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Z kart historii

WINCENTY WITOS - JEDEN Z OJCÓW NIEPODLEGŁEJ POLSKI
Gdy 11 listopada 1918 r.
komendant Józef Piłsudski
przejmował władzę w Warszawie, na budynkach urzędów małopolskich miast
i miasteczek od kilku już dni
widniały polskie godła. Państwowość polska w dawnym
zaborze austriackim już
funkcjonowała, a władzę
sprawowała Polska Komisja Likwidacyjna z Wincentym Witosem na czele.

części społeczeństwa - mieszkańców wsi. Budowanie świadomości narodowej polskich
chłopów oraz pobudzanie

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

Witos a Niepodległość
Witos był wnikliwym obserwatorem życia publicznego Galicji i jego aktywnym
uczestnikiem. Szybko zrozumiał, że nierówności społeczne to nie najważniejszy
problem mieszkańców zaboru
austriackiego. Już jako młody
polityk uświadomił sobie, że
równie ważny jest ucisk narodowy doświadczany przez
wszystkich Polaków w Galicji. Tylko odzyskanie niepodległości mogło to zmienić.
Według niego, odbudowa polskiej państwowości wymagała
zmiany postawy największej
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Poglądy Witosa były tożsame z programem politycznym ugrupowań ludowych,
których był członkiem i którymi kierował. Jeszcze przed
wybuchem wielkiej wojny,
w lutym 1914 r. kongres
Polskiego Stronnictwa Ludowego (późniejszego PSL
„Piast”) przyjął rezolucję
zaproponowaną przez wójta z Wierzchosławic. „Kongres PSL, stojąc na gruncie
programu ludowego, uznaje, że najwyższe, wiecznie
żywe prawo narodu polskie-

go do budowania niepodległości Polski Ludowej powinno być punktem wyjścia
i ośrodkiem wszystkich dążeń i prac ludu polskiego
w PSL zorganizowanego.
PSL budzić będzie w ludzie
polskim świadomość państwowotwórczą i dążności
niepodległościowe”.
Do połowy 1914 r. Witos
uważał, że odzyskanie niepodległości wymaga wielu
lat. Pierwsza wojna światowa, podczas której starli
się ze sobą trzej zaborcy,

znacznie skróciła tę perspektywę. Dawała nadzieję
na rychłe odzyskanie niepodległości. W początkowej fazie działań wojennych Witos, jak i galicyjscy ludowcy, opowiadał się
za orientacją proaustriacką. Wsparł ideę tworzenia
Legionów Polskich przez
Józefa Piłsudskiego. Brutalne traktowanie mieszkańców 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 materialną dla ograbionych przez
wojsko chłopów z Małopolski. Trafił nawet do Szwajcarii, gdzie spotkał się Henrykiem Sienkiewiczem oraz
politykami z zaborów pruskiego i rosyjskiego. Nawiązał kontakt z działaczami Narodowej Demokracji.
Równolegle wykorzystywał swoje możliwości
jako poseł do Rady Państwa w Wiedniu, lider PSL
„Piast” i przywódca części
galicyjskich chłopów. Metodami politycznymi starał
się nagłaśniać sprawę polską. Szukał sojuszników dla
idei niepodległego państwa
polskiego. Dużym sukcesem Witosa i jego współpracowników było przyjęcie przez Polskie Koło Sejmowe w maju 1917 r., rezolucji w sprawie nieodległości Polski. Dokument ten
był bardzo istotny, bowiem
pierwszy raz, oficjalnie
i wspólnie polscy politycy
z Galicji zadeklarowali, że
„dążeniem Narodu Polskiego jest odzyskanie niepodległej, zjednoczonej Polski z dostępem do morza”.
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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 „ponad głowami” Polaków,
których przedmiotem były
polskie ziemie. Szczególnie krytycznie wypowiadał
się o traktacie pokojowym
państw centralnych z Ukraińską Republiką Ludową,
w wyniku którego Ukraińcy
otrzymać mieli Chełmszczyznę i część Podlasia.
Na czele pierwszego
dzielnicowego rządu Polskiej Komisji Likwidacyjnej
Jesienią 1918 r. monarchia austro-węgierska rozpadała się jak domek z kart.
Poszczególne narody demontowały jej fragmenty,
z zamiarem tworzenia własnych państw. Witos i politycy galicyjscy również
włączyli się w ten proces.
28 października 1918 r.
w Krakowie powołali Polską Komisję Likwidacyjną

Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Jej celem było usunięcie zależności państwowo-prawnych od austriackiego zaborcy, sprawowanie władzy nad Galicją
do czasu powołania rządu
centralnego (ogólnokrajowego) niepodległego państwa polskiego. Przewodniczącym Polskiej Komisji
Likwidacyjnej został Wincenty Witos. Stał się w tym
momencie najważniejszym
politykiem z byłego zaboru
austriackiego i jedną z kluczowych postaci odradzającej się Polski.
O wyborze Witosa na
p r z e wo d n i c z ą c e g o P K L
zdecydowało jego doświadczenie parlamentarne wyniesione z pracy w samorządzie, w Sejmie Krajowym
we Lwowie i w Radzie Państwa w Wiedniu, posiadane
zaplecze polityczne w postaci PSL „Piast” oraz zaangażowanie w sprawę polską
podczas wojny.
Wspominał po latach, że
„Pomimo mnogości stronnictw zasiadających w PKL
i rozbieżności poglądów,
na ogół praca była zgodna i wydatna. Zawdzięczać
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to należy ludziom, którzy
umieli wznieść się ponad
różnice partyjne i małostkowość, a kierowali się jedynie i wyłącznie dobrem
ogólnym”. Zadania, przed
którymi stanęła Polska Komisja Likwidacyjna, były
niezwykle trudne. Osłabienie i upadek władzy
austriackiej wywoływało
stan bezprawia i anarchii,
podsycany przez radykalne ruchy społeczne i zdemobilizowanych żołnierzy.
Sytuację w Galicji komplikowały niepodległościowe
aspiracje Ukraińców, które przybrały formę działań
zbrojnych. Mimo trudnej
sytuacji Polskiej Komisji
Likwidacyjnej, na czele
z Witosem, udało się wiele osiągnąć. Warto tu przytoczyć słuszną opinię dra
Zygmunta Lasockiego, wybitnego ludowca, posła do
Rady Państwa w Wiedniu,
urzędnika
Departamentu
ds. Galicji w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych Austro-Węgier, który w październiku 1918 r. współtworzył Polską Komisję Likwidacyjną (odpowiadał w niej
za administrację). „Polska

