polskiego, których nie należało 
dać sobie „wydrzeć”; uznał Ga-
licję Wschodnią ze Lwowem, 
Śląsk Cieszyński, Spisz, Ora-
wę, terytorium byłego zaboru 
pruskiego z Poznaniem i Gdań-
skiem oraz ziemie wschodnie 
z Wilnem.

Sytuacja ekonomiczna na 
wsi małopolskiej spowodowa-
na zniszczeniami wojennymi 
oraz idąca za nimi klęską nie-
urodzaju sprzyjała w dalszym 
stopniu radykalizowaniu się 
mas chłopskich, dlatego w tym 
czasie stan organizacyjny partii 
Witosa w niektórych częściach 
powiatu tarnowskiego musiał 
spotykać się z szybką i konse-
kwentną reakcją władz partii, 
gdyż każde zaniedbanie groziło 
utratą wpływów na danym te-
renie. Stąd podczas posiedzenia 
oddziału PSL „Piast”, w dniu 1 
kwietnia 1919 roku w Krakowie 
Witos przedstawił najważniejsze 
wytyczne w sprawie organizacji 
stronnictwa. Polecił m.in. szyb-
ciej organizować utworzony 
w lutym 1919 r. oddział krakow-
ski i podzielić powiaty na kate-

gorie „pewne” i „mniej pewne”, 
„niepewne” i „złe” i rozpocząć 
natychmiast prace w powiatach 
politycznie najgorszych, aby 
je opanować. „Przede wszyst-
kim należy zając się powiata-
mi: wielickim, krakowskim, 
abyśmy w Krakowie nie byli 
tylko wyspą”. W dalszym ciągu 
powiatami: bielskim, dąbrow-
skim i rzeszowskim. Szczególną 
uwagę kazał zwrócić na powiat 
dąbrowski, skąd dochodzi-
ły wieści o wzroście zwolenni-
ków Chłopskiego Stronnictwa 
Radykalnego i ks. Eugeniusza 
Okonia, jednocześnie krytyku-
jąc J. Bojkę za utratę wpływów 
w tym powiecie.

Zorganizowanie oddziału 
w Krakowie przyczyniło się do 
rozwoju organizacyjnego PSL 
„Piast” w Małopolsce. Nieste-
ty, żadna z partii ludowych nie 
prowadziła w tym czasie staty-
styk swoich członków. „Piast” 
był partią klasową, prezentował 
jednorodny przekrój społeczny, 
a swój program wyborczy ad-
resował wyłącznie do ludności 
wiejskiej. Małopolska w tym 
czasie była regionem ze zdecy-
dowaną przewaga mieszkańców 
wsi (ok. 72 proc.) i to oni stano-
wili główną siłę wyborczą ugru-
powania.

W powiecie tarnowskim do 
sierpnia 1919 roku zorganizo-
wanych było pięć rad gminnych, 
co było wynikiem przeciętnym, 
biorąc pod uwagę inne powia-
ty małopolski. Na tej podstawie 
można jednak wysunąć przy-
puszczenie, że w powiecie tar-
nowskim w pierwszych miesią-

cach po odzyskaniu niepodle-
głości „piastowcy” mogli mieć 
około 2000 członków zgroma-
dzonych w pięciu gminach po-
wiatu.

Mimo niewątpliwie klaso-
wej polityki prowadzonej przez 
PSL „Piast” od chwili powstania 
tego stronnictwa, w sprawach 
narodowych i kwestiach niepod-
ległościowych umiało się ono 
wznieść ponad chłopskie uprze-
dzenia i obawy. W sposób wiel-
ce wyważony i dodajmy - trafny 
prognozowało rozwój sytuacji 
politycznej, militarnej i społecz-
nej, kładąc podwaliny pod przy-
szłe reformy społeczne.

Należy zdać sobie sprawę, że 
na kadencję Sejmu Ustawodaw-
czego przypadło wiele spraw 
najwyższej wagi, m.in.: wpro-
wadzenie względnie ujednoli-
conego systemu administracji 
państwowej, oświatowej i sądo-
wej oraz tworzenie od podstaw 
narodowej siły zbrojnej, a swo-
iste ukoronowanie jego pracy 
stanowiła Konstytucja Marco-
wa z 17 marca 1921 r. W ponad 
trzyletnią działalność Sejmu 
Ustawodawczego wpisane są 
również dramatyczne wyda-
rzenia związane z rokiem 1920 
i rozstrzygnięciu się sprawy ist-
nienia państwa polskiego i jego 
wschodniej granicy, w którym 
również i tarnowski „duch nie-
podległości” miał swój udział 
w ale to już zupełnie inna histo-
ria.

       Janusz Skicki
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PAMIĘCI „ZŁOTOUSTEGO”

Dnia 8 września 2018 roku 
odbyła się w Lutczy ogólnopol-
ska konferencja naukowa, po-
święcona osobie adwokata dra 
Stanisława Szurleja, urodzone-
go w 1878 r. w Lutczy, zmar-
łego w roku 1965 w Londynie. 
Stanisław Szurlej był bardzo 
znanym w okresie II Rzeczy-
pospolitej adwokatem, obrońcą 
we wszystkich głośnych ówcze-
śnie procesach politycznych. 
Był m.in. obrońcą Wojciecha 
Korfantego, Wincentego Witosa 
w procesie brzeskim, Michała 
Żymierskiego, był także pełno-
mocnikiem rodziny zamordo-
wanego w 1931 r. ówczesnego 
ministra Tadeusza Hołówki. 
Zasłynął pięknem głoszonych 
mów obrończych i dlatego nazy-
wany był „Złotoustym”. Posia-
dał od 1918 r. kancelarię adwo-
kacką we Lwowie, a od 1923 r. 
w Warszawie. Był wychowawcą 
wielu pokoleń adwokatów Pol-
skich. W czasie II wojny świa-

towej - w stopniu pułkownika 
- zakończył swój udział w kam-
panii wrześniowej, a na emigra-
cji został Szefem Sądownictwa 
Wojskowego oraz Naczelnym 
Prokuratorem Wojskowym 
w Rządzie RP na Uchodźstwie. 
Był także jednym ze współtwór-
ców Instytutu gen. Władysława 
Sikorskiego w Londynie.

Okazją do zorganizowania 
konferencji były mające miejsce 

w roku bieżącym ważne wyda-
rzenia - 100. rocznica odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, 
100-lecie Polskiej Adwokatury 
oraz 140. rocznica urodzin Sta-
nisława Szurleja. Dodatkowym 
celem konferencji była popula-
ryzacja wiedzy o naszym słyn-
nym rodaku. Chcieliśmy bo-
wiem naszym gościom, uczest-
nikom konferencji, pochwalić 
się, że adwokat Stanisław Szur-
lej był jednym z nas, natomiast 
współmieszkańcom chcieliśmy 
uświadomić, jak wielką i ważną 
osobą był dla Polski. W założe-
niu konferencja miała sprawić, 
że wiedza o Stanisławie Szurle-
ju na trwałe zapisze się w naszej 
pamięci zbiorowej. Patronat nad 
konferencją objęła Okręgowa 
Rada Adwokacka w Warsza-
wie, której Stanisław Szurlej był 
członkiem oraz Okręgowa Rada 
Adwokacka w Rzeszowie.

W konferencji udział wzię-
li mieszkańcy Lutczy i oko-

Pamiętne rocznice

S. Szurlej i W. Witos
podczas procesu brzeskiego.

M. Steindel prawnuk W. Witosa. Od lewej Ryszard Ochwat, Maria Dąbrowska, 
Barbara i Marek Steindel, Ewa i Peter Szurleyn.
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Pamiętne rocznice

W dniu 28 września minę-

ła 85. rocznica przekroczenia 

granicy polsko-czechosłowac-

kiej przez Wincentego Witosa 

w roku 1933. Witos wybrał 

emigrację zamiast polskiego 

więzienia. Poniżania, bicia 

i zastraszania w polskim wię-

zieniu wystarczająco doświad-

czył po aresztowaniu w sierp-

niu 1930 roku. Tak bowiem 

władze sanacyjne „dziękowa-

ły” wybitnemu polskiemu mę-

żowi stanu, trzykrotnemu pre-

mierowi II RP, za współtwo-

rzenie w roku 1918 oraz utrzy-

manie niepodległości Polski 

w roku 1920 roku, zagrożonej 

przez kroczącą na zachód Eu-

ropy Armię Czerwoną.

 Wincenty Witos, zważyw-

szy na wcześniejszą aktywność 

na forum międzynarodowym, 

posiadał w Czechosłowacji 

wielu przyjaciół i współpra-

cowników. W trakcie sześcio-

letniego pobytu na emigracji 

wielokrotnie zmieniał miejsca 

pobytu, by ukrywać się przed 

sanacyjnymi bojówkarzami.

W 2003 roku z inicjatywy 

Polaków na Zaolziu, Towarzy-

stwa Przyjaciół Muzeum W. Wi-

tosa w Wierzchosławicach, Po-

laków i Czechów, przyjaciół 

i zaprzyjaźnionych rodzin na 

Ziemi Cieszyńskiej - wybudo-

wano w miejscowości Gródek 

(Hradek), w Czechach, obelisk 

upamiętniający pobyt Wincen-

tego Witosa na emigracji. Uro-

czystość odsłonięcia odbyła się 

z udziałem władz parlamentar-

nych Polski i Czech.

OBELISK - PRZESTROGA

lic, przedstawiciele środowisk 
prawniczych, ludzie kultury 
oraz reprezentanci lokalnej wła-
dzy, a także prawnukowie Sta-
nisława Szurleja - Peter Szurley 
oraz Ewa Szurley z Kalifornii 
(USA) oraz Maria Dąbrow-
ska - spokrewniona z rodziną 
żony Stanisława Szurleja, Ja-

niny Szurlej z Ciepielowskich. 
Obecni byli także przedstawicie-
le naszego stowarzyszenia wraz 
prawnukiem Wincentego Witosa 
Markiem Steindlem. W trakcie 
konferencji dokonano odsłonię-
cia pamiątkowej tablicy poświę-
conej adw. Stanisławowi Szur-
lejowi. Goście obejrzeli także 

zorganizowaną wystawę pamią-
tek po Stanisławie Szurleju oraz 
zapoznali się z wydawnictwami 
regionalnymi Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Niebyleckiej.

   red

Złożenie kwiatów na grobie Heleny Molak-łączniczki w Czechosłowacji W. Witosa.
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wspierała ojca w przechodze-

niu przez granice polsko-cze-

chosłowacką.

W dniu 30 września, w nie-

dzielę, przedstawiciele miej-

scowej społeczności z wójtem 

Robertem Borskim, ludowcy 

ziemi cieszyńskiej, Halina 

Molak i Andrzej Molak - cór-

ka i syn Heleny Molak, Ma-

rek Steindel wraz z małżon-

ką, delegacja Towarzystwa 

Przyjaciół Muzeum W. Witosa 

w Wierzchosławicach - zło-

żyli wiązanki kwiatów pod 

obeliskiem W. Witosa. Obe-

lisk, jak podkreślali w swoich 

wystąpieniach Marek Steindel 

i Ryszard Ochwat - prezes To-

warzystwa - symbolizuje bra-

terstwo polsko-czeskie, przy-

wiązanie do demokratycznych 

zasad sprawowania władzy. 

Symbolizuje też przywiązanie 

do wartości, które niezależnie 

od różnic narodowościowych 

i religijnych tu, przy obelisku 

polskiego premiera, który oso-

biście doświadczył zła wyni-

kającego ze sprawowania wła-

dzy opartej na kulcie jednost-

ki, mają szczególną wymowę.

Ten obelisk jest przestrogą, 

na wypadek gdyby znowu ko-

mukolwiek marzyło się sięga-

nie po władzę i utrzymanie jej 

w państwie kosztem prawych 

obywateli metodami kojarzą-

cymi się dzisiaj z nielicznymi 

już na świecie reżimami.

Ryszard Ochwat

W 2011 roku obelisk zo-

stał zdewastowany, a tablice, 

wykonane z brązu, skradzione 

przez nieznanych sprawców. 

Mobilizacja grupy inicjatyw-

nej z roku 2003 sprawiła, że 

w 2013 r. wybudowany zo-

stał nowy obelisk, tym razem 

w obrębie Kościoła Brater-

skiego w Gródku, w którym 

w latach emigracji przebywał 

W. Witos.

 W związku z 85. rocznicą 

przymusowej emigracji W. Wi-

tosa do ówczesnej Czechosło-

wacji delegacja Towarzystwa 

Przyjaciół Muzeum W. Witosa, 

z jego prawnukiem Markiem 

Steindlem wraz z małżonką, 

udała się w dniach 29-30 wrze-

śnia do Czech, by podtrzymać 

kontakty z młodym pokole-

niem - następcami przyjaciół 

i współpracowników polskie-

go Premiera. Delegacja wraz 

z ludowcami ziemi cieszyń-

skiej złożyła wiązanki kwia-

tów na grobach Pawła Niemca 

- przyjaciela W. Witosa, kurie-

ra przenoszącego do Czecho-

słowacji korespondencje oraz 

Heleny Molak - córki Pawła 

Niemca, która jako kilkuna-

stoletnia dziewczyna aktywnie 

Pamiętne rocznice

Członkowie Towarzystwa przy Obelisku W. Witosa
wraz z wójtem Robertem Borskim.
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„Z ludu dla ludu”. Wspomnie-
nie o Jedynakach. Znamienity ty-
tuł, a jeszcze ciekawsza treść. To 
jedno z wielu regionalnych opra-
cowań, traktujących o wybitnych 
postaciach na przestrzeni 100 lat. 
Swoim życiem osobistym i dzia-
łalnością społeczną przyczyni-
li się do polepszenia bytu ludu 
wiejskiego. Byli założycielami 
organizacji związanych z rolnic-
twem i przemianami na wsi, ta-
kich jak kółka rolnicze, straże po-
żarne, kasy zapomogowe, teatry 
włościańskie, czytelnie ludowe, 
koła kobiet i młodzieży. W dobie 
przygotowań do walki zbrojnej 
o wolną Ojczyznę współzałoży-
li Związek Strzelecki na terenie 
powiatu Ropczyce.

 Niezależnie od tego wpisa-
ły się do szerokiego grona Po-
laków, którzy wnieśli istotny 
wkład w odzyskanie niepodle-
głości przez Ojczyznę w 1918 r. 
po 123 latach niewoli. Należą 
do nich synowie ludu wiejskie-
go wywodzący się z Paszczyny, 
dawny powiat ropczycki, obec-
nie dębicki. Jest to ewenement 
na skalę krajową, gdzie na prze-
strzeni 40 lat z jednej miejsco-
wości o tradycjach ludowych 
wyszło 3 posłów, w tym dwóch 
z jednego domu: ojciec i syn. To 
Michał Jedynak - działacz ludo-
wy, współzałożyciel Stronnictwa 
Ludowego w 1895 r. w Rzeszo-
wie, poseł do Sejmu Krajowego 
we Lwowie i do Rady Państwa 

w Wiedniu; Jan Siwula - dłu-
goletni prezes PSL w Ropczy-
cach, poseł do Rady Państwa 
i Sejmu Krajowego oraz syn 
Michała inż. Jan Henryk Je-
dynak, legionista z kampanii 
Bukowińskiej 1914/15 i Kam-
panii Wołyńskiej 1915/16 r., 
trzykrotny poseł do Sejmu II 
Rzeczypospolitej i wicemar-
szałek w ostatniej kadencji do 
września 1939 r.

W pierwszej części opraco-
wanie szeroko omawia postać 
Michała Jedynaka, bliskiego 
współpracownika Jakuba Boj-
ki i Wincentego Witosa, na tle 
powstania szeroko rozumiane-
go ruchu ludowego. W drugiej 

części ukazana została sylwet-
ka inż. Jana Henryka Jedynaka 
- bohatera zmagań o wolność 
Ojczyzny, wybitnego działa-
cza społeczno-gospodarczego 
Ziemi Ropczycko-Dębickiej 
w okresie II Rzeczpospolitej 
oraz emigracyjnego po II woj-
nie światowej w Anglii. Niejako 
zwornikiem tych postaci jest Jan 
Siwula, bliski Michałowi na ni-
wie działalności społeczno-poli-
tycznej i gospodarczej, będący 
przewodnikiem dla młodego 
Jana H. Jedynaka w początkach 
jego publicznej służby narodowi 
polskiemu.

Inspiracją do napisania tej 
publikacji był brak lokalnych 
opracowań w tym zakresie, któ-
re ukazywałyby te postacie sze-
rokiej opinii publicznej. Głów-
nym źródłem informacji były 
tradycje ludowe kultywowane 
w Paszczynie, oparte na wier-
nych relacjach ludzi, zbliżonych 
do tych kręgów. Tytuł obrazuje 
to, co uczynili dla współmiesz-
kańców z Paszczyny i Ziemi 
Ropczycko-Dębickiej. Wyszli 
z ludu z intencją służenia temu 
ludowi.

W dowód wdzięczności spo-
łeczeństwo Paszczyny i Gminy 
Dębica ufundowało tablicę pa-
miątkową, odsłoniętą 20 maja 
2018 r. na ścianie Domu Straża-
ka w Paszczynie.

 
 Mgr inż. Józef Pluta

SYNOWIE LUDU WIEJSKIEGO

Zaproszenie do lektury
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Rozważania niby-polityczne

Czytając to wydanie „Pia-
sta”, znasz już Drogi Czytel-
niku, wyniki wyborów samo-
rządowych. Ja, pisząc ten tekst 
podsumowujący wybory samo-
rządowe 2018 r., wyników tych 
nie znam. Jestem jednak pe-
wien, że nigdy dotąd kampania 
do wyborów samorządowych 
nie budziła tak dużych emo-
cji, nie absorbowała tak mocno 
rządu, premiera, prezydenta. 
Nie odbywała się kosztem waż-
nych państwowych spraw. Jest 
niezwykle ważna, szczególnie 
dla rządzącego dziś obozu wła-
dzy. Wielu zadaje sobie pytanie 
- dlaczego? 

Wszak obóz rządzący po 
wygranych wyborach parlamen-
tarnych usiłował pozbawić sa-
morządy większości uprawnień 
oraz środków finansowych, czyli 
podstawowych atrybutów wła-
dzy. I tylko po części mu się to 
udało. Niemniej, jak w piosen-
ce, tej władzy ciągle za mało, za 
mało… Niejednokrotnie byliśmy 
świadkami irytacji obozu władzy 
w sytuacjach, w których samo-
rządy przyjmowały inne niż wła-
dza centralna stanowisko w spra-
wach ważnych. W dodatku, wy-
korzystując instrumenty fatalnie 
się kojarzące, bo z demokracją. 
Jak np. referendum. Zupełnie 
inaczej niż w czasach, z których 
rządzący czerpią wzorce. Czyli 
z okresu sanacji i głębokiego ko-
munizmu. To musi wyprowadzać 
z równowagi. I prowokować do 
nerwowych zachowań. Czyż nie 

tego dowodzi premier polskiego 
rządu - lider polityczny kampa-
nii samorządowej obozu wła-
dzy?

Zastanawiającym jest,  na 
skutek jakich czynników obóz 
rządzący w krótkim czasie na-
brał tak ogromnego apetytu na 
władzę. Wszak po wyborze An-
drzeja Dudy na prezydenta RP 
nie ukrywał zaskoczenia. Jak 
mawiał jeden z liderów, zada-
niem Andrzeja Dudy było zdo-
bycie dobrego wyniku, nie wy-
granie i przysparzanie obozowi 
niemało problemów, głównie 
w krótkotrwałych próbach wy-
bijania się na samodzielność. 

Niedługo po wygranych wy-
borach parlamentarnych wzrósł 
apetyt. Obozowi władzy zaczę-
ło gwałtownie brakować więk-
szości konstytucyjnej w parla-
mencie. Ileż to rozwiązałoby 
problemów… „Reformę” są-
downictwa przeprowadzono by 
w błyskawicznym tempie. Prze-
ciwnicy konstytucyjnej więk-
szości - opozycja, pożal się Boże 
- zajęłaby miejsca z góry dla niej 
wyznaczone. „Donosy do Unii 
Europejskiej”, jako jedyny ka-
nał informacji o Polsce, byłyby 
odpowiednio karane… I na tym 
skończę ten wątek, odsyłając 
zainteresowanych do przestu-
diowania obiektywnych ocen 
okresów wskazanych wyżej jako 
pierwowzorów obozu władzy. 

Jeśli więc wybory samorzą-
dowe 2018 mają dopełnić sys-
tem sprawowania władzy dla 

obozu rządzącego, to w ich na-
stępstwie nie starczy powymie-
niać niepokornych i myślących 
urzędników na swoich, przejąć 
kontrolę nad finansami. Trzeba 
będzie jeszcze wprowadzić nie-
wielkie korekty w ordynacji wy-
borczej. 

O roli opozycji nie wspomi-
nam, bo to nie opozycja, a wie-
lopokoleniowa mądrość polskie-
go społeczeństwa sprawiła, że 
wybory zakończyły się takim 
właśnie wynikiem. Dla mnie 
(z perspektywy 12 października) 
w tych wyborach nie ma wygra-
nych. Przegrali wszyscy. Polska 
i Polacy zostali jeszcze bardziej 
podzieleni. Co więcej, już prze-
grywa pokolenie, które z woli, 
czy bez 500+ przychodzi na ten 
świat w kraju skonfliktowanym, 
zadłużającym się, z elitami bez 
autorytetu. W kraju dryfującym 
w szpony mocodawców „taśm 
od Sowy”. Podobne w historii 
polskiej kryzysy kończyły się to 
zaborami, to klęską wrześniową, 
to kilkudziesięcioletnią zależ-
nością od Moskwy po II wojnie 
światowej.  

Szkoda, że w roku 100-lecia 
odzyskania niepodległości nie 
chcemy czerpać z doświadczeń 
i postaw jej współtwórców.  Eks-
ponujemy jednego, zaciemniając 
obraz historii. Szkoda, że sku-
tecznie niszczymy nauki Ojca 
Świętego, Polaka - Jana Pawła II.

Wszak siłę dobrego przykła-
du, siłę wierności ideałom dowo-
dzą spadkobiercy Wincentego 

PRZEGRALI WSZYSCY
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Nasz Patron

W dniu 24 września o godzi-
nie 12:30 w Szkole Podstawowej 
w Rudce odbyło się przesłuchanie 
do Ogólnopolskiego Konkursu 
pt. „Do hymnu”. Konkurs, prze-
znaczony dla szkół podstawo-
wych, organizowany jest przez 
Narodowe Centrum Kultury 
z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w ra-
mach Wieloletniego Programu 
Rządowego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2021.

Zadaniem konkursowym jest 
wspólne wykonanie przez co 
najmniej połowę uczniów Szko-
ły Hymnu Państwowego oraz 
dwóch wybranych pieśni hym-
nicznych.

Konkurs składa się z dwóch 
etapów:

I etap Uczniowie szkoły 
wspólnie wykonają pieśni hym-
niczne w terminie od 15 wrze-
śnia do 31 października 2018 r. 
w siedzibie lub na terenie szkoły. 
Dwuosobowe jury dokona re-
jestracji dźwięku i obrazu oraz 
oceni występ uczniów.

Witosa. Żaden z tych ludowych 
polityków, który czerpał i czer-
pie ze źródła prawdy i moralno-
ści, nie był bohaterem afery go-
spodarczej, obyczajowej czy po-
litycznej. Nie zaprzedawali się 
zaborcom, okupantom, ani ko-

II etap Jury centralne oceni 
występy szkół, które osiągnęły 
najwyższą punktację (po 5 szkół 
z każdego województwa). Ocena 
zostanie dokonana na podstawie 
zarejestrowanych nagrań.

Jury centralne wskaże lau-
reatów I, II i III miejsca oraz 
przyzna wyróżnienia dla szkół 
w każdym województwie, z wy-
łączeniem tych, w których szkoły 
zostały laureatami na poziomie 
ogólnopolskim.

Szkołę Podstawowa w Rudce 
reprezentowało 74 uczniów z kl.
II-VIII. Uczniowie przygotowy-

munistom. Nie byli „u Sowy”. 
Mimo wielu upokorzeń pozosta-
ją wierni Polsce, wierze i Bogu, 
nie manifestując fałszywego 
poddaństwa. Zawsze budują, nie 
burzą. Budują też więzi między 
polakami. Nie nienawiść. 

wali się przez kilka tygodni pod 
kierunkiem p. Katarzyny Sroki. 
Podczas przesłuchania pięknie 
wykonali „Hymn Państwowy”, 
„Rotę” oraz „Gaude Mater Polo-
nia”.

W tym szczególnym wy-
darzeniu chórzystów wspierali 
przedstawiciele Gminy z Panem 
Wójtem Zbigniewem Drągiem na 
czele. Wszystkim uczniom gra-
tulujemy wspaniałego występu 
i z niecierpliwością oczekujemy 
na wyniki, które zostaną ogłoszo-
ne 20 listopada 2018 r.

Może więc jest jakaś nadzie-
ja na realizację lepszego niż naj-
tragiczniejszy scenariusz?

Roman Wesołowski

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Rudce.

DO HYMNU

PRZEGRALI WSZYSCY
dok. artykułu ze str. 18



20 UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA !


