Rok VII Nr 2(25) 2010 r. ISSN 1733-7518

85 lat temu przywódca ch³opów polskich
Wincenty Witos zaprosi³
do swej rodzinnej wsi
laureata Nagrody Nobla
za powieæ Ch³opi W³adys³awa Stanis³awa Reymonta. Witos, chc¹c
uczciæ wspania³ego noblistê, zorganizowa³ tradycyjne polskie do¿ynki
na jego czeæ.
W dzieñ do¿ynek gociñcami, drogami polnymi
ci¹gnê³y do Wierzchos³awic
niezliczone t³umy, barwne,
rozpiewane z kapelami, orkiestrami, sztandarami. Nieli kwiaty, wieñce do¿ynkowe i dary. [ ] Przyby³a spe-

Do¿ynki w Wierzchos³awicach 1925 r. Delegacja powiatu krakowskiego
(wie Zielonki)

cjalna delegacja z Lipiec, poci¹gi przystrojone zieleni¹ z
Poznania, Lublina i Lwowa.

Na gociñcu wzniesiono
triumfaln¹ bramê, w kszta³cê
strzechy ch³opskiej
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85. rocznica s³ynnych Do¿ynek
Reymontowskich w Wierzchos³awicach
Jak podawa³a prasa ludowa,
w dniach 15-16 sierpnia 1925
roku odby³y siê w Wierzchos³awicach Wielkie Do¿ynki. Do Wierzchos³awic przyby³o ponad 25 tys.
ch³opów z ca³ej polski. Na czele
Komitetu do¿ynkowego stan¹³
sam Witos, a w jego sk³ad weszli
min.: marsza³ek Sejmu Maciej
Rataj, wicemarsza³ek Senatu Jakób Bojko, W³adys³aw Kiernik,
in¿ynier Leopold Skulski. Na miejscu uroczystoci pojawili siê równie¿ reprezentanci w³adz pañstwowych w osobach ministra wyznañ
religijnych i owiecenia publicznego Stanis³awa Grabskiego, wicemarsza³ka Sejmu Stanis³awa
Osieckiego i pos³a Jana Dêbskiego. Program obchodów zosta³
wczeniej og³oszony w prasie.
Uroczystoæ planowano rozpocz¹æ msz¹ w. polow¹ i w tym celu
wystawiono o³tarz pod specjalnym
namiotem w lasku na Szujcu,
obok drogi do Wojnicza. Nieste-

ty, w ostatniej chwili zmieniono
plan nabo¿eñstwa, gdy¿ biskup
tarnowski Leon Wa³êga nie udzieli³
pozwolenia na msze polow¹. Pozosta³o zatem uczestnictwo w sumie kocielnej, któr¹ odprawia³
ówczesny proboszcz Wierzchos³awic ks. Franczak, a samo kazanie
po mszy wyg³osi³ ks. Starkiewicz
z Lubienia k. W³oc³awka.
Reymont przyby³ do Wierzchos³awic wraz z ma³¿onk¹ Aureli¹. Na stacji kolejowej w Bogumi³owicach witany przez delegacje z
Wincentym Witosem na czele
.Ch³opi wziêli Reymonta na rêce
i zanieli na wóz, zaprzê¿ony w
cztery bia³e konie. Podczas obchodów Witos pojawi³ siê w odwiêtnej czamarze, z Orderem Or³a
Bia³ego na piersi. Uroczycie czyta³ mowê powitaln¹, sk³adaj¹c pisarzowi ho³d w imieniu wsi polskiej, któr¹ tak barwnie opisywa³
w swojej powieci a czym uczyni³
on olbrzymi¹ przys³ugê tak Pol-

Do¿ynki Reymontowskie w Muzeum Wincentego Witosa 1980 r.
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sce, jak i polskiemu ludowi [ ].
W ch³opie ¿yje i odradza siê naród, z niego czerpie swoj¹ si³ê
pañstwo, on jest czynnikiem
porz¹dku i spokoju. Najwiêcej
daje i najmniej wymaga. Bez niego nie ma i nie mo¿e byæ zdrowego narodu i silnego pañstwa.
Ju¿ z tego fragmentu przemówienia wynika³o, ¿e w zamyle
Witosa uroczystoæ ta mia³a na
celu równie¿ zamanifestowanie
si³y ch³opskiej i si³y samego PSL
Piast, którego autorytet zosta³
nadszarpniêty krwawymi wypadkami krakowskimi w listopadzie
1923 roku, co doprowadzi³o w
g³ównej mierze do upadku drugiego gabinetu Witosa. Reymont
,który podczas Do¿ynek przyj¹³
legitymacje cz³onkowsk¹ i wst¹pi³
w szeregi PSL Piast tak wczeniej motywowa³ swój wybór: Nie
nale¿a³em do tego czasu do ¿adnego stronnictwa. Przekona³em
siê jednak, ¿e nie sposób broniæ
pewnych idei i przeprowadzaæ je
w ¿yciu, jednostce samotnej
[ ]Przecie¿ mogê iæ tylko ramiê
w ramiê z ch³opami. Dlatego
wybra³em Piasta
Podczas Do¿ynek przemawia³
krótko , co wzbudzi³o niedosyt i
rozczarowanie wród przyby³ych
goci. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e
Reymont przyby³ do Wierzchos³awic ju¿ bardzo s³aby i chory. Zmar³
wkrótce 5 grudnia 1925 r.
Obywatele! Bo tak Was nazwaæ muszê! Darujcie, ¿e tylko kilka s³ów powiem, gdy¿ jestem chory [ ] Obdarzylicie mnie po kró-
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lewsku. Odwdziêczyæ siê Wam nie
jestem w stanie, choæbym o wiele wiêcej i lepszych ksi¹¿ek napisa³. Czuje siê szczêliwy! Wzruszenie mnie d³awi i nie pozwala mi
d³u¿ej mówiæ, koñczê staropolskim
Bóg zap³aæ! Za wszystko! Ch³opi!
Obywatele ! Polacy !
Pamiêæ o tym wielkim ludowym i patriotycznym wydarzeniu
kultywowana jest w Wierzchos³awicach do dzi. Towarzystwo Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa cyklicznie co 5 lat pocz¹wszy
od 1980 roku organizuje s³ynne
Do¿ynki Reymontowskie w Wierzchos³awicach. Podczas Do¿ynek w
1985 roku wmurowano tablicê
pami¹tkow¹ na Domu Ludowym
im. Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach, której ods³oniêcia
dokona³ mecenas Stanis³aw Mierzwa wraz z prezesem Towarzystwa
Franciszkiem Kieciem i wnuczk¹
W. Witosa Joann¹ Steindel. W
roku 2000, który przez sejm RP
og³oszony zosta³ Rokiem Reymontowskim, w Wierzchos³awicach
odby³y siê Ogólnopolskie Do¿ynki Reymontowskie, które poprzedzi³a sesja popularnonaukowa pod
patronatem rektora Uniwersytetu
Jagielloñskiego, prof. Franciszka
Ziejki. We wrzeniu 2005 roku, ludowcy, cz³onkowie Towarzystwa,
mieszkañcy i samorz¹d Wierzchos³awic po raz kolejny przypomnieli
o tym, ¿e Wierzchos³awice 80 lat
temu wita³y hucznie W³adys³awa
Reymonta. Ukoronowaniem Do¿ynek z 2005 roku by³o nadanie
Gminnej Bibliotece imienia W³adys³awa Reymonta. Podczas tej
uroczystoæ dokonano równie¿
ods³oniêcia tablicy z imieniem
Patrona biblioteki. Tak oto po latach idea Do¿ynek z sierpnia 1925
roku wci¹¿ powraca.

Do¿ynki Reymontowskie, Wierzchos³awice 2005 rok

Obecnie w 85. rocznicê tamtych wydarzeñ po raz kolejny pragniemy przypomnieæ o polskim
pisarzu i noblicie- W³adys³awie
Reymoncie, o jego epopei ch³opskiej, o historii Do¿ynek w Wierzchos³awicach, ich gospodarzu
Wincentym Witosie. W 1980 roku
odby³y siê pierwsze Do¿ynki Reymontowskie zorganizowane przez
grupê ludowców w Muzeum Wincentego Witosa. Historia Do¿ynek

w Wierzchos³awicach zatoczy³a
kr¹g. I w tym roku Do¿ynki ponownie zagoszcz¹ w Muzeum Witosa w Wierzchos³awicach. Ze
wzglêdu jednak na klêski powodzi,
które w szczególnie dotkliwy sposób nawiedzi³y Ma³opolskê (w tym
gminê Wierzchos³awice), tegoroczne Do¿ynki odbêd¹ siê w
mniejszej skali, a ich charakter
bêdzie symboliczny.
Janusz Skicki

Towarzystwo Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa uruchomi³o w³asn¹ stronê internetow¹ pod adresem
www.tpmw.pl. Strona zawiera aktualne wiadomoci z dzia³alnoci Towarzystwa, kompletn¹ informacjê o historii powstania Towarzystwa i Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach. Prezentuje równie¿ obszern¹ biografiê Wincentego
Witosa uzupe³nion¹ historycznymi zdjêciami. Na stronie internetowej mo¿na na bie¿¹co ledziæ kolejne numery biuletynu
Piast z zagrody Wincentego Witosa jak równie¿ podziwiaæ
fotogalerie zdjêæ Muzeum. Zapraszamy wszystkich cz³onków
jak równie¿ osoby sympatyzuj¹ce do pomocy w jej redagowaniu i uzupe³nianiu.
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Z zapisków Heleny ciborowskiej Mierzwiny
Zamieszczonym poni¿ej zesa rozgrzeszenia w sprawie,
Zajêta, mo¿na powiedzieæ
fragmentem zapisku mojej Mat- która j¹ i jej kolegê  Jana Gajo- powy¿ej uszu, prac¹ zawodow¹
ki pod nadanym przez ni¹ tytu- cha, przez wiele ciê¿kich dla nich w Urzêdzie Gminnym w Mogi³em Pierwszy raz jestem w dni tak mocno bulwersowa³a i ra- le, a tak¿e prac¹ spo³eczn¹, zaWierzchos³awicach chcia³bym ni³a
troskana i przygnieciona ciê¿Jacek Mierzwa kim materialnym po³o¿eniem,
przypomnieæ okres dramatycznych wydarzeñ w ¿yciu moich rodo dzia³alnoci politycznej spe***
dziców  Heleny i Stanis³awa
cjalnie siê nie pcha³am, sta³am
Du¿o mo¿na by pisaæ o po- jednak na stanowisku, ¿e nieMierzwy i w ten sposób rozpocz¹æ realizacjê Uchwa³y Walne- dziale polskiego spo³eczeñstwa w podobieñstwem jest pozostago Zgromadzenia Towarzystwa 1945 roku, a zw³aszcza o ró¿- waæ z za³o¿onymi rêkami, kiePrzyjació³ Muzeum Wincentego nych ideowych wichrach, ja- dy w tak ciê¿kich warunkach
Witosa o upamiêtnieniu dziarodzi siê Polska - jaka by
³alnoci spo³eczno-politycznej
ona nie by³a - ale przecie¿
mojego Ojca - w 105-t¹ roczPolska!
nicê jego urodzin oraz 25-t¹
Pewnego dnia pod burocznicê jego mierci. Publidynkiem gminy przystan¹³,
kuj¹c ten historyczny zapisek
koniem jad¹cy z Krakowa,
chcia³bym równie¿ przypoWojciech Ziomek  wójt
mnieæ przed ponad pó³ wiegminy Rusieckiej, do któkiem obchodzon¹ w Krakorej nale¿a³a i moja wie rowie uroczystoæ rocznicow¹
dzinna  Kocielniki. Dziabitwy pod Grunwaldem. Uro³acz ludowy, wiciarz, z mêczystoæ niezwyk³¹, w której
¿em moim i mn¹ zaprzyw dniu 15 lipca 1945 roku
janiony s¹siad. Kiedy wyna Rynku G³ównym moja
wo³ana przez kogo wyMatka aktywnie uczestniczysz³am do niego z Urzêdu,
³a. Uroczystoæ - wydarzenie
w popiechu, siedz¹c na
wpisuj¹ce siê przecie¿ w hiwozie powiedzia³ mi, ¿e
storiê Ruchu Ludowego.
uchwalili, i¿ ch³opi ZieChcia³bym jeszcze wyjami Krakowskiej ufunduj¹
niæ dlaczego moja Matka zai wrêcz¹ Pu³kowi Ziemi
piskowi nada³a taki tytu³, choæ
Krakowskiej wojskowy
spotkania z Wincentym Witosztandar. Gajoch Jasiek
Helena
i
Stanis³aw
Mierzwowie,
Kraków
1936
sem w nim nie opisa³a. Prawuroczycie ma ten sztandopodobnie czêæ dalsza
dar ¿o³nierzom wrêczaæ w
przez lata siê zagubi³a, albo Mat- kie nad polsk¹ wsi¹ siê wówczas imieniu ch³opów, a mnie wyka swej relacji wówczas nie do- rozhuka³y. Tu siê kto od³¹cza, brano na chrzestn¹ matkê
koñczy³a. Jednak w innej notat- tam siê znów przy³¹czaj¹, tam- tego sztandaru. Bli¿ej i wiêcej
ce pisze o swoim spotkaniu z tych aresztuj¹, innych wyrzucaj¹, na ten temat pogada ze mn¹
Witosem i uzyskaniu z ust Pre- skrytobójczo morduj¹
w³anie Gajoch
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Wiadomoæ ta ca³kowicie
mnie zaskoczy³a, a nawet oburzy³a. Zgo³a, bez porozumienia
ze mn¹, kto mn¹ siê chce pos³ugiwaæ! Wcale te¿ mi siê to
przyjemne nie wydawa³o, ¿e w
tym momencie, kiedy mój m¹¿
odsiaduje karê wiêzienia w Moskwie, nie wiadomo za co faktycznie skazany i w jakich warunkach tam siê znajduje, ja walczê z nêdz¹ aby dzieci z g³odu
siê nie pochorowa³y, a kto mnie
w takich warunkach na forum
publiczne wysuwa i w dziwn¹ stawia sytuacjê! Tote¿ kiedy Gajoch
w podobnym jak Ziomek skrócie przekaza³ mi wiadomoæ o
tym moim chrzestno-matkowaniu, obrazi³am siê i powiedzia³am, ¿e ani mylê w ten sposób
siê omieszaæ. Jasiek Gajoch
mojego zdecydowanego w tej
sprawie stanowiska przyj¹æ jednak nie chcia³ i do udzia³u w planowanej uroczystoci usilnie
przekonywa³.
W tym czasie cierniem najbardziej serce me k³uj¹cym by³o
poczucie mojej absolutnej bezradnoci w staraniach odmiany
sytuacji uwiêzionego w Moskwie
mê¿a. Choæ na wszystkie strony
szuka³am sposobów aby mu
jako pomóc, a chocia¿by jak¹
wiadomoæ o dzieciach i o sobie
pos³aæ, bo wyczuwa³am, ¿e ten
brak informacji o nas jest dla niego najwiêksz¹ katusz¹ - nic a nic
w tej sprawie zrobiæ nie mog³am.
W dwupokojowym mieszkaniu, które po przeprowadzeniu
siê do Mogi³y objê³am, kwaterowali ¿o³nierze rosyjscy, tak jak i
zreszt¹ w innych domach. Za-

strzeg³am sobie u kwatermistrzów, ¿e nie zgodzê siê inaczej
jak tylko na kobiety. Pocz¹tkowo faktycznie kwaterowano w
moim mieszkaniu niewiasty, ale
póniej nikt siê moimi ¿yczeniami, czy protestami, nie przejmowa³. Rosjanie wielkimi falangami szli wci¹¿ na Berlin i przechodz¹c bez koñca wypytywali jak
do niego jeszcze daleko z Mogi³y  odpowiadalimy zawsze, ¿e
bli¿ej ni¿ z Moskwy czy Krymu,
z którego oni maszerowali
Nawet kiedy wojna z Niemcami
zosta³a zakoñczona, w Mogile te¿
zatrzymywa³y siê rozmaite formacje sowieckiej armii. Teraz
wszyscy oni jak jeden m¹¿ mówili, ¿e wyrusz¹ na Angliê!
Muszê stwierdziæ, ¿e oprócz
tego, ¿e pili wódkê  samogon,
ale nie tylko wódkê, a te¿ denaturat, perfumy w niewidzianych
przeze mnie dot¹d ilociach, ca³ymi garnkami, ju¿ nie szklankami, wobec mnie zachowywali siê
nie tylko poprawnie, ale nawet
bardzo grzecznie. Nikt z nich nigdy mnie nie zaczepi³, a by³am
przecie¿ m³od¹ i samotn¹ kobiet¹. Mo¿e dzia³o siê tak i dla
tego, ¿e by³am w gminie urzêdniczk¹ i z tytu³u mojej funkcji ci¹gle z oficerami wojsk rosyjskich
mia³am do czynienia, a podobno u nich wielki respekt budzi³y
kobiety sprawuj¹ce w³adzê. Pewnego razu odwa¿y³am siê i sowieckiemu kwatermistrzowi powiedzia³am ostro, ¿e ze wzglêdu
na moje ma³e dzieci absolutnie
nie zgadzam siê na ¿adne pijañstwa w moim mieszkaniu, a gdyby ono dalej trwa³o, to ze skarg¹

udam siê do samego genera³a!
Tak tylko dla postrachu powiedzia³am o tym generale.
Przecie¿ wcale nie wiedzia³am,
gdzie siê ten ich genera³ znajduje, bo Rosjanie bardzo konspirowali miejsce pobytu ich sztabu. To o tyle poskutkowa³o, ¿e
lokatorzy moi przestali piæ w
mieszkaniu, ale wychodzili na
podwórko, w takie ustronne
miejsce za stajni¹ i tam ju¿ pili
do nieprzytomnoci, zarówno
kobiety jak i mê¿czyni.
Mnie wówczas nieustannie
przera¿a³a myl, co bêdzie, kiedy Ruscy dowiedz¹ siê, ¿e jestem ¿on¹ wiênia politycznego
i to takiego, który siedzi u nich
na £ubiance! Jakie¿ by³o moje
ogromne zdziwienie i nieopisana ulga, kiedy poszczególni Rosjanie i Rosjanki dowiedziawszy
siê od us³u¿nych moich s¹siadów o mojej bolesnej tajemnicy,
zaczêli, wbrew moim przewidywaniom traktowaæ mnie jako
osobê blisk¹, a nawet jakby ich
krewn¹
Chadziajka!, ty niczewo
nie bojsa  g³aszcz¹c mnie po
w³osach pociesza³y mnie ¿o³nierki  on wratitsa. Ot mój otiec
diesat` let w tiurmie, moj brat
wosiem let w tiurmie, moja
mat` to¿e w tiurmie i ja w tiurmie by³a i ot ¿iwu, ty niczewo nie bojsa, on wratitsa .
Przecie¿ u nas, w Polsce, przed
wojn¹, jeli kto siedzia³ w wiêzieniu parê tygodni, nawet nie
miesiêcy, to ju¿ ludzi wprost mrozi³o, a tu ka¿dy jeden z osobna i
wszyscy razem latami w tiurmie. Wprost nie mieci³o mi siê
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to w mej zgryzotami sko³atanej
g³owie. Rozpytywa³am o warunki
pobytu w tych ich tiurmach,
ale nikt nie chcia³ mi o tym opowiedzieæ.
Lena przewidywa³a, ¿e m¹¿
mój po odbyciu wyroku do domu
jednak tak szybko nie wróci, ¿e
aresztuj¹ go po wyjciu za byle
co, ¿e np. le przeszed³ przez ulicê, a jeli kiedy wróci, to ju¿ nie
bêdzie ten sam cz³owiek, ale
psychopata
Mnie radzi³a
oszczêdzaæ si³y, bo czeka mnie
ciê¿ka praca utrzymania i wychowania sierot, a mo¿e i kiedy na
utrzymania chorego mê¿a ( )
Ja nieustannie do jednego tematu wraca³am: co zrobiæ ? Jak daæ
znaæ o nas mê¿owi, ¿e ¿yjemy i
jestemy na miejscu w Polsce,
aby go w ten sposób od psychicznego za³amania uratowaæ.
Jednak nic praktycznego wymyliæ nie mog³am. Ale raz, kiedymy siê tak obie zadrêcza³y swoimi ciê¿kimi prze¿yciami, Lena
powiedzia³a: Oni czasem
znaczniejszych nie ubijaj¹, ale
staraj¹ siê przekonaæ ich do komunizmu. Rozmawiaj¹ z takimi, namawiaj¹ Daj¹ im do
czytania w wiêzieniu ksi¹¿ki,
gazety .
Rozmowê przeprowadzi³am
z Len¹ akurat wtedy, kiedy koledzy ludowcy zaproponowali mi to
chrzestno-matkowanie przy
sztandarze Daj¹ im gazety 
 te s³owa zaprz¹tnê³y moje myli ca³kowicie! Z takiej uroczystoci, o której mówi³ mi Ziomek i
Jasiek, na pewno bêd¹ reporta¿e i w rosyjskich gazetach Lena
te¿ o tym by³a przekonana.
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Ju¿ ci, co mieli jechaæ na
uroczystoæ do Krakowa, pojechali. Ja siê jednak pod wp³ywem tych myli zdecydowa³am.
Po¿yczy³am sobie, w zamian za
kilo cukru jako zap³atê, strój krakowski i pieszo z Mogi³y na uroczystoæ na Krakowskim Rynku,
dosz³am. Ju¿ by³o po czyim,
wprowadzaj¹cym przemówieniu,
ale tu¿ przed najwa¿niejsz¹
chwil¹ wrêczenia sztandaru polskim ¿o³nierzom przez Jaka Gajocha
Jasiek szybko poinformowa³
jaki Komitet o moim zjawieniu
siê i o chêci zabrania przeze mnie
g³osu  przemówienia. W Komitecie zapanowa³a konsternacja.
Przemówieniu mojemu najbardziej i najg³oniej sprzeciwia³ siê
zaprzaniec Dzêdzel
Po przemówieniu Gajocha
zabra³am i ja g³os, mimo nieustaj¹cego sprzeciwu tego jakiego
Komitetu. Przedstawiono
mnie, mówi¹c do mikrofonu: Teraz przemówi kole¿anka
Mierzwina  przedstawicielka
Kó³ Gospodyñ Chocia¿ nigdy
dot¹d w ¿yciu w ¿adnej takiej organizacji nie by³am Ko³a Gospodyñ to by³a organizacja sanacyjna! Organizatorzy, w³aciwej mojej spo³ecznej funkcji
przewodnicz¹cej Sekcji Kobiet
w Stronnictwie Ludowym nie
wymienili
Pierwszy raz w ¿yciu podesz³am do mikrofonu i przemówi³am krótko, mówi¹c min.:
Na naszym Sztandarze,
ufundowanym przez mieszkañców wsi podkrakowskich, przekazanym dzisiaj ¿o³nierzom, jak

i na innych sztandarach Wojska
Polskiego, by³y od wieków wypisane has³a: Wolnoæ, Honor i
Ojczyzna, ale tak¿e i opieka nad
wdowami i sierotami! Dlatego
gor¹co pragnê aby jak najliczniej
sztandary z takimi has³ami dalej
nad Woln¹ Polsk¹ powiewa³y!
Uroczystoæ by³a transmitowana przez radio. Rodzina mnie
s³ucha³a. Mama moim wyst¹pieniem by³a rozrzewniona. Mnóstwo ludzi chwali³o mnie za trafne w treci przemówienie i za
g³os podobno fonetyczny, barwny, m³odociany. Nawet przyje¿d¿aj¹cy póniej do Mogi³y propagandyci z Polskiego Radia
proponowali mi próby g³osu do
mikrofonu i zatrudnienie jako
spikerki. Forum uroczystoci stanowi³ obszar Krakowskiego Rynku, od strony ul. Szewskiej zamkniêty, po stronie przeciwnej
- arkadami Sukiennic.
Na ca³ym Rynku zgromadzi³o siê du¿o ludzi. Bardzo du¿o
by³o mieszkañców wsi okolicznych, ubranych w stroje krakowskie, a nad nimi mnóstwo zielonych sztandarów.
W uroczystoci licznie
uczestniczyli przedstawiciele
w³adz cywilnych, kocielnych i
wojskowych, zarówno polskich
jak i sowieckich. Dobrze nie pamiêtam czy nawet nie sam rosyjski marsza³ek ¯ukow
Po uroczystoci, kiedy delegaci rosyjskiej armii sk³adali Gajochowi gratulacje za jego wyst¹pienie, ten nagle wypali³ (chc¹c
oczywicie z dobrego serca mojej i mojego mê¿a sprawie pomóc) i tymi s³owami mnie przed-

Pamiêtne rocznice
stawi³: To jest kole¿anka Mierzwina, ¿ona wielkiego i zas³u¿onego dzia³acza ludowego Stanis³awa Mierzwy, który odsiadujê
karê w wiêzieniu w Moskwie
Po Jaka s³owach zapad³a cisza i wielka konsternacja. Ale kto
z przedstawicieli naszej
w³adzy, o ile pamiêtam to
wojewoda Ostrowski, uratowa³ sytuacjê zapraszaj¹c
wszystkich do pobliskiej
Restauracji Hawe³ka, na
poczêstunek.
Ja jednak Gajocha
odci¹gnê³am, do Hawe³ka nie poszlimy, lecz
uformowalimy wielki pochód ze sztandarami ludowymi, poprzez ul.
Szewsk¹ w stronê ul. Karmelickiej. Z okien i od ludzi stoj¹cych na trotuarach posypa³y siê na nas
wprost narêcza kwiatów,
tak, ¿e pierwszy i chyba
ostatni raz w swym ¿yciu
st¹pa³am po kwiatach. Na
ul. Karmelickiej pochód
siê rozwi¹za³. Uroczystoæ
by³a ca³y czas filmowana i fotografowana przez rozmaitych reporterów, a przede wszystkim,
co mnie bardzo interesowa³o,
równie¿ przez reporterów radzieckich, z czego siê niezmiernie w duchu cieszy³am. A nó¿
dostarcz¹ mê¿owi gazetê i to
jeszcze z fotografi¹!...
Faktycznie, mój m¹¿ widzia³
w Moskwie tak¹ gazetê z relacj¹
z tej uroczystoci. Ale, niestety,
nie w wiêzieniu, bo tam gazet nie
otrzymywa³, lecz po wyjciu z

niego, w polskiej ambasadzie.
Bardzo ucieszy³ siê przeczytan¹
wiadomoci¹, o czym w swoich
pamiêtnikach wspomina.

Wiciarki w strojach krakowskich,
Helena ciborowska po prawej

Kilka dni póniej odwiedzi³
mnie w Urzêdzie Gminnym w
Mogile zmartwiony Ja Gajoch
mówi¹c, ¿e za to wspólne nasze wyst¹pienie na Krakowskim
Rynku ludzie z naszych szeregów obiecuj¹ nam such¹
ga³¹ na Plantach Krakowskich
i ¿e u Witosa te¿ kto nas porz¹dnie obsmarowa³, no i ¿e
jestemy wyklêci z naszych,
kole¿eñskich szeregów! Ogromnie by³ tym za³amany biedny Jasiu Gajoch, ¿e ca³a jego ludowa

praca, ca³e jego ¿ycie zosta³o
tym przekrelone( ). Analizuj¹c
s³owa Jakowej relacji zdawa³am
sobie sprawê, ¿e to nasze zaanga¿owanie, te nasze
wyst¹pienia podczas
uroczystoci, w stosunku do bie¿¹cego stanowiska naszej ludowej,
Witosowej Organizacji,
mog³y byæ odczytywane
przez niektórych, a w
aktualnej sytuacji mniej
zorientowanych jako
pewnego rodzaju odstêpstwo.
Nowa w³adza Jaka
co chwilê to wiêzi³a, to
na wolnoæ wypuszcza³a. Podobno ta uroczystoæ wrêczenia przez
Gajocha Polskiemu
Wojsku sztandaru ufundowanego przez ch³opów Ziemi Krakowskiej
zaimprowizowana zosta³a g³ównie dla podniesienia jego pozycji
wobec nowych w³adz, a
poprzez mój w niej
udzia³ liczono na zel¿enie wiêziennej niedoli Stanis³awa Mierzwy
Tak myleli ch³opi, dzia³acze: Ziomek i inni. Natomiast
w³adze ówczesnego Stronnictwa
chcia³y siê nowemu dowództwu
wojskowemu przypodobaæ. Ka¿dy mia³ do upieczenia w³asny
placek na tym ognisku. Ja te¿
mia³am swój w³asny, przed ludmi skrycie tajony.

Helena Mierzwina
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Dumny ze swego pochodzenia
Wies³aw Woda - wiceprezy- cz³owiekiem dumnym ze swego prawoæ nie wszystkim bêd¹ siê
dent Krakowa, wojewoda tarnow- ch³opskiego pochodzenia, ze swej podobaæ. Mimo to postanowi³ w³aski, pose³ na Sejm. A przede prawomylnoci, poczucia odpo- snym przyk³adem oddzia³ywaæ na
wszystkim dzia³acz ludowy i Cz³o- wiedzialnoci i sprawiedliwoci. To otoczenie. W dzia³aniu cechowawiek - w ka¿dym pozytywnym zna- przywi¹zanie do prawdy, to gorli- ³a Go konsekwencja, bardzo odczeniu tego s³owa.
czuwalna w przypadku rozMoje kontakty ze p.
wi¹zywania problemów proWies³awem Wod¹ zacieni³y
stych ludzi i spraw publiczsiê od czasu jego powrotu na
nych. Dziêki tej konsekwenZiemiê Tarnowsk¹. Powrocji województwo tarnowskie
tem okrelam objêcie funkcji
zyska³o setki kilometrów
wojewody tarnowskiego przez
dróg, a Tarnów drug¹ nitkê
mieszkañca Krakowa, uroobwodnicy; dziesi¹tki szkó³,
dzonego we wsi Palenica, w
w tym - Pañstwow¹ Wy¿sz¹
której spêdzi³ swoje dzieciñSzko³ê Zawodow¹; oraz wiestwo, gdzie do ostatnich swole innych zrealizowanych
ich dni ¿yli jego rodzice, gdzie
przedsiêwziêæ.
mieszka jeden z braci.
Do Towarzystwa PrzyjaPalenica - najmniejsza
ció³ Muzeum Wincentego Wisporód umi³owanych przez
tosa przyszed³ sam, poprosi³
.p. Wies³awa ojczyzn, by³a
o deklaracjê, bo - jak powieMu zawsze bardzo bliska. O
dzia³ - chce wspieraæ dobr¹
ni¹ siê troszczy³, dba³ o jej inrobotê jak¹ wykonujemy. I
teresy. O ludzi, którzy tam
wspiera³. By³ z nami w chwi¿yj¹.
lach trudnych i w chwilach
Powrót Wies³awa równa³
sukcesu.
siê z wejciem nowej jakoci
Mimo ogromnej aktywdo tarnowskiego PSL, urzênoci w Sejmie i w terenie,
du wojewódzkiego, lokalnej Wies³aw Woda podczas Jubileuszu Muzeum znajdowa³ czas, by siê zatrzyspo³ecznoci. Urz¹d woje- Wincentego Witosa i Towarzystwa Przyjació³ maæ, zatroskaæ, z ka¿dym zaMuzeum, Wierzchos³awice 2002 r.
wódzki zyska³ profesjonalnemieniæ choæby kilka s³ów,
go, najlepszego wojewodê w
poznaæ ludzkie problemy,
historii województwa tarnowskie- wy patriotyzm zawiod³y Go na pomóc w ich rozwi¹zywaniu. A
go. Lokalna spo³ecznoæ zyska³a ostatni¹ drogê, w miejsce szcze- przy tym wszystkim znajdowa³
opiekuna, tarnowskie PSL - dzia- gólne dla Polaków - do Smoleñ- czas dla najbli¿szych.
³acza, profesjonalnego urzêdnika ska. Polecia³ tam, by spe³niæ swoj¹
W rodzinie znajdowa³ wspar¿yciow¹ misjê, by sp³aciæ zobowi¹- cie dla w³asnych dzia³añ. Ma³¿oni przyjaciela.
Nowa droga ¿yciowa Kol. zanie wobec rodaków, którzy zo- ka Wiktoria towarzyszy³a mu w
Wies³awa - zarz¹dzanie wojewódz- stali w Katyniu.
jego misji. Cicha, skromna, po.p. Wies³aw Woda wiedzia³, dobnie jak Wies³aw gotowa do
twem, pos³owanie - to droga sukcesu, choæ nie by³a pozbawiona ¿e nie wszyscy musz¹ byæ zwolen- wsparcia i pomocy. Ogromny
cierni. Przysparza³y ich wyniesio- nikami prawdy, ¿e nie wszyscy potencja³ dobroci i serdecznoci.
ne z domu zasady ¿yciowe, ho³u- lubi¹ tak jak on chodziæ prostymi Dzi mo¿emy tylko na jej rêce i
bione przez ca³e doros³e ¿ycie. By³ drogami, ¿e jego prostolinijnoæ i na rêce dwóch córek z³o¿yæ po8
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dziêkowania za wszystko dobro,
które przyniós³ Wies³aw. Wszystkie wielkie dzie³a, Czyn Ch³opski,
który by³ Jego misj¹, te liczne
wiêksze i mniejsze ¿ywe pomniki
- to wspólne dzie³o Wies³awa i
najbli¿szych.
Ja za, nawyk³y do czêstych
kontaktów i konsultowania trudnych spraw, kiedy mam problem
ci¹gle pytam sam siebie: co zrobi³by, co powiedzia³by w takiej sytuacji Wies³aw Tak pozostanie,
jak d³ugo starczy pamiêci. Choæ
wiemy, ¿e nie tylko pamiêæ jestemy winni Wies³awowi. Winni Mu
jestemy kontynuowanie jego Czynu Ch³opskiego, kultywowanie
ludowej kole¿eñskoci, pracy na
rzecz innych, na rzecz rodowiska,
w którym ¿yjemy. ¯arliwoci i aktywnoci. Czy nas na to staæ? Wierze, ¿e tak.
Obola³ej po stracie .p. Wies³awa rodzinie sk³adam te s³owa
w ho³dzie. Niechby choæ czêciowo ukoi³y ból.

Poszukiwacz prawdy
Leszek Deptu³a - wiceprezes tarnowskiego PSL, marsza³ek
województwa podkarpackiego, pose³ na Sejm RP, dzia³acz
ludowy, Kolega, Przyjaciel. A nade wszystko poszukiwacz
prawdy.

Leszek Deptu³a podczas uroczystoci nadania imienia Wincentego Witosa
szkole w Borowej, 2001 r.

Uroczystoci 89 rocznicy bitwy warszawskiej, Wierzchos³awice 2009 r.

Przez blisko 10 lat aktywnego funkcjonowania w strukturach PSL województwa tarnowskiego przyj¹³ ideê Wincentego
Witosa jako w³asn¹. Bliskoæ
Wierzchos³awic sta³a siê dla niego bliskoci¹ ideow¹ i programow¹.
p. Leszek doskonale przystawa³ do czasów, w których odradza³a siê partia Wincentego
Witosa - Polskie Stronnictwo Ludowe. Partia nawi¹zuj¹ca do czasów, w których w okresie przemian i budowania pañstwowoci polskiej po I i II wojnie wiatowej wp³yw ludowców i mieszkañców rodowiska wiejskiego
by³ znacz¹cy.
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Kolega Leszek dzia³a³ w okresie, w którym tarnowski PSL mia³
ogromny wp³yw ideowy na odradzaj¹c¹ siê ludow¹ partiê. A
PSL na wspó³tworzenie nowej
rzeczywistoci. Pe³en pomys³ów,
inicjatyw doskonale wpisuj¹cych
siê w oczekiwania rodowiska
wiejskiego, które doskonale zna³
z racji swego zawodu - lekarz weterynarii. Zawsze, kiedy stawa³
w obliczu wyboru, wybiera³ interes spo³ecznoci wiejskiej, Polski,
demokracji, sprawiedliwoci i samorz¹dnoci.
Jako prezes tarnowskiego
PSL równie mocno jak ideowoæ
ceni³em jego zaanga¿owanie i
ofiarnoæ. A przecie¿ ofiarnoæ
u dzia³acza spo³ecznego to nieustanne dokonywanie wyboru
miêdzy wygod¹ w³asn¹, osobist¹,
miêdzy rodzin¹, a prac¹ na rzecz
ludzi.
Dzi, patrz¹c na Jego tragicznie zakoñczone ¿ycie, mogê
powiedzieæ, ¿e w okresie tarnowskim swojego ¿yciorysu budowa³ potencja³, który spo¿ytkowa³, pe³ni¹c eksponowane funkcje na ziemi podkarpackiej. Najlepszy marsza³ek województwa
podkarpackiego, ostatnio aktywny i profesjonalnie poruszaj¹cy siê po Sejmie pose³.
My, w Towarzystwie Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa, uwa¿alimy Leszka za jednego z ambasadorów idei Witosowej na Ziemi Podkarpackiej. Tê
rolê pe³ni³ konsekwentnie i z
uporem, bez wzglêdu na miejsce i stanowisko jakie zajmowa³.
Jeli odchodzi na wieczny
spoczynek cz³owiek dobry i ¿yczliwy, gorliwy patriota, rzecznik
prawdy, to pozostaje pustka

10

Zaduszki Witosowe 2009 r.

szczególna. I tak to w³anie dzi
czujemy. Uroczystoæ pogrzebowa w Mielcu potwierdzi³a, ¿e tak
w³anie postrzega³a go lokalna i
wojewódzka spo³ecznoæ.
Ja za osobicie wspominaj¹c p. Leszka, przywodzê na
myl chwile trudne, momenty
podejmowania powa¿nych decyzji, potrzeby udania siê w teren
województwa, by komu pomóc,
rozwi¹zaæ problem; chwile, w
których Leszek by³ niezawodny i
niezast¹piony. Dawa³ z siebie to,
co najcenniejsze: ofiarnoæ,
ogromne pok³ady ¿yciowej m¹droci, w dodatku sympatyczne
i pogodne nastawienie do otoczenia.
Gdy odchodzi w tragiczny
sposób cz³owiek, który jest nam
szczególnie bliski, czuje siê z jednej strony pustkê, z drugiej - ¿al,
¿e co siê nieodwo³alnie zakoñczy³o, a za wiele dobrych czynów
nie pad³o s³owo: dziêkujê. Nie
pad³o, bo przecie¿ po powrocie

ze Smoleñska .p. Leszek Deptu³a zamierza³ w dalszym ci¹gu
ofiarnie pracowaæ na rzecz spo³eczeñstwa.
Dzi pozostaje nam z³o¿yæ
wyrazy wspó³czucia, solidaryzowania siê w bólu i podziêkowania najbli¿szym. Bez ich zrozumienia i wsparcia nie mia³by p.
Leszka w tak pe³nym wymiarze
PSL, Sejm, lokalna spo³ecznoæ.
Nie powsta³oby wiele dzie³, które On wspó³tworzy³.
W imieniu Towarzystwa
dziêkujê i chcia³bym zapewniæ,
¿e wród tysiêcy nadal sko³atanych utrat¹ Kolegi i Przyjaciela
serc, s¹ nasze, ludowców skupionych wokó³ idei Wincentego
Witosa w Wierzchos³awicach.
Leszek Deptu³a pozostanie
w naszych sercach i w naszej pamiêci. Podejmuj¹c kolejne dzia³ania, bêdziemy to robiæ równie¿
dla Niego.
Ryszard Ochwat
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Franciszek Kieæ
 ludowiec, patriota, polityk
27 kwietnia po krótkiej chorobie odszed³ do wiecznoci nasz
Drogi Kolega Franciszek Kieæ.
Skromny pogrzeb wedle ostatniej
woli zmar³ego odby³ siê na cmentarzu w Zbylitowskiej Górze.
Franciszek Kieæ urodzi³ siê 3
marca 1926 roku w Wielkiej Wsi
ko³o Wojnicza, w rodzinie
ch³opskiej o silnych tradycjach
ludowych. Od m³odzieñczych
lat zwi¹zany by³ z organizacjami ludowymi, w tym ze Zwi¹zkiem M³odzie¿y Wiejskiej
Wici, w którym pe³ni³ funkcje prezesa ko³a swojej rodzinnej wsi oraz wiceprezesa Zarz¹du Gminnego ZMW
Wici. W latach licealnych
organizowa³ zwi¹zki wiciowe
w Tarnowie. Podczas okupacji, od 1942 roku cz³onek Batalionów Ch³opskich na gminê Wojnicz ps. Oracz. Po
wojnie bra³ czynny udzia³ w
¿yciu spo³ecznym swojej wsi,
min. by³ inicjatorem i organizatorem budowy szko³y redniej.
Po odwil¿y 1956 roku reaktywowa³ i przewodniczy³
krakowskim obradom ZMW
Wici, powo³uj¹c w Krakowie Zarz¹d Wojewódzki Wici .
W latach 70-tych pe³ni³ funkcjê radnego Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Krakowie i w Tarnowie. Aktywnie pracowa³ w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Ukoñczy³ Studium Nauczycielskie o specjalnoci pedagogika opiekuñcza. Jako nauczyciel

doskonale wspó³pracowa³ z m³odzie¿¹ szkoln¹. Przez wiele lat pe³ni³ te¿ funkcjê dyrektora Pañstwowego Zak³adu Wychowawczego
w Zbylitowskiej Górze. W 1989
roku uzyska³ mandat pos³a na
sejm kontraktowy. W póniejszym czasie wszed³ w struktury

wilanowskiego Polskiego
Stronnictwa Ludowego, gdzie
pe³ni³ funkcjê wiceprezesa. W latach transformacji ustrojowej
wspó³tworzy³ Spo³eczny Komitet
Odrodzenia Ruchu Ludowego na
Ma³opolskê i l¹sk, którego idea
zosta³a zrealizowana w maju
1990 roku na Kongresie Jedno-

ci Ruchu Ludowego w Warszawie. Dosz³o wtedy do reaktywacji Polskiego Stronnictwa Ludowego, a Franciszek Kieæ, jak z
dum¹ podkrela³- sta³ siê pierwszym w Polsce pos³em PSL.
Wraz ze Stanis³awem
Mierzw¹ zainicjowa³ powstanie
Muzeum Wincentego Witosa oraz Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchos³awicach, w którym od 1973
roku pe³ni³ funkcjê prezesa,
a nastêpnie, do swojej mierci, prezesa honorowego.
Podczas pobytu w Zakopanem wraz z synkiem Markiem uczestniczylimy w
spotkaniu o Reymoncie,
które organizowa³ Zwi¹zek
Podhalan. W czasie tego
pobytu odwiedzi³em grób
Jana Kasprowicz na Harendzie i muzeum jego imienia,
przy którym dzia³a³o Towarzystwo Przyjació³ Twórczoci Jana Kasprowicza. To
wtedy zrodzi³ mi siê pomys³,
¿eby takie towarzystwo powo³aæ przy Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach
Towarzystwo
Przyjació³ Muzeum Witosa stawa³o siê faktem. Tak wspomina³
po latach Franciszek Kieæ.
Po mierci Stanis³awa Mierzwy Franciszek Kieæ sta³ siê wieloletnim gospodarzem Zaduszek
Witosowych, które dziêki niemu
na sta³e wpisa³y siê do kart historii Wierzchos³awic. Jak sam wspo-
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mina³, zawsze d¹¿y³ do stworzenia w Wierzchos³awicach oazy,
kawa³ka wolnej Polski. Podczas
swojego aktywnego ¿ycia i dzia³alnoci na rzecz rozpowszechniania Witosowej idei, doprowadzi³
do ods³oniêcia w 1985 roku w
Warszawie i w 1988 roku w Tarnowie pomników upamiêtniaj¹cych ch³opskiego przywódcê.
W 1987 roku, mimo oporu
w³adz pañstwowych, dziêki przychylnoci ówczesnego biskupa
tarnowskiego Jerzego Ablewicza
zor ganizowa³ i poprowadzi³
piesz¹ ogólnopolsk¹ pielgrzymkê
ch³opsk¹ z Wierzchos³awic do
Tarnowa na spotkanie z Ojcem
wiêtym Janem Paw³em II. Jak
mia³ przyjechaæ do Tarnowa
Papie¿, to chcielimy aby ch³opi dobrze w Tarnowie Papie¿a
przyjêli. Ja i Jacek Mierzwa na-

pisalimy pismo do wszystkich
gminnych komitetów ZSL i do
naszych ludzi ( ) W apelu pisalimy: Ca³y naród przygotowuje siê do godnego przyjêcia
w Ojczynie naszego Rodaka,
Papie¿a Jana Paw³a II. Do uroczystego przyjêcia Wielkiego Papie¿a gotuj¹ siê tak¿e polscy
ch³opi ( ) Wzywamy Was Bracia Ch³opi do Wierzchos³awic,
by od Grobu Wincentego Witosa w zorganizowanej grupie w
strojach regionalnych z ludowymi sztandarami, przejæ pieszo
drogê z Wierzchos³awic do Tarnowa na miejsce uroczystoci
(Zob. Piast nr 2/2005 )
Dzia³acze Towarzystwa wrêczyli Ojcu wiêtemu statuetkê tarnowskiego pomnika Wincentego
Witosa zamówion¹ przez Prezesa
Kiecia.

Dziêki swojej charyzmie potrafi³ zjednywaæ ludzi. Z Jego inicjatywy wiele szkó³ w ca³ej Polsce
zdecydowa³o siê obraæ w³anie
Witosa za swojego patrona. Za
swoj¹ ofiarnoæ i zaanga¿owanie
w 1998 odznaczony zosta³ Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Przedwczesna
mieræ syna spowodowa³a, ¿e z
biegiem lat wycofa³ siê z dzia³alnoci spo³ecznej. Do ostatnich
chwil ¿ycia interesowa³ siê ¿ywo
sprawami Muzeum i Towarzystwa,
którym powiêci³ ca³e swoje ¿ycie.
Nie sposób dzi przeceniæ Jego
zas³ug dla Ruchu Ludowego nie
tylko w gminie Wierzchos³awice,
ale i w ca³e Polsce.

Jan Ogar
Roman Kucharski

Ostatni Stra¿nik Grobu Wincentego Witosa
Nie pamiêtam kiedy po raz
pierwszy wród przyjació³ Ojca
us³ysza³em nazwisko Franciszka
Kiecia. Nie pamiêtam kiedy po raz
pierwszy zobaczy³em Go w mieszkaniu Stanis³awa Mierzwy, w Krakowie, przy ul. Brodowicza 3/6.
Jednak¿e przegl¹daj¹c udostêpnione przez IPN dokumenty inwigilacji Mierzwy przez SB, mogê
przyj¹æ, i¿ by³ to rok 1957.
W tym w³anie roku pod dat¹
30.VIII.1957 r., byæ mo¿e po raz
pierwszy, w tajnych teczkach PRLowskiej s³u¿by bezpieczeñstwa odnotowano znajomoæ Franciszka
Kiecia ze Stanis³awem Mierzw¹,
jak i Jego niezgodn¹ z wytyczny-
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Franciszek Kieæ odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski ,1998 r.
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mi PZPR, spo³eczno-polityczn¹
dzia³alnoæ. Pod podan¹ dat¹, w
doniesieniu Tajnego Wspó³pracownika o kryptonimie Góra,
zapisanym w protokóle prowadz¹cego sprawê oficera SB, mo¿na
m.in. przeczytaæ:
Skrystalizowa³a siê na terenie
pow. Tarnów  wyranie grupa
ludzi ca³kowicie popieraj¹cych stanowisko MIERZWY. Na podstawie
w³asnych spostrze¿eñ do grupy tej
zaliczam: LE Józef, WITEK W³adys³aw, OSTRÊGA Franciszek,
CZOSNYKA Jan  z £êgu Tarnowskiego pracownik P.R.N. w
Tarnowie, WITALIS  pracownik
P.Z.G.S. w Tarnowie, RZEPKA
Józef z Ilkowic, KIEÆ /dzia³acz
m³odzie¿owy/ - nie wiem gdzie
pracuje.
A wiêc ju¿ wtedy aktywna
spo³eczna dzia³alnoæ Franciszka
Kiecia dla dobra wiejskiego rodowiska w Tarnowskiem, konsultowana ze Stanis³awem Mierzw¹
,wywo³a³a ¿ywe zainteresowanie
S³u¿b Bezpieczeñstwa. Jakimi
konsekwencjami takie zainteresowanie skutkowa³o mo¿na dowiedzieæ siê czytaj¹c raport innego
TW - Kotowskiego i zapisane
tam zalecenia oficera SB:
Doniesienie wykorzystaæ
do sprawy krypt. Oset, podane
osoby s¹ kontaktami figurantów
tej sprawy. Zebraæ personalia osób
przechodz¹cych w doniesieniu i
sprawdziæ w Ewidencji Operacyjnej
W tych ponurych czasach
przewa¿nie tak uruchamia³ siê SBecki mechanizm kontroli ludzi aktywnych, spo³ecznie zaanga¿owanych, i bezsensowny proces niszczenie ich patriotycznych inicjatyw.
Przekazana Franciszkowi
Kieciowi przez Mierzwê, zakaza-

na wówczas wiedza o historii Ruchu Ludowego,
o pracy i dzia³alnoci Wincentego Witosa, o
jego naukach i
zaleceniach dla
pokoleñ ch³opów  Polaków,
wywo³a³a Jego
fascynacjê ideami Wincentego
Zaduszki Witosowe, 1982 r.
Witosa i zobligowa³a do w³¹czenia siê do walki o przywróce- ciszka Kiecia mo¿na by w nowym
nie polskiemu spo³eczeñstwu pa- wymiarze odczytaæ, zapoznaj¹c siê
miêci o patriotycznym Ruchu Lu- z obszernymi Zapiskami Stanis³adowym, o Wielkim Przywódcy wa Mierzwy  w okresie PRL-u
Ch³opów. Dzia³alnoæ Franciszka Stanis³awa Mierzwy codziennymi
Kiecia najpierw w organizacji m³o- notatkami dotycz¹cymi jego polidzie¿owej Wici, a potem w ZSL, tycznych rozmów, planów i ustabliska programowo dzia³alnoci leñ z rozmówcami. Mylê, ¿e dzieopozycji ludowej, sprowadza³a na si¹tki, a mo¿e i setki stron tych
niego czêste, dokuczliwe szykany. Zapisków, powiêcone s¹ ich
Jednak¿e Franciszek Kieæ, spotkaniom, wspólnym planom i
obdarzony naturaln¹ charyzm¹, dokonaniom.
darem zjednywania ludzi, poprzez
Poród niezliczonych inicjainwencjê i pracowitoæ uzyska³ tyw Franciszka Kiecia zachowywaogromny autorytet, nie tylko w nia pamiêci o historycznych wygronie najbli¿szego otoczenia. darzeniach, o wielkich postaciach,
Poprzez zaanga¿owanie w spo- jak równie¿ inicjatywach tworz¹³ecznej pracy by³ ZSL-owskim cych bie¿¹c¹ historiê Ruchu Luprze³o¿onym  na szczególnie ak- dowego.
W moim wspomnieniu chcia³tywnym spo³ecznie i politycznie
tarnowskim terenie niezbêdny, bym przypomnieæ kilka wydarzeñ,
wrêcz niezast¹piony. Pomimo których w³anie On by³ inicjatoopozycyjnej postawy do wielu za- rem, a tak¿e g³ównym ich wykoleceñ kierownictwa ZSL - Franci- nawc¹. Wydarzeñ, które mog³em
szek Kieæ nie móg³ byæ od spo- obserwowaæ, a nawet dane mi
³ecznej pracy na wsi si³¹ odsuniê- by³o czynnie w nich uczestniczyæ.
Mylê, ¿e znajd¹ siê kiedy
ty, co szczególnie w pierwszych
latach PRL-u wielu dzia³aczy Ru- zapiski  wspomnienia Franciszchu Ludowego, zwolenników Win- ka Kiecia, potwierdzaj¹ce Jego
centego Witosa i Stanis³awa Mi- ogromne zaanga¿owanie w przygotowanie i przeprowadzenie uroko³ajczyka okrutnie dotknê³o.
Ogrom dokonañ w spo³ecz- czystoci 70-lecia urodzin Stanino-politycznej dzia³alnoci Fran- s³awa Mierzwy. Ja efekty Jego
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Zostan¹ w naszej pamiêci
zaanga¿owania mog³em widzieæ, bezporednio z dzisiejszym Dniem, gniemy Ci z³o¿yæ raport i przyrzebêd¹c ich uczestnikiem.
z dzisiejsz¹ Uroczystoci¹
czenie, ¿e naukê, której nam
Miejsce by³o symboliczne:
W ksiêdze urodzeñ parafii udziela³e przez wiele lat d³ugiego
Restauracja Hawe³ka. To w tej Rad³ów znajduje siê taki zapis (w i jak¿e pracowitego ¿ycia, bêdzierestauracji (prowadzonej wówczas skrócie): Dzia³o siê w Rad³owie
my realizowaæ i przeka¿emy tym,
przez Józefa Lubelskiego  sym- Stawi³ siê Mierzwa Franciszek, 64 którzy pójd¹ za nami, w ¿ywej
patyka Ruchu Ludowego), czêsto lata maj¹cy, rolnik z Biskupic Ra- sztafecie ch³opskich pokoleñ. Praposila³ siê Wincenty Witos w trak- d³owskich i okaza³ nam dzieciê p³ci gniemy staæ przy mogile Wodza
cie swych delegacyjnych
Ch³opów Wincentego Wipobytów w Krakowie.
tosa, na stra¿y Jego idei 
To w niej dnia 28 wrzedorobku - ca³ej spucizny
nia 1933 r., Witos zjad³
 tak rozkaza³e  STAÆ
ostatni¹ wieczerzê ze
BÊDZIEMY! Najwiêkszym
swymi najbli¿szymi przydobrem jest wolna Ojczyjació³mi, przed udaniem
zna! Pamiêtajcie bycie
siê na emigracyjn¹ tus³u¿yli Polsce i tylko Pol³aczkê do Czechos³owasce, a Polska winna trwaæ
cji.
wiecznie! Te wskazania
Podczas jubileuszoWincentego Witosa by³y
wej uroczystoci dnia 27
treci¹ Twojego ¿ycia. Dostycznia 1975 r. Francibro narodu i pañstwa staszek Kieæ, poród najwia³e ponad wszystbli¿szych Przyjació³ Sta- Spotkanie z okazji 70- lecia urodzin Stanis³awa Mierz- ko My, wpatrzeni w
nis³awa Mierzwy tj.: wy, Kraków 1975 r.
wielk¹ postaæ Prezesa i
Edwarda Kalety, Józefa
Twoj¹, Drogi Mecenasie,
Marcinkowskiego, Jana Mazurka, mêskiej owiadczaj¹c, ¿e takowe bêdziemy s³u¿yli Polsce, wsi i ch³oby³ wybijaj¹cym siê wspó³gospo- urodzi³o siê dnia 27-go stycznia pom  umacniaj¹c ch³opskimi rêdarzem tego spotkania, inicjato- 1905 roku w Biskupicach Rad³ow- kami nasz Ojczysty Dom
rem wyst¹pieñ mówców, anima- skich, z jego ma³¿onki Karoliny, co
Ju¿ z tych kilkunastu zdañ,
torem artystycznej oprawy  mu- obecni przy tym wiadkowie zgod- widaæ krasomówczy talent Franzycznych przerywników.
nie potwierdzili Dzieciêciu temu ciszka Kiecia, za który by³ wyró¿Na wstêpie uroczystoci Fran- na Chrzcie wiêtym nadano imiê niany, lubiany i podziwiany. Jego
ciszek Kieæ wyg³osi³, skierowane Stanis³aw I, st¹d oto, mamy osobiste przymioty: patriotyzm,
do Jubilata, przemówienie. Jego dzisiaj poród siebie Drogiego Ju- bezinteresownoæ, wra¿liwoæ na
tekst zachowa³ siê w Archiwum bilata Stanis³awa, który jutro koñ- ludzk¹ biedê i na ludzkie k³opoty,
Stanis³awa Mierzwy.
czy lat 70 Drogiego Jubilata, a jednoczenie przywódcze zdolOto pocz¹tkowy fragment wraz z zacn¹ Ma³¿onk¹, serdecz- noci i wielkie przywi¹zanie do
idei Wincentego Witosa ujawniaprzemówienia:
nie i bardzo gor¹co  witam!...
Rok 1905 by³ bogaty w wyPodczas uroczystoci pogrze- ³y siê szczególnie w Jego przemódarzenia w Europie i na ziemiach bowej Stanis³awa Mierzwy w wieniach na uroczystociach rapolskich W Rosji rewolucja, ca- Wierzchos³awicach, w dniu 19 dosnych, przypominaj¹cych osi¹rat dr¿y w posadach, w kongre- padziernika, w mowie po¿egnal- gniêcia Ruchu Ludowego i jego
sówce strajki, demonstracje, za- nej której s³owa zanotowa³em, przywódców, jak i przemówiemachy zbrojne oddzia³ów spisko- Franciszek Kieæ powiedzia³ m.in.: niach smutnych  po¿egnaniach
wo-bojowych PPS na carskich dySzanowny Stanis³awie i Mece- zmar³ych kolegów  przyjació³ 
ludowców.
gnitarzy i policmajstrów Ale nas nasie! Drogi nasz Seniorze!
interesuje obecnie inne, bli¿sze
Zgromadzeni wokó³ Twojej
J.M.
wydarzenie z tego roku, zwi¹zane trumny u kresu ostatniej drogi pra-
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Wieci z Muzeum

Seminarium naukowe w Zagrodzie Witosa
29 maja br. Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach
- Oddzia³ Muzeum Okrêgowego w
Tarnowie odwiedzi³a grupa seminarzystów studiów doktoranckich
na wydziale historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego, pod opiek¹ prof.
dr. hab. Wac³awa Wierzbieñca.
Seminarium dotyczy³o: Dzia³alnoci niepodleg³ych ludowców
ma³opolskich w latach 19451989 i ich wk³adu w powstanie
Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa w
Wierzchos³awicach, ze szczególnym uwzglêdnieniem osoby
mec. Stanis³awa Mierzwy (dzia³acza ludowego, bliskiego wspó³pracownika Wincentego Witosa, aresztowanego przez NKWD
i s¹dzonego w bezprecedensowym procesie szesnastu w
Moskwie, a nastêpnie w procesie krakowskim- sierpieñ-wrzesieñ 1947 r., inicjatora powo³ania Muzeum Witosa w Wierzchos³awicach).
Swoj¹ obecnoci¹ seminarium uwietnili: wnuczka Wincen-

Uczestnicy seminarium przed Domem Wincentego Witosa

tego Witosa Joanna Steindel oraz
prawnuk Marek Steindel.
Warto zaznaczyæ, ¿e wierzchos³awickie muzeum jest jedyn¹
w regionie tego typu placówk¹,
która intensywnie wspó³pracuje z
cz³onkami rodzin zmar³ych ludowców, w tym Wincentego Witosa
i Stanis³awa Mierzwy. Podczas

Wród uczestników seminarium prof. Alina Fitowa

spotkania najstarszy syn Stanis³awa Mierzwy - Jacek Mierzwa zaprezentowa³ nieznane szczegó³y z
¿ycia ojca, m.in. dot¹d niepublikowane dokumenty i informacje
dotycz¹ce inwigilacji swego ojca
przez jednostki UB.
Wród zaproszonych goci
sylwetkê osoby Stanis³awa Mierzwy oraz wielowiekowej tradycji i
kultury ruchu ludowego przybli¿y³a prof. dr hab. Alina Fitowa - wieloletni pracownik Uniwersytetu Jagielloñskiego, znakomity znawca
dziejów historii ruchu ludowego,
autorka jedynej biografii dotycz¹cej Stanis³awa Mierzwy pt. «Stanis³aw Mierzwa S³omka na tle
swoich czasów».
Spotkanie realizowane w
domu trzykrotnego premiera Polski, przywódcy ch³opskiego, Wincentego Witosa - by³o okazj¹ do
zaprezentowania profilu badawczego muzeum, jego wspania³ych
eksponatów oraz zacienienia
kontaktów i nawi¹zania dalszej
wspó³pracy.
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Wincenty Witos  premier z Wierzchos³awic
konkurs plastyczny dla dzieci i m³odzie¿y
Muzeum Okrêgowe w Tarnowie - Oddzia³ Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach by³o organizatorem konkursu plastycznego: WINCENTY WITOS
 PREMIER Z WIERZCHOS£AWIC. Konkurs adresowany by³ do
uczniów szkó³ podstawowych z
Gminy Wierzchos³awice i mia³
charakter prac plastycznych, wykonanych dowoln¹ technik¹.
W tym roku przypada 90.
rocznica powo³ania Wincentego
Witosa na urz¹d premiera Rz¹du
Obrony Narodowej. W dramatycznej sytuacji Polski w wojnie z
Rosj¹ Sowieck¹, w lipcu 1920
roku wójt z Wierzchos³awic obj¹³
po raz pierwszy funkcjê Prezydenta Ministrów. Konsolidacja ca³ego narodu polskiego przez ch³opskiego premiera pozwoli³a obroniæ zagro¿on¹ niepodleg³oæ. Praca rz¹du pod Jego przewodnictwem doprowadzi³a do zawarcia
pokoju i ustalenia granic pañstwa
zarówno na wschodzie jak i na
zachodzie. Wincenty Witos o pracy swego gabinetu powiedzia³:
Cud Wis³y poprzedzi³ cud jednoci. Bez drugiego nie by³oby
pierwszego.
G³ównym celem konkursu
by³o zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y osob¹ Witosa - przywódcy
Ruchu Ludowego, trzykrotnego
premiera, mê¿a stanu, mieszkañca gminy Wierzchos³awice. Mia³
za zadanie promowaæ i poszerzaæ
wiedzê na temat rodzinnej wsi, jej
mieszkañców, kultury i historii.
Pozwoli³ dzieciom bli¿ej poznaæ
postaæ ch³opskiego premiera,
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M.Machalska i M.Steindel-prawnuk W.Witosa wrêczaj¹ nagrodê laureatce
konkursu

jego ¿ycie i dzia³alnoæ oraz dostrzec walory swej ma³ej ojczyzny.
Do konkursu zg³oszono 34
prace uczniów, które oceniane
by³y w dwóch kategoriach: klasy I
 III i IV  VI. W grupie m³odszej
wród laureatów znaleli siê: Patryk Turek  I miejsce, Gabriela
Gajdur  II miejsce i Aleksandra
Zabawa  III miejsce. Nagrodzeni
uczniowie starszej grupy to: Oliwia led  I miejsce, Karol Judasz  II miejsce i Bart³omiej Mirek- miejsce III. Ponadto szeciu
uczniów otrzyma³o wyró¿nienia, a
pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.
Og³oszenie wyników i wrêczenie nagród nast¹pi³o podczas festynu majowego, zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka przez
Gminne Centrum Kultury w
Wierzchos³awicach, w dniu 30
maja br. W uroczystoci rozdania
nagród uczestniczy³a wnuczka

Wincentego Witosa  Joanna Steindel wraz z synem Markiem.
Nagrody dla laureatów ufundowali: Fundacja im. Zofii i W³adys³awa Pokusów Wspierania Edukacji M³odzie¿y Wiejskiej w Krakowie, Wnuczka Wincentego Witosa
- Joanna Steindel, Muzeum Okrêgowe w Tarnowie, Wydawnictwo
Sejmowe w Warszawie, Towarzystwo Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach.
Nagrodzone i wyró¿nione
prace konkursowe prezentowane
by³y na wystawie w Domu Ludowym im. W. Witosa w Wierzchos³awicach oraz na stronie internetowej Muzeum Okrêgowego w
Tarnowie. Ponadto, w miesi¹cach
wakacyjnych wystawê, wzbogacon¹ o historyczne fotografie i
dokumenty, dotycz¹ce dzia³alnoci Rz¹du Obrony Narodowej
mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Wincentego Witosa.

Z rodzinnych wspomnieñ

Wierny Przyjaciel
Powszechnie uwa¿any za
najbli¿szego przyjaciela i powiernika trzykrotnego premiera Polski, przywódcy ch³opów - Wincentego Witosa. W ruchu ludowym posiada³ pozycjê wyj¹tkow¹. Niewielu bowiem wspó³pracowników Wincentego Witosa mog³o zdobyæ tak ogromny
jego szacunek i zaufanie, by byæ
nazwanym wiernym przyjacielem. Tak wiernym, ¿e w obliczu mierci ten wielki ch³opski
przywódca na jego rêce z³o¿y³
swój osobisty testament, pisz¹c:
Postanawiam i proszê aby
zw³oki moje pochowane zosta³y na cmentarzu parafialnym w
Wierzchos³awicach.[...] Wykonawc¹ mej woli w tym wzglêdzie czyniê Pana W³adys³awa
Witka ze migna, prosz¹c go,
aby obowi¹zek ten na siebie
przyj¹³ i wiernie go wykona³.
W³adys³aw Witek urodzi³ siê
13 czerwca 1885 roku we wsi
migno pow. Tarnów, jako najstarsze dziecko Jana i Tekli z
domu Wijas. Jako 7-letni ch³opiec rozpocz¹³ 4-letni¹ naukê w
Szkole Ludowej w Lisiej Górze.
Gdy mia³ 15 lat zmar³ mu ojciec,
co oznacza³o, ¿e to w³anie na
niego spad³ obowi¹zek opieki na
rodzin¹ i prowadzenia gospodarstwa. Mimo chêci do dalszej edukacji rodzinê nie by³o staæ na pos³anie ch³opca do tarnowskiego
gimnazjum.
Pocz¹tki dzia³alnoci politycznej W³adys³awa Witka siêgaj¹

roku 1910. Wed³ug relacji najm³odszej córki  Wies³awy: Ojciec bra³ czynny udzia³ w wielu
ch³opskich manifestacjach politycznych. W roku 1910 pojecha³ do Krakowa na obchody
500-lecia rocznicy bitwy pod
Grunwaldem i tam po raz
pierwszy zobaczy³ Witosa.
Jeszcze przed wybuchem I
wojny wiatowej Witek zwi¹za³
siê z ruchem ludowym. W 1913
roku wstêpuje w szeregi PSL
Piast. Prac¹ na rzecz wsi rozpoczyna sw¹ dzia³alnoæ spo³eczn¹. Zostaje prezesem Kó³ka
Rolniczego w mignie, a w 1925
roku ch³opi wybieraj¹ go wójtem
(funkcjê tê pe³ni do 1931 roku,
kiedy to za niepodporz¹dkowanie siê w³adzom sanacyjnym zostaje usuniêty ze stanowiska).
Od 1934 roku Witek pe³ni
równie¿ funkcjê prezesa zarz¹du Kasy Stefczyka w Lisiej Górze. Okres ten tak wspomina
syn Stefan: Do dzi pamiêtam
zadymion¹ izbê wiejsk¹, gdzie
wciniêty w k¹t ³ó¿ka chciwie
pods³uchiwa³em o czym
mówi¹ starsi. Niewiele rozumia³em z tych gor¹czkowych
dyskusji. Podziwia³em natomiast pracowitoæ i obowi¹zkowoæ ojca. Nigdy nie opuci³
posiedzenia zarz¹du Kasy Stelczyka, który obradowa³ w
ka¿d¹ sobotê od godz. 15.00
do 18.00. Nawet przy najpilniejszych pracach polowych
maszerowa³ piechot¹ do Lisiej

Góry, aby obs³u¿yæ ewentualnych petentów.
W tym czasie gospodarstwo
Witków nale¿y we wsi do wzorowych i w koñcu lat 20-tych powiêksza swój area³ do 12 morgów. Ziemia by³a w szeciu kawa³kach, grunty III, IV i V klasy. Dom mieszkalny sk³ada³ siê
3 izb, komory i sieni. Ponadto
by³a stajnia, stodo³a, komora
na zbo¿e i warsztat stolarski.
( ) Podstaw¹ wy¿ywienia by³
chleb z w³asnego wypieku, mleko, jajka, kasza, groch, kapusta. Miêsa rednio raz w tygodniu. Ojciec stara³ siê byæ nowoczesny w gospodarowaniu.
Stosowa³ nawozy sztuczne,
rodki ochrony rolin. Pierwszy
we wsi kupi³ ¿niwiarkê i motor
benzynowy do napêdzania kieratu, m³ockarni i sieczkarni.
W ci¹gu ca³ego ¿ycia Witek
pe³ni³ wiele odpowiedzialnych
funkcji, nie tylko na terenie gminy, lecz tak¿e w powiecie, a nawet w kraju. Zajmowa³ siê organizacj¹ i dzia³alnoci¹ w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, by³ prezesem Zarz¹du Okrêgowego Towarzystwa Rolniczego w Tarnowie (1937 r.), dzia³aczem Ma³opolskiego Towarzystwa Rolniczego, aktywnym cz³onkiem Powiatowego Zwi¹zku Wójtów i Sekretarzy Gmin oraz dzia³aczem
Spó³dzielni Rolniczo-Handlowej
Plon w Tarnowie.
W³adys³aw Witek ze migna
to dzia³acz ludowy, funkcjonuj¹-
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cy na wielu p³aszczyznach. Najwa¿niejsz¹ z nich by³a bliska
wspó³praca z Wincentym Witosem. Jak wspomina córka Wies³awa: Witos by³ kilkakrotnym
gociem w naszym domu. Dla
nas, dzieci, by³o to wielkie prze¿ycie. Po przyjedzie do migna Witos zatrzyma³ siê w naszym domu. Przywita³ siê ze
wszystkimi domownikami.
Poda³ rêkê nawet ma³ym dzieciom. Po krótkiej pogawêdce i
poczêstunku wszyscy doroli
udali siê na plac pod dêbami,
tu¿ za naszym domem, gdzie
zgromadzi³y siê liczne rzesze
ch³opów
W³adys³aw Witek, bêd¹c jednym z organizatorów obchodów
25-lecia pracy parlamentarnej
W. Witosa, w dniu 30 kwietnia
1933 r. w Wierzchos³awicach do
tysiêcy zgromadzonych ch³opów
mówi³, zwracaj¹c siê jednoczenie do Witosa: Los Twój jest
losem ch³opów polskich, a los
ch³opów jest losem Polski. O
ten mur piersi ch³opskich rozbije siê wszelka krzywda i przemoc, a pod Twoj¹ komend¹
pójdziemy do zwyciêstwa prawa, sprawiedliwoci i lepszej
przysz³oci.
28 wrzenia 1933 roku, na
skutek skazuj¹cego wyroku w
procesie brzeskim, W. Witos
uda³ siê na przymusow¹ emigracjê do Czechos³owacji. Witek
utrzymywa³ z nim sta³¹ ³¹cznoæ.
Wielokrotnie przekracza³ zielon¹ granicê. Zielon¹ granicê
przekracza³ Ojciec zawsze ko³o
Cieszyna, przy pomocy tamtejszych ludowców
Pewnego
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Wincenty Witos i W³adys³aw Witek, Mociska 1939 r

razu zmieni³ jednak trasê, wyjecha³ kolejk¹ na Kasprowy
Wierch, a stamt¹d zszed³ piechot¹ do najbli¿szej wioski s³owackiej. Oczywicie ubiór od
razu go zdradzi³ i zosta³ zatrzymany przez miejscowa policjê.
Zamknêli go w areszcie i wypytywali w jakim celu i gdzie
pod¹¿a. Poda³, ¿e chce siê spotkaæ z panem Wolnym (pod
tym nazwiskiem Witos przebywa³ w Czechos³owacji). Po
paru godzinach, gdy to sprawdzili, przeprosili Ojca i wypucili.
W latach trzydziestych, nacechowanych strajkami, wiecami i wyst¹pieniami ch³opskimi,
nale¿a³ Witek do tych dzia³aczy
ludowych, którzy bez granic popierali Witosa i d¹¿yli do zdecydowanej walki z sanacj¹. To Witek by³ jednym z organizatorów
obchodów Czynu Ch³opskiego w 1936 r. i Wielkiego Straj-

ku w 1937 r. Za tê dzia³alnoæ
znalaz³ siê w sanacyjnym wiêzieniu. W 1939 roku udaje siê
do Zamku Warszawskiego,
gdzie na rêce prezydenta Ignacego Mocickiego przekazuje
dwie teczki z petycjami w sprawie amnestii dla Witosa i wspó³towarzyszy, podpisanych przez
540 tys. osób. Wkrótce okazuje siê, ¿e nawet pó³ miliona podpisów nie wywiera na prezydencie wielkiego wra¿enia. Zagarniêcie Czechos³owacji przez
Niemców doprowadza do powrotu Witosa na wiosnê 1939
r. Tu¿ przed wybuchem wojny
bierze udzia³ wraz z Witosem w
dziesi¹tkach spotkañ i wieców w Krakowie, Tarnowie, Kielcach, Przeworsku, Mociskach,
Jaros³awiu.
Wybuch wojny zastaje W.
Witka na gospodarstwie w mignie. Natychmiast kontaktuje siê
z Witosem. Razem w dniu 2 IX.

Z rodzinnych wspomnieñ
1939 roku bior¹ udzia³ w pogrzebie ¿ony Witosa - Katarzyny. Podczas wojny Witek traci
syna Józefa, aresztowanego
przez tarnowskie gestapo i wywiezionego pierwszym transportem do obozu w Owiêcimiu, co
bardzo mocno wp³ywa na jego
stan zdrowia. Nie za³amuje siê
jednak. Gdy Witos zostaje aresztowany przez Niemców, osadzony w wiêzieniu w Rzeszowie 
Witek pod¹¿a za nim. Kontakty
ojca z Witosem w tym okresie
wspomina³ syn Eugeniusz: Od
padziernika 1939 roku do
marca 1940 - ojciec kilkanacie
razy odwiedza³ Witosa w wiêzieniu. Najpierw przygotowywa³ ¿ywnoæ, potem piechot¹
szed³ do Tarnowa, a stamt¹d
poci¹giem do Rzeszowa. W
Rzeszowie nawi¹za³ kontakt z
miejscowymi ludowcami, którzy zapoznali go ze stra¿nikiem
wiêziennym - Polakiem o na-

zwisku Szczur. Cz³owiek ten
udostêpni³ ojcu swój mundur
wiêzienny i w tym przebraniu
móg³ on bezpiecznie docieraæ
do celi Witosa. Dostarcza³ Witosowi ¿ywnoæ, a tak¿e informowa³ go o aktualnej sytuacji
na wsi i w kraju.
To wówczas w swych wspomnieniach Witos zapisa³: Najgorliwszym p¹tnikiem do zak³adu
rzeszowskiego okaza³ siê p. W³.
Witek ze migna, mój wierny
przyjaciel
Wincenty Witos na rêce
Witka z³o¿y³ swój osobisty testament. Witek by³ jednym z organizatorów bardzo uroczystego pogrzebu Witosa, w czasie
którego odczyta³ wrêczony mu
w Wierzchos³awicach testament.
Wraz ze mierci¹ Witosa
koñczy³a siê pewna epoka, ale
dzia³acze ludowi pracowali nadal.
Przyst¹pili zgodnie ze wskaza-

W³ads³aw Witek w rozmowie ze Stanis³awem Mierzw¹, migno 1968 r.

niami swego przywódcy do odbudowy pañstwa. Niebawem
okaza³o siê, ¿e ta walka w obronie idea³ów ruchu ludowego i
Wincentego Witosa jest zarazem
walk¹ w obronie w³asnej to¿samoci i demokratycznego ustroju pañstwa.
W pierwszych powojennych
miesi¹cach Witek zosta³ pos³em
do Krajowej Rady Narodowej. W
latach 1945  1947 z ramienia
PSL piastowa³ wa¿n¹ funkcjê
przewodnicz¹cego Powiatowej
Rady Narodowej w Tarnowie. W
tym czasie jego osoba, podobnie jak innych ludowców, stawa³a
siê dla nowej w³adzy coraz bardziej niewygodna. Witek zostaje
skazany na 4 miesi¹ce aresztu.
Po padzierniku 1956 r. w³¹czy³ siê do pracy, zmierzaj¹cej do
uratowania materialnej i duchowej spucizny po W. Witosie i
utworzenia, wraz ze Stanis³awem
Mierzw¹, muzeum jego imienia.
Muzeum istotnie powsta³o, choæ
on sam tego nie doczeka³. Ten,
wed³ug Wincentego Witosa - jeden z najlepszych ch³opów w
Polsce - zmar³ w 1971 roku, w
wieku 86 lat.
W³adys³aw Witek cieszy³ siê
wielkim autorytetem jako dzia³acz ludowy. Lata jego aktywnoci przypad³y na trudny okres
walki z rz¹dami sanacji i kszta³towania siê nowego ustroju pañstwa polskiego po II wojnie wiatowej. Jego postawa zas³uguje na
uznanie, mimo i¿ nigdy, do dzi
zreszt¹, nie znalaz³ go u w³adz
pañstwowych.
Janusz Skicki
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Ostatnie po¿egnanie W³adys³awa Gwizda³y
Po¿egnanie kpt. w st. spoczynku, mgra praw W³adys³awa
Gwizda³y - ¿o³nierza wrzenia
1939 roku, partyzanta, komendanta placówki Batalionów Ch³opskich w Zielonkach, spo³ecznika,
honorowego prezesa zarz¹du ko³a
gminnego Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych
Wiêniów Politycznych w Zielonkach ,od 1991 roku cz³onka Towarzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach - odby³o siê 14 lutego
2009 roku w kociele parafialnym
pw. Narodzenia NMP w Zielonkach, celebrowane przez ks. proboszcza Andrzeja Olszowskiego.
Z wielkim bólem i ogromnym
¿alem ¿egnalimy w ostatniej drodze ziemskiej naszego kolegê,
przyjaciela, weterana walk o wolnoæ i niepodleg³oæ Ojczyzny,
zas³u¿onego dzia³acza ruchu ludowego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Batalionów Ch³opskich
i Ogólnopolskiego Zwi¹zku ¯o³nierzy Batalionów Ch³opskich, innych organizacji i stowarzyszeñ na
terenie gminy Zielonki, Krakowa
i Województwa Ma³opolskiego.
S³owa po¿egnania w imieniu Zarz¹du G³ównego Ogólnopolskiego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Batalionów
Ch³opskich, Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i
By³ych Wiêniów Politycznych
Województwa Ma³opolskiego,
przekaza³ dr Dionizy Smyk.
Na pogrzeb przybyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, gmin powiatu krakowskiego
oraz województwa ma³opolskiego,
Polskiego Stronnictwa Ludowego
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Po¿egnanie Weterana Walk o Wolnoæ i Niepodleg³oæ Ojczyzny, Kraków
2009 r.

wraz z pocztami sztandarowymi.
Ostatniej drodze W³adys³awa
Gwizda³y towarzyszy³y wojskowa
asysta honorowa Garnizonu Krakowskiego oraz Parafialno-Gminna Orkiestra Dêta z Zielonek. W³adys³aw Gwizda³a urodzi³ siê 28
kwietnia 1914 roku w Zielonkach.
Maj¹c 19 lat by³ wspó³organizatorem Ko³a M³odzie¿y Wiejskiej
Znicz, a póniej sekretarzem
zarz¹du powiatowego tego zwi¹zku. Zwi¹zek Znicz wchodzi³ w
sk³ad Federacji Zwi¹zków M³odzie¿y Wiejskiej Wici. Ko³o Znicz
w Zielonkach nale¿a³o do najbardziej efektywnie dzia³aj¹cych kó³
w Ma³opolsce. W latach 19361937 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w
20. Pu³ku Piechoty Ziemi Krakowskiej. W sierpniu 1939 roku zosta³ powo³any do 20. PP 6 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego i
wzi¹³ udzia³ w kampanii wrzeniowej  od Pszczyny poprzez Owiê-

cim, Kraków, Tarnów a¿ do po³udniowej
Lubelszczyzny.
W 1941 roku trafia do obozu pracy w Nowym S¹czu, a póniej na
tereny by³ej Rzeczypospolitej Polskiej na wschodzie. Podczas akcji
partyzantów sowieckich ucieka i
wraca do Zielonek. Udaje mu siê
unikn¹æ niewoli.
Od koñca 1942 roku, po
wst¹pieniu do Batalionów Ch³opskich, by³ organizatorem oddzia³ów i grup BCh we wsiach pó³nocnej czêci powiatu krakowskiego.
W 1944 roku unika aresztowania
i wiêzienia na Montelupich, ukrywaj¹c siê do 1945 roku.
W³adys³aw Gwizda³a by³
pierwszym mieszkañcem Zielonek, który ukoñczy³ studia na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego.
W okresie przesz³o 30-letniej
pracy spo³ecznej by³ inicjatorem i
organizatorem fundacji tablic pa-
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miêci, pomników zas³u¿onym i
bohaterom II wojny wiatowej, w
tym miêdzy innymi:
 budowy pomnika Poleg³ych za Ojczyznê Obywateli Zielonek - na cmentarzu parafialnym
w Zielonkach, w 1984 roku
 budowy pomnika p³k. Narcyza Wiatra ps. Zawojna - na Plantach Krakowskich, w 1992 roku
 budowy tablicy upamiêtniaj¹cej
BCh - w kociele opactwa cystersów w Mogile
 budowy tablicy Katyñ w kaplicy Matki Bo¿ej Zwyciêskiej w kociele parafialnym w Zielonkach
 budowy tablicy przy ulicy Gertrudy 16 w Krakowie, gdzie
mieci³a siê kwatera p³k. Narcyza Wiatra w czasie II wojny
wiatowej

 budowy pomnika cichociemnych w Wierzbnie
 budowy pomnika Jana Paw³a
II - w XX rocznicê pontyfikatu
- przy kociele parafialnym w
Zielonkach.
Za swoj¹ d³ugoletni¹ pracê
zawodow¹ i dzia³alnoæ spo³eczn¹
zosta³ odznaczony wieloma odznaczeniami, wród których znajduj¹
miedzy innymi: Krzy¿ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy¿
Partyzancki, Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ BCh, Srebrny Medal
Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej, Odznaka Za Zas³ugi dla
Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiêniów
Politycznych. Pomiertnie odznaczony pami¹tkowym medalem
Bohaterom Wrzenia 1939 - na
uroczystoci upamiêtniaj¹cej 70.

rocznicê wybuchu II wojny wiatowej, w dniu 1 wrzenia 2009
roku, na Rynku G³ównym w Krakowie.
Prze¿y³ ponad 50 lat wiernie
w szczêliwym zwi¹zku ma³¿eñskim z Genowef¹ Gwizda³a z
domu Figiel, z któr¹ mia³ dwoje
dzieci. Wspania³¹ uroczystoæ z tej
okazji uwieñczy³ miêdzy innymi
medal Za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w 1998 roku.
dr n. med.
Zofia Gwizda³a-Friediger
 córka
mgr in¿. Tomasz Friediger
 wnuk

Kole¿anka Basia zmar³a!
B³yskawicznie, nie tylko w
ogniwach ma³opolskiego PSL,
rozesz³a siê wiadomoæ, ¿e po
ciê¿kiej, ale krótkiej chorobie
zmar³a w wieku 55 lat, Kole¿anka
Basia, bo tak J¹ nazywalimy, tak
do niej siê zwracalimy  Kole¿anka Barbara Krzysztofik  Dyrektor Biura Zarz¹du Wojewódzkiego PSL Województwa Ma³opolskiego.
Na zawsze zapamiêtamy Jej
mi³y, przyjazny nam umiech, jakby trochê niemia³y, którym wita³a nas gdy zwracalimy siê do Niej,
jako ³¹cznika z Zarz¹dem Wojewódzkim PSL, o radê i pomoc w
organizacji uroczystoci rocznicowych dla zachowania pamiêci o

Wincentym Witosie i jego wspó³pracownikach. Nigdy nam jako
cz³onkom zarz¹du Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum Wincentego

Witosa nie odmówi³a oczekiwanej
pomocy. Wykonywa³a j¹ dla nas
z wielkim zaanga¿owaniem i powiêceniem.
16 czerwca 2010 r. pochowana zosta³a na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Na
wieczny spoczynek odprowadzi³o J¹ ponad dwa tysi¹ce ludowców, przyjació³ i ponad piêædziesi¹t zielonych i stra¿ackich
sztandarów. Zmar³¹ ¿egna³a
Ewa Kierzkowska  wicemarsza³ek Sejmu RP, która wrêczy³a
mê¿owi Zmar³ej pomiertnie
przyznany Medal im. Wincentego Witosa.
JM
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Wielki dzieñ w ¿yciu szko³y
Nadanie imienia jest okazj¹ do
przypomnienia historii. A historia
ta siêga roku 1991. Wówczas to
decyzj¹ Kuratora Owiaty i Wychowania w Tarnobrzegu utworzono
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce.
Szko³a rozpoczê³a pracê w budynku koñcz¹cego dzia³alnoæ Liceum Medycznego. Dyrektorem
zosta³ dyrektor Liceum Medycznego, Stefan Ha³abis, który funkcjê tê sprawowa³ do grudnia 1994
roku, tj. do swojej mierci. Kadra
nauczycielska rekrutowa³a siê z
nauczycieli zatrudnionych w Liceum Medycznym. Naukê w szkole rozpoczê³o 36 uczniów.
1 wrzenia 1993r. dzia³alnoæ
rozpoczê³o 4-letnie Liceum Zawodowe o specjalnoci gastronomicznej. Akt za³o¿ycielski Kuratorium
Owiaty i Wychowania w Tarnobrzegu z dnia 20 maja 1993 po³¹czy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce i
Liceum Zawodowe, tworz¹c z
dniem 1 wrzenia 1993 roku Zespó³ Szkó³ w Janowie Lubelskim.
Szko³a przejê³a obiekty po zlikwidowanej bursie Liceum Medycznego. Po mierci S. Ha³abisa funkcjê
dyrektora Zespo³u Szkó³ od dnia 1
stycznia do 31 sierpnia 1995 roku
pe³ni³a mgr Regina Gil. Od 1 IX
1995 r. obowi¹zki te przej¹³ mgr
Adam ciborek, pe³ni¹c tê funkcjê
do 30 czerwca 2009 r.
Przy szkole funkcjonowa³ internat, którego kierownikiem by³ mgr
Zenon Kaproñ. Internat zawiesi³
dzia³alnoæ w 2003 r. Od wrzenia
1996 r. w Zespole Szkó³ utworzone zosta³o stanowisko kierownika
szkolenia praktycznego, które powierzono mgr in¿. U. Boryñskiej.
Nastêpnie funkcjê tê pe³ni³a mgr
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D. Wronka, a obecnie pe³ni j¹ mgr
R. Myszak.
1 wrzenia 2002 roku w miejsce Liceum Zawodowego utworzono Technikum Technologii ¯ywienia, które funkcjonowa³o do 31
sierpnia 2005r. W roku szkolnym
2003/2004 po raz pierwszy
uczniowie rozpoczêli naukê w Liceum Profilowanym oraz w Technikum Organizacji Us³ug Gastronomicznych.
Donios³ym wydarzeniem w
¿yciu spo³ecznoci szkolnej by³o
nadanie ZS sztandaru. Uroczystoæ
ta odby³a siê 13 padziernika 2004
r.. Podczas uroczystej akademii w
Janowskim Orodku Kultury starosta powiatu janowskiego przekaza³
sztandar na rêce dyrektora szko³y
Adama ciborka. Powiêcenia
sztandaru dokona³ ks. Infu³at E.
Markiewicz w kociele pw. w.
Jana Chrzciciela.

Obecnie dyrektorem Zespo³u
Szkó³ jest mgr Teresa Biernat.
Funkcjê tê sprawuje od 1 lipca
2009r. Funkcjê wicedyrektora pe³ni mgr Aneta W¹sek. Kierownikiem szkolenia praktycznego jest
mgr Renata Myszak. W sk³ad Zespo³u Szkó³ wchodz¹ 3-letnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce oraz 4-letnie Technikum Organizacji Us³ug
Gastronomicznych. W bie¿¹cym
roku szkolnym w Zespole Szkó³
uczy siê 320 uczniów.
Dzieñ 23 maja 2010 roku zapisze siê w historii naszej szko³y
jako jeden z najwa¿niejszych.
W³anie w tym dniu mia³a miejsce uroczystoæ nadania imienia
Wincentego Witosa Liceum Ogólnokszta³c¹cemu i Technikum Zawodowemu. Wród przyby³ych na
uroczystoæ byli: wicepremier
Waldemar Pawlak, przedstawiciele Kocio³a Katolickiego z ks.

Waldemar Pawlak podczas ods³oniêcia pomnika Patrona szko³y, Janów
Lubelski 2010 r.

Nasz Patron
prof. dr. hab. Stanis³awem Ziêb¹
 prorektorem KUL-u, pos³owie
na Sejm RP - Józef £opata, Tadeusz S³awecki, Marian Starownik, Franciszek Jerzy Stefaniuk,
Andrzej Pa³ys, Krzysztof Hetman
 podsekretarz stanu Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, przedstawiciele instytucji centralnych,
wojewoda lubelski Genowefa Tokarska, v-ce marsza³ek Województwa Lubelskiego S³awomir
Sosnowski, cz³onek zarz¹du Województwa Lubelskiego Arkadiusz
Bratkowski, lubelski kurator
owiaty Krzysztof Babisz, radni
województwa lubelskiego, starosta janowski Zenon Sydor. Wród
goci byli obecni: pani Alina
Wojtas  ¿ona pos³a Edwarda
Wojtasa, który zgin¹³ tragicznie
pod Smoleñskiem, Ryszard
Ochwat  prezes Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchos³awicach,
Gustaw Hadyna  artysta rzebiarz, autor popiersia W. Witosa.
Uroczystoæ rozpoczê³a siê
msz¹ wiêt¹, w czasie której powiêcony zosta³ sztandar szko³y.
Nadanie imienia szkole poprzedzi³o ods³oniêcie pomnika Wincentego Witosa. Dokona³ tego wicepremier Waldemar Pawlak. - To
wielki honor, ¿e mogê uczestniczyæ w ods³oniêciu tego pomnika, który bêdzie patronowa³ Zespo³owi Szkó³ w Janowie Lubelskim, bo Witos ca³ym swoim
¿yciem pokaza³, jak byæ dobrym
gospodarzem - mówi³
Pose³ Jan £opata, przekazuj¹c pomnik pod opiekê szkole, wyrazi³ nadziejê, ¿e uczniowie bêd¹
braæ przyk³ad ze swojego patrona
Wincentego Witosa i wyka¿¹ troskê o estetykê miejsca, w którym
pamiêæ narodowa spotyka siê z
przysz³oci¹.

Uroczysta msza wiêta, Janów Lubelski 2010 r.

Pomnik zosta³ powiêcony
przez ks. kan. Jacka Staszaka, proboszcza parafii w. Jana Chrzciciela. Nastêpnie liczne delegacje z³o¿y³y pod pomnikiem wieñce.
Kolejnym donios³ym momentem uroczystoci by³o wrêczenie
Aktu Nadania Imienia Szko³y, na
rêce pani dyrektor Teresy Biernat.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Janowskiego odczyta³ Uchwa³ê Rady
Powiatu o nadaniu imienia Wincentego Witosa Liceum Ogólnokszta³c¹cemu i Technikum Zawodowemu. Pani Dyrektor w swoim
przemówieniu przypomnia³a krótko historiê szko³y. Uzasadniaj¹c
motywy wyboru patrona zaznaczy³a, ¿e to m³odzie¿, rodzice i nauczyciele od lat poszukiwali osoby zas³u¿onej, która dobrze zapisa³aby siê w historii Polski, a jednoczenie by³aby wzorem dla
m³odzie¿y i tutejszego rodowiska. Po wielu dyskusjach spo³ecznoæ uczniowska odnalaz³a w
postaci Wincentego Witosa wzór
do naladowania, doskona³y
przyk³ad patriotyzmu i mi³oci do
ojczyzny. Cytuj¹c s³owa naszego
patrona: Uczcie siê, czytajcie,
zdobywajcie wiedzê za wszelk¹

cenê. Idcie z czasem i postêpem,
ale szanujcie prawdê i dogmaty
wiekami i tradycj¹ uwiêcone
Przedstawiciele Rady Rodziców wrêczyli pani dyrektor sztandar, który nastêpnie zosta³ przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Przedstawiciele
uczniów z³o¿yli lubowanie. Zaproszeni gocie dokonali symbolicznego wbicia gwodzia i wpisu do ksiêgi pami¹tkowej.
W trakcie uroczystoci zosta³y
równie¿ wrêczone odznaczenia
Polskiego Stronnictwa Ludowego,
w postaci Z³otej Koniczynki i
Medalu Wincentego Witosa. Pieni patriotyczno-religijne w wykonaniu Zespo³u Tañca Ludowego
UMCS w Lublinie zakoñczy³y podnios³e uroczystoci.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
w tym szczególnym dla nas dniu byli
razem z nami. Mamy nadziejê, ¿e
uroczystoæ nadania imienia na
trwale zapisze siê w pamiêci
uczniów, rodziców, mieszkañców
miasta i wszystkich przyby³ych, którzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoci¹.
Alina Bo
Ma³gorzata £ukasz
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