Komisja
Likwidacyjna
była faktycznie pierwszym
niezawisłym rządem polskim w oswobodzonej od
zaborców części Polski”.
Oddała „znaczne usługi
sprawie polskiej w Galicji,
nie dopuszczając do grążącej zachodniej części kraju anarchii, wprowadzając
tam ład i normalną administrację państwową, przyczyniając się do odsieczy
Lwowa, przyczyniając się
do utworzenie regularnej
armii z poboru, przeprowadzając bezstronnie wybory
do pierwszego sejmu polskiego”.
Sam Witos, jako przewodniczący Polskiej Komisji Likwidacyjnej, wykazywał duże zaangażowanie
i pracowitość. Nie bał się
podejmować trudnych decyzji. Po latach pisał, że
był świadomy wyjątkowego momentu w dziejach narodu polskiego, w którym
aktywnie uczestniczył. Był
również świadomy odpowiedzialności, która na nim
ciążyła. Pisał: „Znalazłem
się zaraz w radosnej konieczności tworzenia nowego własnego organizmu

państwowego. Nie uważałem tego za rzecz codzienną. […] Spełniając to zadanie nie uchylałem się od
odpowiedzialności za całość, ani od ataków, które
gęsto spadały na moją głowę”. Dzięki jego postawie
i działalności Polskiej Komisji Likwidacyjnej przejęcie władzy nad Galicją
przez rząd ogólnokrajowy
odrodzonego państwa polskiego mogło przebiegać
sprawnie.
Wspólny wysiłek
Setna rocznica odzyskania Niepodległości przez
Polskę jest dobrą okazją do
przypomnienia, że ten wielki sukces Polaków był zasługą wielu polityków oraz
rezultatem wysiłku znacznej części narodu. Wincenty Witos, ruch ludowy
i mieszkańcy polskiej wsi
mają również udział w tym
sukcesie. Warto o tym pamiętać.
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 państwowości. W dzisiejszych czasach w kształtowaniu patriotyzmu istotną rolę odgrywa praca i zaangażowanie 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 przypominać 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.

JAK TO Z „ROTĄ” W RUCHU LUDOWYM BYWAŁO?
Rota Marii Konopnickiej

Pieśń Rota Marii Konopnic-

ła podczas odsłonięcia Pomnika

to obok Bogurodzicy i Boże

kiej napisana w 1908 r., była

Grunwaldzkiego w Krakowie

coś Polskę najpopularniej-

protestem

przeciwko

15 lipca 1910 r. przez chóry z ca-

sza

patriotyczna,

pruskiej polityce germanizacyj-

łej Polski. Z racji swej antynie-

której słowa znają już naj-

nej wobec Polaków zamieszku-

mieckiej wymowy była szcze-

młodsze pokolenia Polaków.

jących tereny zaboru pruskiego.

gólnie popularna na terenach

Niedawno

Roty

Napisana w duchu romantycznej

byłego zaboru pruskiego, a swój

przeżywała 100-lecie swego

poezji do melodii Feliksa No-

renesans przeżywała ponownie

powstania; wydawać by się

wowiejskiego, pełna żarliwego

w okresie okupacji niemieckiej.

mogło, że cały czas jej pozy-

patriotyzmu, szybko stała się

O jej walorach i popularności

cja była mocna, ugruntowa-

obok Mazurka Dąbrowskiego

wśród chłopów zadecydowało

na w świadomości zbiorowej

najbardziej znaną polską pieśnią

przede wszystkim przywiązanie

Polaków.

patriotyczną. Odśpiewana zosta-

do ziemi i wartości religijnych.
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pieśń

melodia

autorki

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 nazwiska, których rozpoznanie
nie stanowiłoby problemu dla
większości w miarę orientujących się w rodzimej historii
i literaturze Polaków. Z pewnością większy problem mogłyby
nastręczać nazwiska Karola
Szymanowskiego, Ignacego Daszyńskiego czy Jędrzeja Moraczewskiego, a już zdecydowana
mniejszość rodaków znałaby
postacie Stefana Banacha, Stanisława Mierzwy czy Macieja
Rataja.
I żadna to zbieżność, gdyby
nie fakt, że wszyscy wyżej wymienieni już niebawem zostaną
pośmiertnie odznaczeni Orderami Orła Białego. Wśród tego
znamienitego grona polskich literatów, historyków, kompozy-

torów, polityków - jest również
trzech ludowców.
To właśnie prezydent Andrzej
Duda, wraz z członkami kapituły, podjął decyzję, że 25 wybitnych postaci z różnych dziedzin
polskiego życia na stulecie odzyskania niepodległości zostanie
uhonorowanych pośmiertnie Orderem Orła Białego.
Jak zaznaczył prezydent,
wybrano „25 wybitnych postaci
z bardzo różnych dziedzin polskiego życia - czy to z dziedziny
nauki, kultury, literatury, sportu,
polityki - i te osoby na stulecie
odzyskania niepodległości zostaną uhonorowane pośmiertnie
Orderem Orła Białego. Te ordery
zostaną wręczone odpowiednim
osobom i instytucjom w dniu
11 listopada, dokładnie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, i myślę, że będzie

niemieckich w 1940 r. w Palmirach Maciej Rataj, Władysław
Reymont oraz ludowiec, adwokat
i społecznik Stanisław Mierzwa
z Biskupic Radłowskich pod Tarnowem. Warto dodać, że najbliższa 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 Białego.
Choć o życiu i działalności
politycznej Stanisława Mierzwy

Maciej Rataj

Stanisław Mierzwa

Władysław Reymont
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to takie wydarzenie wyjątkowe,
które w tę Salę Orła Białego, dzisiaj odsłanianą, także pięknie się
wpisuje”.
Wśród grona wybitnych Polaków znajdzie się również trójka
ludowców: osławiony marszałek
Sejmu II RP, wielokrotny poseł
na sejm Stronnictwa Ludowego,
zamordowany przez okupantów

napisano już wiele, warto przypomnieć najważniejsze fakty.
Stanisław Mierzwa (19051985) był działaczem ruchu
ludowego i adwokatem. Jednym z najbliższych współpracowników Wincentego Witosa.
Jednym z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego (członkiem Rady Jedności
Narodowej), sądzonym w procesie szesnastu w Moskwie.
W powojennej Polsce kreator
i nestor niepodległości i samostanowienia państwa polskiego.
Gorliwy patriota, sercem oddany budowie nowoczesnego,
społecznego i samorządowego
ruchu ludowego oraz wolnego,
demokratycznego i zjednoczonego państwa polskiego.
Stanisław Mierzwa należał do
nielicznego grona tych działaczy
ruchu ludowego, którzy niezłomnie realizowali swoje społeczne
i polityczne marzenia o wolnej
Polsce, licząc się z każda konsekwencją. Nigdy nie wyrzekł się
swoich wartości, nawet podczas
przesłuchania w pokazowym procesie 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, później do przejścia na emeryturę
w 1975 r. - jako adwokat.

Ze względu na charakter ówczesnej sceny politycznej nie
podjął już działalności publicznej
w istniejących strukturach. Cały
swój wysiłek skoncentrował na
przywróceniu społecznej pamięci postaci Wincentego Witosa,
dyskredytowanego przez ówczesne polskie władze jako twórca
zwycięstwa nad Armią Czerwoną w 1920 roku.
To z inspiracji Stanisława
Mierzwy na emigracji zostały
wydane wspomnienia W. Witosa. To z inspiracji i dzięki Jego
uporowi corocznie w rocznicę
śmierci W. Witosa przy grobie
w Wierzchosławicach spotykali
się Jego współpracownicy, pogardliwie zwani „konfederatami krakowskimi” oraz Rodziny
Ludowe. Manifestacyjnie nie
funkcjonując w Zjednoczonym
Stronnictwie Ludowym był nieformalnym przywódcą niepodległegoi niezależnego od komunistów 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 Przyjaciół Muzeum W. Witosa. Legalna
struktura ogromadzająca współpracowników W. Witosa z okresu sanacji, emigracji i okupacji.

Szczególną opieką otoczyli spuściznę materialną po trzykrotnym
premierze II RP. W Wierzchosławicach 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 obejmowała coraz szersze szeregi ludzi.
Z czasem działalność Towarzystwa i Muzeum rozpowszechniała
się w całym kraju. W ramach tej
działalności organizowano sesje
naukowe, odsłaniano tablice, pomniki i popiersia Witosa; nadawano jego imię instytucjom, szkołom, ulicom; obchodzono rocznice ludowe i święta, organizowano
nadal spotkania przy grobie Witosa, 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 stowarzyszeniem i muzeum, stały
się duszą, inspiracją dla młodego
pokolenia, wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia.
Inspiracją do zrywu niepodległościowego 1980 roku. Takich
zasług w utrzymaniu niepodległości Polski w żaden sposób
przecenić się nie da.
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TARNOWSKIEGO „PIASTA” DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
Wybuch „Wielkiej Wojny”
w 1914 roku wzmógł tendencje niepodległościowe wśród
polskich ugrupowań politycznych. Dnia 16 sierpnia 1914
wszystkie one, opowiadające
się za współpracą z państwami centralnymi, utworzyły
Naczelny Komitet Narodowy,
w skład którego weszło sześciu
ludowców: Wincenty Witos,
Jan Dąbski, Andrzej Średniawski i Władysław Długosz
z PSL „Piast” oraz dr Szymon
Przybyło i Franciszek Wójcik
z PSL - Lewica. Witos został
jednym z dwóch wiceprezesów tzw. sekcji zachodniej,
ale już w początkach 1915 r.
przyszłość niepodległego państwa polskiego zaczął wiązać
z państwami Ententy, rozluźniając tym samym swoje kontakty z Austrią. Tak pokrótce
zaczynała się droga Polski do
niepodległości, tak zaczynała
się droga ruchu ludowego do
samostanowienia.
W regionie tarnowskim bezpośrednie działania wojenne
toczyły się od jesieni 1914 r.
do początków maja 1915 r. Na
przełomie jesieni i zimy 1914 r.
ofensywa rosyjska została dopiero zatrzymana po bitwie pod
Krakowem w dniach 16-25 listopada, 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.
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„operacji gorlickiej” wojska austriacko-niemieckie odepchnęły
Rosjan na tereny obecnej Ukrainy, Białorusi i Litwy.
Już od maja 1915 roku, czyli
tuż po wyparciu Rosjan z Galicji Zachodniej, nowo powstała
partia chłopska - PSL „Piast”
- zaczęła odbudowywać swoje
struktury i tym samym wznawiać działalność polityczną
przerwaną w czasie wojny. Nie
było tutaj zresztą żadnej innej
partii o charakterze chłopskim,
która mogła zagrażać politycznym aspiracjom „Piasta”. Szczególną 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 zerwane w wyniku działań wojennych struktury partyjne.
Wydarzenia okresu I wojny światowej początkowo zahamowały dynamikę rozwoju
organizacyjnego większości
partii politycznych, w tym ludowych . W obliczu narastającego
kryzysu powojennego jedynie
PSL ”Piast” w Galicji ugruntował swoje wpływy na tyle, że
w chwili odzyskania niepodległości stanowił poważną siłę polityczną, szczególnie w powiecie tarnowskim, obejmującym
wtedy 83 wsie i trzy miasta.

W jego ręku znajdował się
samorząd terytorialny; posiadał
także poważne wpływy w lokalnych organizacjach społeczno-gospodarczych, takich jak
Kółka Rolnicze (na przełomie
lat 1912/1913 do 43 istniejących w powiecie KR należało
2133 posiadających legitymacje
członków). Po wyeliminowaniu
prawie całkowicie „Stronnictwa
Stapińskiego”, to właśnie „Piast”
stawał się reprezentantem politycznych interesów mieszkańców tarnowskiej wsi.
Klęski armii Austro-Węgier
na frontach zwiększyły nadzieję na odzyskanie niepodległości. Zbliżający się koniec wojny
światowej wpłynął na znaczne
ożywienie działalności stronnictw ludowych w powiece.
Już w początkach stycznia
1918 r. odbyło się w Tarnowie
poufne zebranie, na którym powołano Tymczasowy Komitet
Polityczny PSL „Piast”, z Filipem Włodkiem na czele.
Z kolei w czerwcu, podczas
międzypowiatowej narady, zebrani 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 tarnowskiego „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 której domagano się zjednoczenia
wszystkich ziem polskich, unii
z Litwą, dostępu ziem polskich
do własnego morza oraz przeprowadzenia reformy agrarnej
w kraju. Co prawda w podjętej
rezolucji nie mówiono wprost
o niepodległości Polski, lecz
podjęte wówczas uchwały jednoznacznie wskazywały na tendencje niepodległościowe.
Niedługo potem, w dniu 30
października 1918 roku, tarnowska Rada Miejska uchwaliła, że „Tarnów oddaje się poleceniom rządu narodowego
powstałego w Warszawie i że
organowi utworzonemu przez
Radę Regencyjną da „posłuch”.
W Krakowie pod przywództwem Wincentego Witosa powstała w tym czasie Polska Komisja Likwidacyjna, dzielnicowy rząd, który za zadanie miał
zlikwidowanie jakichkolwiek
stosunków państwowo-prawnych łączących Galicję z Austro-Węgrami.
W całym powiecie w miejsce likwidowanych urzędów
austriackich powoływano miejscowe Komitety Obywatelskie,
które zostały podporzadkowanie
PKL. Rozporządzeniem z dnia 6
listopada 1918 roku PKL zaczęła tworzyć nowe władze administracyjne. 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 Ludowego 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 Pomorza) i o prawie jednym zabarwieniu politycznym. Stworzyli
go bowiem socjaliści i członkowie PSL „Wyzwolenie” (w sporej części spenetrowane przez
socjalistów), a także ludzie Piłsudskiego, zorganizowani w tajnym Konwencie A.
Wraz z odzyskaniem niepodległości państwa polskiego ludność małorolna i bezrolna wiązała nadzieję swoich dążeń do
zmiany statusu społecznego. Nie
byłoby to możliwe bez swoistej
emancypacji politycznej chłopów galicyjskich, która dokonała się w pierwszej dekadzie XX
wieku. W ostatnich miesiącach
I wojny światowej mieliśmy
już bowiem do czynienia z zupełnie innym modelem chłopa
galicyjskiego. Powoli do lamusa odchodził mit poddaństwa,
pańszczyzny i ogólnego zacofania analfabetycznego. Chłop
galicyjski był w dużym stopniu
uświadomiony, wykształcony,
mający coraz bardziej jasną wizję państwa niepodległego, ale
i państwa sprawiedliwości społecznej. To, że chłop galicyjski
z cesarskiego stał się chłopem
polskim, w dużym stopniu było

zasługą całego ruchu ludowego,
jego ofiarnych działaczy, publicystów i popularyzacji tradycji
narodowej.
Już pod koniec 1918 roku
gabinet Jędrzeja Moraczewskiego ogłosił pierwszą po 123
latach ordynację i wydał Dekret
o wyborach. Szybkie tempo
prac, a następnie ogłoszenie wyborów, podyktowane było niestabilna sytuacją polityczną kraju. Warto zaznaczyć, że Witos
nie wszedł także w skład i tego
rządu. Uważał, że stworzony
przez socjalistów nie reprezentuje całego społeczeństwa.
Jako wytrawny polityk czekał
na swój moment, umacniając
stronnictwo przygotowywał je
do wyjścia z „cienia”, do zajęcia
godnego miejsca w nowo powstającym rządzie Polski.
Stronnictwa ludowe w Małopolsce z końcem grudnia 1918 r.
rozwinęły bardzo ożywioną
kampanię wyborczą na terenie
powiatu. Dnia 6 grudnia, podczas obrad Rady Naczelnej „Piasta” powołano nowy zarząd oraz
omówiono wskazania przedwyborcze dla ludowców. W następnych 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 Mikołajowicach, 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 Witosa - Jan Stapiński (PSL „Lewica”) - nie mając żadnych struktur politycznych na tarnowskiej
wsi ograniczył się w tym czasie
do ataków prasowych na swojego konkurenta.
PSL „Piast”, głosząc w swojej odezwie wyborczej hasło, że
„Ziemia musi stać się własnością tych, którzy na niej pracują”
- bardzo szybko potrafiło zjednać sobie sympatię wyborców.
Zagadnienia związane z kwestią
reformy rolnej stały się bowiem
głównym narzędziem walki
propagandowej stronnictw ludowych przed zbliżającymi się
wyborami do Sejmu Ustawodawczego. Potrzeba dokonania
reformy rolnej w Polsce była tak
powszechna, że żadne ugrupowania ludowe nie występowały
przeciwko niej.
Wybory ze stycznia 1919
roku nie odbyły się jednocześnie oraz nie obejmowały całego obszaru II Rzeczypospolitej,
miały za to wpływ na ugruntowanie tendencji terytorialności
wyborczej na danym obszarze.
Wybory parlamentarne do Sejmu Ustawodawczego odbywały
się na kanwie demokratycznej
ordynacji wyborczej, gdzie prawo wybierania posłów mieli
wszyscy obywatele państwa
bez różnicy płci, którzy do dnia
ogłoszenia wyborów ukończyli 21 rok życia. W interesującej
nas Galicji zachodniej wśród
partii ludowych o głosy wyborców walczyły: PSL „Piast”, PSL
”Lewica” oraz mające znaczne
wpływy na wsi, przede wszyst12

kim w diecezji tarnowskiej, klerykalne Stronnictwo Katolicko
-Ludowe.
Tarnów pełnił wówczas rolę
stolicy okręgu wyborczego nr
42, obejmującego także powiaty: Bochnia, Brzesko, Dąbrowa
i Pilzno. Wyborcy głosowali na
listy, a bezdyskusyjnym liderem
listy „Piasta” w okręgu został
Witos, na którego spadł też ciężar całej pracy organizacyjnej.
„Akcję przedwyborczą rozpoczęliśmy w bardzo trudnych
warunkach. Nie mając ludzi ani
żadnych funduszy, musieliśmy
pracę prowadzić w zaledwie kilka osób” - wspominał po latach.
O rozmiarach i intensywności tej pracy może przemawiać
dowód, że sam Witos odbył
ponad sto zgromadzeń przedwyborczych, a niejednokrotnie
pomagał innym kandydatom
startującym w wyborach z listy
„Piasta”. Witos wspominał również, 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 zwycięzcą w powiecie tarnowskim jak
i w całej Galicji okazał się PSL
-Piast, na którego zagłosowało 18564 wyborców (z ok. 36
tys. biorących udział w głosowaniu); z 9 mandatów w okręgu jego lista zdobyła 6 miejsc
w Sejmie Ustawodawczym.
Mandaty z listy Piasta zdobyli: 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 zdobyli socjaliści (Emil Bobrowski),
a dwa SK-L. Owe mandaty zdobyli: pochodzący ze Śmigna ks.
dr Józef Lubelski oraz tuchowski sędzia dr A. Matakiewicz.
Olbrzymią klęskę w powiecie
zanotowało PSL „Lewica”, zdobywając zaledwie 33 głosy i tym
samym przypieczętowując tutaj
swoją pozycję na kolejne lata.
Stosunkowo najwięcej głosów na PSL „Piast” padło w gminach 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 Sejmie 44 posłów na ogólną liczbę
113 posłów ludowych z innych
ugrupowań.
Rezolucje programowe przyjęte w lutym 1919 roku przez
chłopskie partie były pod wieloma względami bardzo zbliżone.
Wszystkie ugrupowania stały na
gruncie demokracji parlamentarnej, opowiadały się za przeprowadzeniem reformy rolnej
(chodź na odmiennych zasadach) . Podobne były ich postulaty w kwestiach religii, mniejszości 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 starości, choroby lub niezdolności
do pracy. W sprawach granic
wewnętrznych PSL „Piast” nakreśliło m.in. kształt terytorialny odradzającej się Polski. Wyrażano radość z przekreślenia
rozbiorów i z powstania niepodległego państwa polskiego. Witos opowiadał się za zjednoczeniem wszystkich ziem polskich
i utworzeniem państwa z własnym wybrzeżem morskim. Za
„nieoddzielne” części państwa
polskiego, których nie należało
dać sobie „wydrzeć”; uznał Galicję Wschodnią ze Lwowem,
Śląsk Cieszyński, Spisz, Orawę, terytorium byłego zaboru
pruskiego z Poznaniem i Gdańskiem oraz ziemie wschodnie
z Wilnem.
Sytuacja ekonomiczna na
wsi małopolskiej spowodowana zniszczeniami wojennymi
oraz idąca za nimi klęską nieurodzaju 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 konsekwentną reakcją władz partii,
gdyż każde zaniedbanie groziło
utratą wpływów na danym terenie. 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. szybciej organizować utworzony
w lutym 1919 r. oddział krakowski 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 wszystkim należy zając się powiatami: wielickim, krakowskim,
abyśmy w Krakowie nie byli
tylko wyspą”. W dalszym ciągu
powiatami: bielskim, dąbrowskim i rzeszowskim. Szczególną
uwagę kazał zwrócić na powiat
dąbrowski, skąd dochodziły wieści o wzroście zwolenników Chłopskiego Stronnictwa
Radykalnego i ks. Eugeniusza
Okonia, jednocześnie krytykując J. Bojkę za utratę wpływów
w tym powiecie.
Zorganizowanie oddziału
w Krakowie przyczyniło się do
rozwoju organizacyjnego PSL
„Piast” w Małopolsce. Niestety, żadna z partii ludowych nie
prowadziła w tym czasie statystyk swoich członków. „Piast”
był partią klasową, prezentował
jednorodny przekrój społeczny,
a swój program wyborczy adresował wyłącznie do ludności
wiejskiej. Małopolska w tym
czasie była regionem ze zdecydowaną przewaga mieszkańców
wsi (ok. 72 proc.) i to oni stanowili główną siłę wyborczą ugrupowania.
W powiecie tarnowskim do
sierpnia 1919 roku zorganizowanych było pięć rad gminnych,
co było wynikiem przeciętnym,
biorąc pod uwagę inne powiaty małopolski. Na tej podstawie
można jednak wysunąć przypuszczenie, że w powiecie tarnowskim w pierwszych miesią-

cach po odzyskaniu niepodległości „piastowcy” mogli mieć
około 2000 członków zgromadzonych w pięciu gminach powiatu.
Mimo niewątpliwie klasowej polityki prowadzonej przez
PSL „Piast” od chwili powstania
tego stronnictwa, w sprawach
narodowych i kwestiach niepodległościowych umiało się ono
wznieść ponad chłopskie uprzedzenia i obawy. W sposób wielce wyważony i dodajmy - trafny
prognozowało rozwój sytuacji
politycznej, militarnej i społecznej, kładąc podwaliny pod przyszłe reformy społeczne.
Należy zdać sobie sprawę, że
na kadencję Sejmu Ustawodawczego przypadło wiele spraw
najwyższej wagi, m.in.: wprowadzenie względnie ujednoliconego systemu administracji
państwowej, oświatowej i sądowej oraz tworzenie od podstaw
narodowej siły zbrojnej, a swoiste ukoronowanie jego pracy
stanowiła Konstytucja Marcowa z 17 marca 1921 r. W ponad
trzyletnią działalność Sejmu
Ustawodawczego wpisane są
również dramatyczne wydarzenia związane z rokiem 1920
i rozstrzygnięciu się sprawy istnienia państwa polskiego i jego
wschodniej granicy, w którym
również i tarnowski „duch niepodległości” miał swój udział
w ale to już zupełnie inna historia.
Janusz Skicki
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PAMIĘCI „ZŁOTOUSTEGO”
Dnia 8 września 2018 roku
odbyła się w Lutczy ogólnopolska konferencja naukowa, poświęcona osobie adwokata dra
Stanisława Szurleja, urodzonego w 1878 r. w Lutczy, zmarłego w roku 1965 w Londynie.
Stanisław Szurlej był bardzo
znanym w okresie II Rzeczypospolitej adwokatem, obrońcą
we wszystkich głośnych ówcześnie procesach politycznych.
Był m.in. obrońcą Wojciecha
Korfantego, Wincentego Witosa
w procesie brzeskim, Michała
Żymierskiego, był także pełnomocnikiem rodziny zamordowanego w 1931 r. ówczesnego
ministra Tadeusza Hołówki.
Zasłynął pięknem głoszonych
mów obrończych i dlatego nazywany był „Złotoustym”. Posiadał od 1918 r. kancelarię adwokacką we Lwowie, a od 1923 r.
w Warszawie. Był wychowawcą
wielu pokoleń adwokatów Polskich. W czasie II wojny świa-

S. Szurlej i W. Witos
podczas procesu brzeskiego.

towej - w stopniu pułkownika
- zakończył swój udział w kampanii wrześniowej, a na emigracji został Szefem Sądownictwa
Wojskowego oraz Naczelnym
Prokuratorem Wojskowym
w Rządzie RP na Uchodźstwie.
Był także jednym ze współtwórców Instytutu gen. Władysława
Sikorskiego w Londynie.
Okazją do zorganizowania
konferencji były mające miejsce

M. Steindel prawnuk W. Witosa.
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w roku bieżącym ważne wydarzenia - 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości,
100-lecie Polskiej Adwokatury
oraz 140. rocznica urodzin Stanisława Szurleja. Dodatkowym
celem konferencji była popularyzacja wiedzy o naszym słynnym rodaku. Chcieliśmy bowiem naszym gościom, uczestnikom konferencji, pochwalić
się, że adwokat Stanisław Szurlej był jednym z nas, natomiast
współmieszkańcom chcieliśmy
uświadomić, jak wielką i ważną
osobą był dla Polski. W założeniu konferencja miała sprawić,
że wiedza o Stanisławie Szurleju na trwałe zapisze się w naszej
pamięci zbiorowej. Patronat nad
konferencją objęła Okręgowa
Rada Adwokacka w Warszawie, której Stanisław Szurlej był
członkiem oraz Okręgowa Rada
Adwokacka w Rzeszowie.
W konferencji udział wzięli mieszkańcy Lutczy i oko-

Od lewej Ryszard Ochwat, Maria Dąbrowska,
Barbara i Marek Steindel, Ewa i Peter Szurleyn.
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lic, przedstawiciele środowisk
prawniczych, ludzie kultury
oraz reprezentanci lokalnej władzy, a także prawnukowie Stanisława Szurleja - Peter Szurley
oraz Ewa Szurley z Kalifornii
(USA) oraz Maria Dąbrowska - spokrewniona z rodziną
żony Stanisława Szurleja, Ja-

niny Szurlej z Ciepielowskich.
Obecni byli także przedstawiciele naszego stowarzyszenia wraz
prawnukiem Wincentego Witosa
Markiem Steindlem. W trakcie
konferencji dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej adw. Stanisławowi Szurlejowi. Goście obejrzeli także

zorganizowaną wystawę pamiątek po Stanisławie Szurleju oraz
zapoznali się z wydawnictwami
regionalnymi Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej.
			

red

OBELISK - PRZESTROGA
W dniu 28 września minę-

władze sanacyjne „dziękowa-

na forum międzynarodowym,

ła 85. rocznica przekroczenia

ły” wybitnemu polskiemu mę-

posiadał w Czechosłowacji

granicy polsko-czechosłowac-

żowi stanu, trzykrotnemu pre-

wielu przyjaciół i współpra-

kiej przez Wincentego Witosa

mierowi II RP, za współtwo-

cowników. W trakcie sześcio-

w roku 1933. Witos wybrał

rzenie w roku 1918 oraz utrzy-

letniego pobytu na emigracji

emigrację zamiast polskiego

manie niepodległości Polski

wielokrotnie zmieniał miejsca

więzienia.

bicia

w roku 1920 roku, zagrożonej

pobytu, by ukrywać się przed

i zastraszania w polskim wię-

przez kroczącą na zachód Eu-

sanacyjnymi bojówkarzami.

zieniu wystarczająco doświad-

ropy Armię Czerwoną.

Poniżania,

W 2003 roku z inicjatywy

czył po aresztowaniu w sierp-

Wincenty Witos, zważyw-

Polaków na Zaolziu, Towarzy-

niu 1930 roku. Tak bowiem

szy na wcześniejszą aktywność

stwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach, Polaków i Czechów, przyjaciół
i zaprzyjaźnionych rodzin na
Ziemi Cieszyńskiej - wybudowano w miejscowości Gródek
(Hradek), w Czechach, obelisk
upamiętniający pobyt Wincentego Witosa na emigracji. Uroczystość odsłonięcia odbyła się
z udziałem władz parlamentarnych Polski i Czech.

Złożenie kwiatów na grobie Heleny Molak-łączniczki w Czechosłowacji W. Witosa.
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Pamiętne rocznice
W 2011 roku obelisk zo-

wspierała ojca w przechodze-

zasad sprawowania władzy.

stał zdewastowany, a tablice,

niu przez granice polsko-cze-

Symbolizuje też przywiązanie

wykonane z brązu, skradzione

chosłowacką.

do wartości, które niezależnie

przez nieznanych sprawców.

W dniu 30 września, w nie-

od różnic narodowościowych

Mobilizacja grupy inicjatyw-

dzielę, przedstawiciele miej-

i religijnych tu, przy obelisku

nej z roku 2003 sprawiła, że

scowej społeczności z wójtem

polskiego premiera, który oso-

w 2013 r. wybudowany zo-

Robertem Borskim, ludowcy

biście doświadczył zła wyni-

stał nowy obelisk, tym razem

ziemi

Halina

kającego ze sprawowania wła-

w obrębie Kościoła Brater-

Molak i Andrzej Molak - cór-

dzy opartej na kulcie jednost-

skiego w Gródku, w którym

ka i syn Heleny Molak, Ma-

ki, mają szczególną wymowę.

w latach emigracji przebywał

rek Steindel wraz z małżon-

W. Witos.

ką,

cieszyńskiej,

delegacja

Ten obelisk jest przestrogą,

Towarzystwa

na wypadek gdyby znowu ko-

W związku z 85. rocznicą

Przyjaciół Muzeum W. Witosa

mukolwiek marzyło się sięga-

przymusowej emigracji W. Wi-

w Wierzchosławicach - zło-

nie po władzę i utrzymanie jej

tosa do ówczesnej Czechosło-

żyli wiązanki kwiatów pod

w państwie kosztem prawych

wacji delegacja Towarzystwa

obeliskiem W. Witosa. Obe-

obywateli metodami kojarzą-

Przyjaciół Muzeum W. Witosa,

lisk, jak podkreślali w swoich

cymi się dzisiaj z nielicznymi

z jego prawnukiem Markiem

wystąpieniach Marek Steindel

już na świecie reżimami.

Steindlem wraz z małżonką,

i Ryszard Ochwat - prezes To-

udała się w dniach 29-30 wrze-

warzystwa - symbolizuje bra-

śnia do Czech, by podtrzymać

terstwo polsko-czeskie, przy-

kontakty z młodym pokole-

wiązanie do demokratycznych

Ryszard Ochwat

niem - następcami przyjaciół
i współpracowników polskiego Premiera. Delegacja wraz
z ludowcami ziemi cieszyńskiej złożyła wiązanki kwiatów na grobach Pawła Niemca
- przyjaciela W. Witosa, kuriera przenoszącego do Czechosłowacji korespondencje oraz
Heleny Molak - córki Pawła
Niemca, która jako kilkunastoletnia dziewczyna aktywnie
16

Członkowie Towarzystwa przy Obelisku W. Witosa
wraz z wójtem Robertem Borskim.

Zaproszenie do lektury

SYNOWIE LUDU WIEJSKIEGO
„Z ludu dla ludu”. Wspomnienie o Jedynakach. Znamienity tytuł, a jeszcze ciekawsza treść. To
jedno z wielu regionalnych opracowań, traktujących o wybitnych
postaciach na przestrzeni 100 lat.
Swoim życiem osobistym i działalnością społeczną przyczynili się do polepszenia bytu ludu
wiejskiego. Byli założycielami
organizacji związanych z rolnictwem i przemianami na wsi, takich jak kółka rolnicze, straże pożarne, kasy zapomogowe, teatry
włościańskie, czytelnie ludowe,
koła kobiet i młodzieży. W dobie
przygotowań do walki zbrojnej
o wolną Ojczyznę współzałożyli Związek Strzelecki na terenie
powiatu Ropczyce.

Niezależnie od tego wpisały się do szerokiego grona Polaków, którzy wnieśli istotny
wkład w odzyskanie niepodległości przez Ojczyznę w 1918 r.
po 123 latach niewoli. Należą
do nich synowie ludu wiejskiego wywodzący się z Paszczyny,
dawny powiat ropczycki, obecnie dębicki. Jest to ewenement
na skalę krajową, gdzie na przestrzeni 40 lat z jednej miejscowości o tradycjach ludowych
wyszło 3 posłów, w tym dwóch
z jednego domu: ojciec i syn. To
Michał Jedynak - działacz ludowy, współzałożyciel Stronnictwa
Ludowego w 1895 r. w Rzeszowie, poseł do Sejmu Krajowego
we Lwowie i do Rady Państwa
w Wiedniu; Jan Siwula - długoletni prezes PSL w Ropczycach, poseł do Rady Państwa
i Sejmu Krajowego oraz syn
Michała inż. Jan Henryk Jedynak, legionista z kampanii
Bukowińskiej 1914/15 i Kampanii Wołyńskiej 1915/16 r.,
trzykrotny poseł do Sejmu II
Rzeczypospolitej i wicemarszałek w ostatniej kadencji do
września 1939 r.
W pierwszej części opracowanie szeroko omawia postać
Michała Jedynaka, bliskiego
współpracownika Jakuba Bojki i Wincentego Witosa, na tle
powstania szeroko rozumianego ruchu ludowego. W drugiej

części ukazana została sylwetka inż. Jana Henryka Jedynaka
- bohatera zmagań o wolność
Ojczyzny, wybitnego działacza społeczno-gospodarczego
Ziemi Ropczycko-Dębickiej
w okresie II Rzeczpospolitej
oraz emigracyjnego po II wojnie światowej w Anglii. Niejako
zwornikiem tych postaci jest Jan
Siwula, bliski Michałowi na niwie działalności społeczno-politycznej 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, które ukazywałyby te postacie szerokiej opinii publicznej. Głównym źródłem informacji były
tradycje ludowe kultywowane
w Paszczynie, oparte na wiernych relacjach ludzi, zbliżonych
do tych kręgów. Tytuł obrazuje
to, co uczynili dla współmieszkańców z Paszczyny i Ziemi
Ropczycko-Dębickiej. Wyszli
z ludu z intencją służenia temu
ludowi.
W dowód wdzięczności społeczeństwo Paszczyny i Gminy
Dębica ufundowało tablicę pamiątkową, odsłoniętą 20 maja
2018 r. na ścianie Domu Strażaka w Paszczynie.
Mgr inż. Józef Pluta
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Rozważania niby-polityczne

PRZEGRALI WSZYSCY
Czytając to wydanie „Piasta”, znasz już Drogi Czytelniku, wyniki wyborów samorządowych. Ja, pisząc ten tekst
podsumowujący wybory samorządowe 2018 r., wyników tych
nie znam. Jestem jednak pewien, że nigdy dotąd kampania
do wyborów samorządowych
nie budziła tak dużych emocji, nie absorbowała tak mocno
rządu, premiera, prezydenta.
Nie odbywała się kosztem ważnych państwowych spraw. Jest
niezwykle ważna, szczególnie
dla rządzącego dziś obozu władzy. Wielu zadaje sobie pytanie
- dlaczego?
Wszak obóz rządzący po
wygranych wyborach parlamentarnych usiłował pozbawić samorządy większości uprawnień
oraz środków finansowych, czyli
podstawowych atrybutów władzy. I tylko po części mu się to
udało. Niemniej, jak w piosence, tej władzy ciągle za mało, za
mało… Niejednokrotnie byliśmy
świadkami irytacji obozu władzy
w sytuacjach, w których samorządy przyjmowały inne niż władza centralna stanowisko w sprawach ważnych. W dodatku, wykorzystując 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 komunizmu. To musi wyprowadzać
z równowagi. I prowokować do
nerwowych zachowań. Czyż nie
18

tego dowodzi premier polskiego
rządu - lider polityczny kampanii samorządowej obozu władzy?
Zastanawiającym jest, na
skutek jakich czynników obóz
rządzący w krótkim czasie nabrał tak ogromnego apetytu na
władzę. Wszak po wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta RP
nie ukrywał zaskoczenia. Jak
mawiał jeden z liderów, zadaniem Andrzeja Dudy było zdobycie dobrego wyniku, nie wygranie i przysparzanie obozowi
niemało problemów, głównie
w krótkotrwałych próbach wybijania się na samodzielność.
Niedługo po wygranych wyborach parlamentarnych wzrósł
apetyt. Obozowi władzy zaczęło gwałtownie brakować większości konstytucyjnej w parlamencie. Ileż to rozwiązałoby
problemów… „Reformę” sądownictwa przeprowadzono by
w błyskawicznym tempie. Przeciwnicy konstytucyjnej większości - opozycja, pożal się Boże
- zajęłaby miejsca z góry dla niej
wyznaczone. „Donosy do Unii
Europejskiej”, jako jedyny kanał informacji o Polsce, byłyby
odpowiednio karane… I na tym
skończę ten wątek, odsyłając
zainteresowanych do przestudiowania obiektywnych ocen
okresów wskazanych wyżej jako
pierwowzorów obozu władzy.
Jeśli więc wybory samorządowe 2018 mają dopełnić system sprawowania władzy dla

obozu rządzącego, to w ich następstwie nie starczy powymieniać niepokornych i myślących
urzędników na swoich, przejąć
kontrolę nad finansami. Trzeba
będzie jeszcze wprowadzić niewielkie korekty w ordynacji wyborczej.
O roli opozycji nie wspominam, bo to nie opozycja, a wielopokoleniowa mądrość polskiego społeczeństwa sprawiła, że
wybory zakończyły się takim
właśnie wynikiem. Dla mnie
(z perspektywy 12 października)
w tych wyborach nie ma wygranych. Przegrali wszyscy. Polska
i Polacy zostali jeszcze bardziej
podzieleni. Co więcej, już przegrywa 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 zależnością od Moskwy po II wojnie
światowej.
Szkoda, że w roku 100-lecia
odzyskania niepodległości nie
chcemy czerpać z doświadczeń
i postaw jej współtwórców. Eksponujemy jednego, zaciemniając
obraz historii. Szkoda, że skutecznie niszczymy nauki Ojca
Świętego, Polaka - Jana Pawła II.
Wszak siłę dobrego przykładu, siłę wierności ideałom dowodzą spadkobiercy Wincentego

Nasz Patron

DO HYMNU
W dniu 24 września o godzinie 12:30 w Szkole Podstawowej
w Rudce odbyło się przesłuchanie
do Ogólnopolskiego Konkursu
pt. „Do hymnu”. Konkurs, przeznaczony dla szkół podstawowych, organizowany jest przez
Narodowe Centrum Kultury
z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu
Rządowego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2021.
Zadaniem konkursowym jest
wspólne wykonanie przez co
najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz
dwóch wybranych pieśni hymnicznych.
Konkurs składa się z dwóch
etapów:
I etap Uczniowie szkoły
wspólnie wykonają pieśni hymniczne w terminie od 15 września do 31 października 2018 r.
w siedzibie lub na terenie szkoły.
Dwuosobowe jury dokona rejestracji dźwięku i obrazu oraz
oceni występ uczniów.

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 laureatów I, II i III miejsca oraz
przyzna wyróżnienia dla szkół
w każdym województwie, z wyłączeniem tych, w których szkoły
zostały laureatami na poziomie
ogólnopolskim.
Szkołę Podstawowa w Rudce
reprezentowało 74 uczniów z kl.
II-VIII. Uczniowie przygotowy-

wali się przez kilka tygodni pod
kierunkiem p. Katarzyny Sroki.
Podczas przesłuchania pięknie
wykonali „Hymn Państwowy”,
„Rotę” oraz „Gaude Mater Polonia”.
W tym szczególnym wydarzeniu chórzystów wspierali
przedstawiciele Gminy z Panem
Wójtem Zbigniewem Drągiem na
czele. Wszystkim uczniom gratulujemy wspaniałego występu
i z niecierpliwością oczekujemy
na wyniki, które zostaną ogłoszone 20 listopada 2018 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Rudce.

PRZEGRALI WSZYSCY
dok. artykułu ze str. 18

Witosa. Żaden z tych ludowych
polityków, który czerpał i czerpie ze źródła prawdy i moralności, nie był bohaterem afery gospodarczej, obyczajowej czy politycznej. Nie zaprzedawali się
zaborcom, okupantom, ani ko-

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

Może więc jest jakaś nadzieja na realizację lepszego niż najtragiczniejszy scenariusz?
Roman Wesołowski
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UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA !

