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Przybędziemy tutaj by z tej mogiły 
jak z wielkiego ogniska brać, brać mi-
łość, by podpalać serca narodu.

Przybędziemy tutaj by czerpać z tej 
niecodziennej atmosfery miejsca para-
fialnego cmentarza w Wierzchosławi-
cach, gdzie stawało się zawsze tuż obok 
ludzi-autorytetów, patriotów zatro-
skanych o losy naszego państwa.

Przybędziemy, by powiedzieć innym, 
że coś wzruszającego i tragicznego za-
razem jest w tych chłopskich spotka-
niach w Wierzchosławicach. W tych 
wędrówkach żyjących jeszcze świadków 
historii, do grobu T ego, co symbolem 
tylk o pozostał. Symbolem Wolności, 
Sprawiedliwości i Patriotyzmu

Ryszard OchwatZa
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 Wincenty Witos, trzykrotny 
premier rządu Polski, lider ru-
chu ludowego, ma swój obelisk 
z tablicami odlanymi  z brązu. 
Obelisk upamiętnia pobyt Wi-
tosa na przymusowej emigracji 
politycznej w międzywojennej 
Czechosłowacji, gdyż dokład-
nie w tym roku przypada 80. 
rocznica uchodźctwa politycz-
nego tego nieprzeciętnego poli-
tyka.
 Dnia 14 września 2013 r. 
w miejscowości Gródek (Hra-
dek) w Czechach nastąpiło 
uroczyste odsłonięcie obelisku, 
wraz z tablicami.
	 Uroczystość	 odsłonięcia	 ta-
blic	rozpoczęła	się	o	godz.10:00	
odegraniem	hymnów	obu	Państw	
przez	 orkiestrę	 protestanckiego	
Zboru	 Braterskiego	 w	 Gródku,	
na	 którego	 terenie	 znajduje	 się	
ów	obelisk.
	 Wśród	 licznie	 zaproszonych	
gości	nie	zabrakło	wicepremiera	
rządu	 RP,	 prezesa	 PSL	 Janusza	
Piechocińskiego,	 a	 uroczystość	
swoją	 obecnością	 zaszczycili	
również	 przedstawiciele	 pla-
cówek	 dyplomatycznych	 obu	
krajów:	 ambasador	RC	w	War-
szawie	Jan	Sechter,	J.E.	ambasa-
dor	RP	w	Pradze	Grażyna	Ber-
natowicz,	 konsul	 generalna	 RP	
w	Ostrawie	Anna	Olszewska.
	 Aby	oddać	hołd	W.	Witoso-
wi	do	Gródka	przybyli	również:	
przedstawiciele	rządu	RP	(m.in.	
podsekretarz	 stanu	 w	 Mini-
sterstwie	Pracy	 i	 Polityki	 Spo-
łecznej	 Małgorzata	 Marciniak	
i	 wicewojewoda	 małopolski	
Andrzej	 Harężlak),	 władze	
samorządowe	 z	 terenu	 Ślą-
ska	 (starosta	 powiatu	 Cieszyn	
Jerzy	 Nogowczyk,	 burmistrz	

miasta	 Skoczów	 Janina	Żagań,	
burmistrz	miasta	Wisła	Jan	Po-
loczek,	 przewodniczący	 Rady	
Powiatu	 Cieszyńskiego	 Stani-
sław	 Kubicjus).	 Władze	 Pol-
skiego	 Stronnictwa	 Ludowego	
reprezentowali:	prezes	ZW	PSL	
w	 Krakowie	 dr	 Andrzej	 Kosi-
niak-Kamysz,	 dyrektor	 biura	
ZW	PSL	w	Katowicach	Broni-
sław	 Karasek,	 prezes	 ZP	 PSL	
w	Katowicach	Leszek	Boniew-
ski	 oraz	 licznie	 zgromadzone	
poczty	sztandarowe.
	 Nie	 zabrakło	 również	 przed-
stawicieli	Instytutu	Pamięci	Na-
rodowej,	 który	 reprezentował	
dyrektora	 Biura	 Edukacji	 Pu-
blicznej	dr	Andrzej	Zawistowski	
oraz	 pracownicy	 oddziału	 IPN	
z	Rzeszowa	-	dr	Marcin	Bukała	
i	Tomasz	Bereza.
	 Polskie	 media	 reprezento-
wali	 dyrektor	 TVP	 Katowice	
Jerzy	 Nachel	 oraz	 wiceprezes	
Polskiego	 Radia	 S.A.	 Henryk	
Cichecki.
	 W	 uroczystościach	 wzięli	
udział	 przedstawiciele	 miej-
scowego	 samorządu	 z	 wójtem	

Robertem	 Borskim,	 prezesi	
Kongresu	Polaków	w	Republice	
Czeskiej	 i	 Polskiego	 Związku	
Kulturalno-Społecznego.	 Także	
przedstawiciele	 zaolziańskich	
organizacji:	 prezes	 zarządu	
Polskiego	 Związku	 Kulturalno
-Oświatowego	 (PZKO)	 w	 Re-
publice	 Czeskiej	 Jan	 Ryłko,	
przewodniczący	 Kongresu	 Po-
laków	 w	 RC	 dr	 Józef	 Szyme-
czek	 oraz	 współorganizator	 in-
stalacji	 pomnika	 dr	 Stanisław	
Gawlik,	 przewodniczący	 Sek-
cji	 Historii	 Regionu	 przy	 ZG	
PZKO	w	Czechach	 oraz	 rodzi-
ny	 ludowe	 -	 Marka	 Steindla	 -	
prawnuka	 Wincentego	 Witosa,	
Pawła	Niemca	 i	Heleny	Molak	
-	 łączników	W.	Witosa	 z	 kra-
jem	 w	 osobach	 dr	 Haliny	 Ol-
czak-Molak	 oraz	 dr.	 Andrzeja	
Molaka.	
	 Uroczystość	 odsłonięcia,	 wi-
tając	 przybyłych	 gości,	 zagaili:	
gospodarz	gminy	Gródek	w	Cze-
chach,	 wójt	 Robert	 Borski	 oraz	
prezes	 Towarzystwa	 Przyjaciół	
Muzeum	 W.	 Witosa	 w	 Wierz-
chosławicach	Ryszard	Ochwat.	

 

Pamiętne	rocznice

Z Witosem na Zaolziu

Robert Borski - wójt Gminy Gródek i Ryszard Ochwat - prezes Towarzystwa.
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Wicepremier	 rządu	 RP	 Janusz	
Piechociński	 w	 swoim	 wystą-
pieniu	 przypominał	 jak	 wielką	
wartością	 jest	 sięganie	 do	 ko-
rzeni.	Podkreślił	m.in.:	Przyszli-
śmy tutaj, bo pamięć, tożsamość 
i dziedzictwo zobowiązuje…  
Tamta Rzeczypospolita nie wy-
nagrodziła swojego trzykrotnego 
premiera rządu parlamentarnej 
demokracji. […] Tu, na tej ziemi 
Witos dobrze życzył Polsce i tu-
taj znalazł swoje miejsce, w cza-
sie kiedy w Polsce tego miejsca 
zabrakło…
	 Wicepremier	powiedział	rów-
nież	o	wielkiej	potrzebie	solidar-
ności	 Czech	 i	 Polski	 na	 arenie	
międzynarodowej,	 przypomi-
nając	 zebranym,	 że	 niebawem	
obchodzić	 będziemy	 15-lecie	
wspólnej	 obecności	 w	 NATO	
oraz	 10-lecie	 obecności	 w	Unii	
Europejskiej.	Chciałbym przyja-
ciołom Czechom przekazać prze-
słanie: Polacy i Czesi nie zmar-
nowali tego czasu, to naprawdę 
jest lepsza Europa, lepsze Cze-
chy i lepsza Polska.
	 J.	 Piechociński	 w	 swoim	
przemówieniu	 apelował	 też:	
Aby nigdy więcej Polak prze-
ciwko Czechowi ani Czech 
przeciw Polakowi w żadnym 
wymiarze, nie tylko politycz-
nym, nie wystąpił…
	 Powszechną	 sympatię	 wśród	
uczestników	 wzbudził	 występ	
artystyczny	 młodzieży	 z	 Pol-
skiej	Szkoły	Językowej	w	Gród-
ku,	pod	opieką	dyrektora	szkoły	
Kazimierza	Cieślara.
	 Po	części	oficjalnej	zaprosze-
ni	 goście	 udali	 się	 do	 sali	 kon-
ferencyjnej	 Zboru	 Braterskiego	
w	Gródku,	gdzie	 rozpoczęła	się	
konferencja	naukowa	poświęco-
na	 osobie	W.	Witosa	 i	 szeroko	
pojętym	 dziejom	 ruchu	 ludo-
wego.	Swój	udział	w	 referatach	

zaznaczyło	 wybitne	 grono	 na-
ukowe	polskich	i	czeskich	uczel-
ni;	 prof.	 dr	 hab.	 Romuald	 Tur-
kowski,	 dr	 Janusz	 Gmitruk,	 dr	
Arkadiusz	 Indraszczyk	 oraz	 dr	
Józef	 Szymeczek.	 Konferencji	
przewodniczył	Andrzej	 Szpunar	
-	dyrektor	Muzeum	Okręgowego	
w	Tarnowie.

	 Niestety,	 na	 uroczystościach	
zabrakło	 przedstawicieli	 władz	
państwowych	 z	 Pragi,	 nikogo	
nie	 było	 z	 kraju	 (odpowiednik	
naszego	 województwa)	 moraw-
sko-śląskiego,	nie	pojawił	się	też	
ani	 jeden	 członek	 odwołującej	
się	 do	 agrarnych	 korzeni	 partii	
KDU-ČSL	 Unia	 Chrześcijań-
skich	 Demokratów	 (Czechosło-
wacka	Partia	Ludowa).	
	 W	 imieniu	 Zarządu	 Towa-
rzystwa	 Przyjaciół	 Muzeum	
Wincentego	 Witosa	 w	 Wierz-
chosławicach	 chciałem	 zło-
żyć	 serdeczne	 podziękowania	
na	 ręce	 wszystkich	 osób,	 które	
przyczyniły	 się	 do	 powstania	
tej	 pięknej	 inicjatywy.	 Szcze-
góle	 podziękowania	 należą	 się	
naszym	 przyjaciołom	 zza	Olzy:	

wójtowi	 gminy	 Gródek	 -	 Panu	
Robertowi	 Borskiemu	 za	 oso-
bisty	wkład	 i	 życzliwość;	 Panu	
Stanisławowi	 Gawlikowi	 -	 za	
nieocenioną	 pomoc	 organiza-
cyjną,	 oraz	 administratorowi	
Zboru	Braterskiego	-	Panu	Zbi-
gniewowi	Konderli.
	 Dziękuję	 również	 wszyst-
kim	 instytucjom	 i	 osobom	pry-
watnym	 za	 pomoc	 finansową,	
bez	 której	 niemożliwa	 byłaby	
organizacja	tak	trudnego	przed-
sięwzięcia.	 Panu	 Ryszardowi	
Kapale,	 firmie	 Bruk-Bet,	 Pani	
Wiktorii	 Wodzie	 -	 wdowie	 po	
nieodżałowanej	 pamięci	 pośle	
Wiesławie,	 Dyrekcji	 Muzeum	
Historii	Polskiego	Ruchu	Ludo-
wego	w	Warszawie.	

Janusz Skicki

Pamiętne	rocznice

Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach.
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 Anna Błażej, aktywna ani-
matorka lokalnej kultury, uro-
dzona w Biskupicach Radłow-
skich w 1923 r. Założycielka 
i szefowa m. in. Klubu Seniora 
i Zespołu Regionalnego „Bi-
skupianie”. Lokalna kronikar-
ka, autorka pamiętnika Klubu 
Seniora, kroniki parafialnej 
oraz kronik dokumentujących 
bogatą i zróżnicowaną działal-
ność Klubu. Za zaangażowanie 
na rzecz lokalnej społeczności 
otrzymała wiele prestiżowych 
nagród i wyróżnień. Wyrosła 
z warstwy chłopskiej, niero-
zerwalnie związana ze wsią. 
W dalszym ciągu mocno anga-
żuje się w kultywowanie i po-
pularyzację ginącego folkloru. 
W miarę możliwości uczestni-
czy także w uroczystościach 
związanych z Wincentym Wi-
tosem, organizowanych przez 
Muzeum i Towarzystwo Przy-
jaciół Muzeum W. Witosa 
w Wierzchosławicach.
	 Doskonała	 pamięć	 Rozmów-
czyni	(w	tym	roku	skończyła	90	
lat)	pozwoliła	nam	przenieść	się	
w	przeszłość	 ,	do	 lat	 jej	młodo-
ści,	i	poznać	kilka	interesujących	
faktów	 z	 pogrzebu	 W.	 Witosa,	
czy	 chociażby	 tylko	 zasłysza-
nych	informacji,	ale	dzisiaj	jakże	
cennych.	 Spotykamy	 się	 wcze-
śniej	umówieni	w	domu	P.	Anny	
Błażej	 w	 Biskupicach	 Oczywi-
ście,	 przyjmuje	nas	 ze	 staropol-
ską	gościnnością,	 częstując	 żur-
kiem	domowej	roboty.
 - Naszą rozmowę zaczniemy 
od pytania, czy pamięta Pani 

może jakieś zdarzenie doty-
czące W. Witosa, bo przecież 
Biskupice Radłowskie oddalo-
ne są zaledwie kilkanaście ki-
lometrów od Wierzchosławic 
i postać Witosa w Pani rodzin-
nej wsi była na pewno znana?
 - Wiem, że Wincenty Witos 
przyjeżdżał do Biskupic na wie-
ce, które odbywały się na po-
dwórkach gospodarzy; groma-
dziło się wtedy tak dużo ludzi , że 
stali jeden obok drugiego. Wiem 
też, że Witosa bardzo poważano 
i słowa jego powtarzano jak sło-
wa świętej ewangelii. Ja jednak 
nie pamiętam z tego okresu wie-
le, bo byłam jeszcze wtedy dziec-
kiem.
 - A może jest coś jeszcze, co 
Pani szczególnie zapamiętała, 
a związane z osobą W. Witosa ?
 - Słyszałam takie opowiada-
nie o Witosie. Było to na jakiś 
zebraniu, na którym zamierzano 
Witosa ośmieszyć i poniżyć, po-
stawiono mu więc niepoważne 
pytanie: „Ile jest wart (kosztuje) 

Wincenty Witos we wspomnieniach Anny Błażej

Z	rodzinnych	wspomnień

cały Wiedeń?”, zaś on niezrażo-
ny odpowiedział: „Jeden deszcz 
w maju warta więcej niż cały 
Wiedeń”. Widać w tej odpowie-
dzi jego duszę i rozsądek chłopa, 
który znał wartość deszczu dla 
przyszłości plonów.
 - Wiem , że uczestniczyła 
Pani w pogrzebie W. Witosa. 
Może podzieli się Pani swoimi 
wrażeniami z tej uroczystości ? 
Już tak niewielu jest świadków 
tamtych wydarzeń.
 - Gdy Witos zmarł miałam 
już 23 lata i oczywiście brałam 
udział w pogrzebie. Wybierali się 
wszyscy. W dzień pogrzebu dro-
gami szli ludzie pieszo w kierun-
ku Wierzchosławic. Był to czas 
już po pracach polowych; dzień 
był ponury, trochę mglisty , nie 
było się czym dostać , bo było to 
zaraz po wojnie, więc i ja szłam 
pieszo. Nikt nie mówił,że jest 
ciężko, drogi były pełne ludzi, 
ważne w tym dniu było,żeby być 
samemu na pogrzebie. Pamię-
tam, że na uroczystości pogrze-

Kondukt pogrzebowy W. Witosa. Wierzchosławice, 6.11.1945 r.
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Z	kart	historii

bowe przyjechali ludzie z Po-
morza na otwartej przyczepie. 
Jadąc, wszyscy cały czas stali ze 
sztandarami, trzymając je w rę-
kach; ile ludzi tyle sztandarów. 
Na cmentarz nie było mowy, żeby 
dotrzeć, bo było dużo ludzi już 
od samego pomnika koło Domu 
Ludowego. Mnie udało się i sta-
nęłam koło kościoła , obserwując 
ten tłum idących ludzi. Wydawa-
ło się , że ci ludzie chodzą w kół-
ko, tak ich było dużo. Co zwin-
niejsi siadali na przydrożnych 
drzewach. obserwując kondukt. 
 - Czy może rozpoznała Pani 
kogoś znajomego w tym tłu-
mie?
 - Tak, widziałam Stanisła-
wa Mierzwę (sekretarz,	 najbliż-
szy	 współpracownik	 W.	 Wito-
sa,	 przew.	Kom.	Org.	 Pogrzebu	
Witosa	-	przyp.	red.) Szedł obok 
trumny Witosa, widziałam , że 
nie miał w ogóle obcasów, całe 
obcasy zostały zdarte od tego 
marszu z Krakowa. Ludzie też 
dobijali się, by choć przez chwi-
lę ciągnąć wóz - lawetę z trumną 
W. Witosa (w	 Wojniczu	 chłopi	
odłączyli	 konie	 od	wozu	 -	 plat-
formy,	 na	 której	 spoczywały	

zwłoki	W.	Witosa	i	sami	go	cią-
gnęli	-	przyp.	red.) Przy trumnie 
wartę trzymali górale i krakusi 
z kosami na sztorc, obok wozu 
szły grupy chłopów, młodzież 
wiciowa, kobiety w strojach lu-
dowych i strażacy ubrani w cha-
rakterystyczne mundury.
 - Prócz tłumów ludzi, któ-
rzy przybyli na pogrzeb, czy 
jeszcze coś utkwiło Pani w pa-
mięci?
 - Każda rzecz robiła wra-
żenie i wzruszała. Trumna Wi-
tosa była witana z honorami, 
w oknach domów można było 
zauważyć portrety W. Witosa 
oraz zapalone świece. Drogi 
po obu stronach były przystro-
jone kwiatami, świerkiem oraz 
żałobnymi wstążkami. Pogrze-
bowi Witosa towarzyszył las 
sztandarów. Mimo, że było to 
zaraz po wojnie, a w czasie 
wojny za te sztandary ludo-
we groziły kary ze strony oku-
panta. Nawet nasz sztandar 
z Biskupic Radłowskich był 
ukrywany w kominie w cza-
sie wojny. Przetrwał i on też 
uczestniczył w tym „Królew-
skim pogrzebie”.

 - Proszę powiedzieć, czy 
były może jakieś informacje 
np. w formie rozwieszonych po 
wsiach afiszy, a może idąc na 
uroczystość pogrzebową Wito-
sa szliście w grupach zorgani-
zowanych?
 - Nie było afiszy, ale wszyscy 
wiedzieli że Witos nie żyje, ta 
wiadomość rozchodziła się bar-
dzo szybko. Nie szłam też w żad-
nej grupie zorganizowanej. Szło 
się spontanicznie. Każdy szedł, 
bo czuł się w obowiązku, przecież 
szliśmy na pogrzeb chłopskiego 
przywódcy, męża stanu, chłopa 
,który tak wiele wniósł w naszą 
społeczność wiejską. Myślę, że 
każdy idący w tym kondukcie 
czynił to z potrzeby serca. Od-
daliśmy zmarłemu ostatni hołd, 
dziękując za jego pracę i zasługi 
dla kraju.
 - Co dzisiaj zostało z tam-
tych wydarzeń?
 - Zostało bardzo wiele, bo 
nadal pamiętamy o wydarzeniu 
z 1945 r. Świadczą o tym orga-
nizowane przez Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum W. Witosa 
rokrocznie” Zaduszki Witoso-
we”, w których uczestniczą setki 
ludowców i sympatyków. Ja rów-
nię przyjeżdżam na cmentarz do 
Wierzchosławic jak tylko pozwa-
la mi zdrowie. Niech ta piękna 
tradycja czczenia kolejnej rocz-
nicy śmierci W. Witosa wpisuje 
się w obraz Wierzchosławic.
 - Dziękując Pani za rozmo-
wę życzymy zdrowia i satys-
fakcji z prowadzonej działal-
ności. 

Red.
 

Uczestnicy uroczystości pogrzebowej W. Witosa. Wierzchosławice, 6.11.1945 r.
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tu, w Wierzchosławicach, gdzie już 
wchodził w swoje apogeum aktyw-
ności w służbie Polsce Wincenty 
Witos. Chciałbym życzyć Wierz-
chosławicom, które są przecież 
wciąż tym bijącym żywym sercem 
ruchu ludowego, aby w dalszym 
ciągu ta ziemia tarnowska, Wierz-
chosławice, były źródłem inspi-
racji, źródłem poczucia wartości 
i odpowiedzialności za losy ojczy-
zny. 
	 Przed	 odsłonięciem	 tablicy	 od-
była	 się	 w	 Centrum	 Kultury	 Wsi	
Polskiej	uroczysta	sesja	Rady	Gmi-
ny	 Wierzchosławice,	 z	 udziałem	
prezydenta,	 podczas	 której	 została	
podjęta	 uchwała	 w	 sprawie	 nada-

	 18	 września	 w	 Wierzchosła-
wicach	 odbyły	 się	 uroczystości	
poświęcone	 pamięci	 kpt.	 Adama	
Boryczki,	 w	 których	 uczestniczył	
prezydent	 RP	 Bronisław	 Komo-
rowski.	 Postać	 Adama	 Boryczki	
jest	bliska	prezydentowi,	ponieważ	
był	 on	 dowódcą	 ojca	 prezydenta	
Zygmunta	 Komorowskiego	 z	 6.	
Wileńskiej	Brygadzie	AK.	
	 Adam	 Boryczka	 „Tońko”,	 uro-
dzony	w	1913	r.	w	Wierzchosławi-
cach,	 żołnierz	 września	 1939	 roku	
i	polskich	Sił	Zbrojnych	na	Zacho-
dzie.	 Cichociemny,	 oficer	AK,	 do-
wódca	 6.	 Brygady	 Okręgu	 Wilno	
AK,	kurier	i	szef	łączności	delegatu-
ry	zagranicznej	Zrzeszenia	„Wolność	
i	 Niezawisłość”.	 W	 1954	 roku	
aresztowany,	 skazany	 na	 trzy-
krotną	karę	 śmierci,	 zamienioną	
na	dożywocie.	Po	kilkunastu	la-
tach	spędzonych	w	więzieniu	ko-
munistycznym	wypuszczony	 na	
wolność	w	1967	roku.	Po	śmierci	
1988	 r.	 pochowany	na	Cmenta-
rzu	 Powązkowskim	 w	 Warsza-
wie.	W	1991	roku	sąd	uznał	wy-
rok	na	niego	za	nieważny.	
	 W	 związku	 z	 przypadają-
cą	 w	 tym	 roku	 100.	 rocznicą	
urodzin	A.	Boryczki	 społeczność	
Wierzchosławic	 postanowiła	
uczcić	 jego	 pamięć	 odsłania-
jąc	 na	 Domu	 Ludowym	 im.	
W.	Witosa	pamiątkową	tablicę.	
W	 trakcie	 uroczystości	 odczy-
tany	 został	 rozkaz	 o	 awansie	
kpt.	 Boryczki	 do	 stopnia	 puł-
kownika.	 Następnie	 prezydent	
RP	 B.	 Komorowski	 podczas	
okolicznościowego	 wystąpie-
nia	powiedział	m.in.:	Jest prze-
cież coś z symbolu, że Adam 
Boryczka urodził się w 1913 r. 

nia	 kapitanowi	Adamowi	Boryczce	
pośmiertnie	 tytułu	 „Zasłużony	 dla	
Gminy	Wierzchosławice”.	
	 Po	uroczystości	prezydent	RP	B.	
Komorowski	odwiedził	cmentarz	pa-
rafialny	w	Wierzchosławicach,	gdzie	
złożył	kwiaty	na	grobie	trzykrotnego	
premiera	 II	 RP	 i	 wójta	 Wierzcho-
sławic,	 Wincentego	 Witosa.	 Wśród	
gości	byli	m.	in.:	minister	Pracy	i	Po-
lityki	 Społecznej	 Władysław	 Kosi-
niak-Kamysz,	wicemarszałek	Sejmu	
RP	Eugeniusz	Grzeszczak,	wicewo-
jewoda	małopolski	Andrzej	Harężlak,	
wicemarszałek	 woj.	 małopolskiego	
Roman	Ciepiela,	 posłowie	PSL	An-
drzej	Sztorc	i	Mieczysław	Kasprzak,	
członkowie	 zarządu	 Towarzystwa	

Przyjaciół	Muzeum	Wincentego	
Witosa	oraz	rodzina	Wincentego	
Witosa.	 Z	 cmentarza	 prezydent	
udał	 się	 ponownie	 do	 Centrum	
Kultury	 Wsi	 Polskiej,	 gdzie	
dokonał	 otwarcia	 konferencji:	
„Wincenty	Witos	-	polskie	drogi	
do	wolności.	Ludowcy	w	walce	
o	wolną	 Polskę”.	 Podczas	 kon-
ferencji	 referaty	wygłosili:	 prof.	
Franciszek	 Ziejka	 -	 były	 rektor	
UJ,	a	także	dr	Mateusz	Szpytma	
z	IPN	w	Krakowie.	

	 Przed	 rozpoczęciem	 uroczy-
stości	 w	 Centrum	 Kultury	Wsi	
Polskiej	 Zagrodę	 Wincentego	
Witosa	odwiedzili	minister	Pracy	
i	Polityki	Społecznej	Władysław	
Kosiniak-Kamysz	i	wicemarsza-
łek	Sejmu	RP	Eugeniusz	Grzesz-
czak.	Goście	zwiedzili	nasze	mu-
zeum	oraz	spotkali	się	z	rodziną	
W.	Witosa,	 prezesem	 Towarzy-
stwa	 Ryszardem	 Ochwatem	
i	 kierownikiem	 muzeum	 Janu-
szem	Skickim.

Red.

Z	kart	historii

Wierzchosławice źródłem inspiracji
- prezydent RP Bronisław Komorowski w Wierzchosławicach

Prezydent RP Bronisław Komorowski
przy Grobie W. Witosa.

Muzeum Wincentego Witosa. Stoją od lewej: 
Ryszard Ochwat, Janusz Skicki,

Władysław Kosiniak-Kamysz, Barbara Steindel,
Eugeniusz Grzeszczak i Marek Steindel.
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Zagłębia	 Karwińsko	 -	 Ostraw-
skiego.	
	 To	 właśnie	 polskość	 Zaolzia	
zadecydowała	 o	 kierunku	 emi-
gracji	 politycznej	 Wincentego	
Witosa	 -	 działacza	 polskiego	 ru-
chu	 ludowego,	 posła	 na	 Sejm	 II	
RP,	 trzykrotnego	premiera	 rządu,	
oskarżonego	 w	 procesie	 brze-
skim.	 Podczas	 emigracji	 istotne	
znaczenie	 w	 dążeniu	 do	 zmian	
społecznych,	 nie	 tylko	w	Polsce,	
miała	 współpraca	 Wincentego	
Witosa	 z	 przedstawicielami	 ru-
chu	agrarnego	w	Czechosłowacji.	
Zmiany	statusu	społecznego	i	po-
litycznego	 warstwy	 chłopskiej	
zapowiadał	 manifest	 podpisany	
na	początku	1936	roku	w	Morges	
(Szwajcaria).	Pozyskiwał	on	opo-
zycyjną	 część	 polskiego	 korpusu	
oficerskiego,	między	innymi	Wła-
dysława	Sikorskiego	i	Józefa	Hal-
lera	 do	 dokonania	 ewentualnego	
zamachu	stanu	w	oparciu	o	maso-
we	wystąpienia	chłopskie.	Sygna-
tariuszami	dokumentu	obok	Win-
centego	Witosa	 był	 były	 premier	
Ignacy	 Paderewski	 i	 gen.	 Józef	
Haller.	

	 Chłopski	ruch	strajkowy,	które-
go	nasilenie	przypada	na	lata	1935-
1937	nie	zdołał	jednak	obalić	syste-
mu	rządzącego.	Główna	przyczyna	
tkwiła	 w	 braku	 jedności	 i	 współ-
pracy	 wszystkich	 sił	 lewicowych,	
reprezentujących	masy	ludowe.
	 Przebywający	 na	 emigracji	
Wincenty	Witos	utrzymywał	licz-
ne	 kontakty	 z	 przedstawiciela-
mi	 partii	 politycznych,	 nie	 tylko	
w	Polsce,	ale	i	w	Europie.	Śledził	
wydarzenia	w	kraju,	kierował	pra-
cami	Stronnictwa	Ludowego.
	 Dążył	 do	 wprowadzenia	 de-
mokracji	 w	 Polsce,	 ,,Wierzył 
w swoje ostateczne zwycięstwo. 
Wiedział, że demokracja zwy-
cięża siłą idei i nie może być po-
konana w żadnej mierze przez 
dyktaturę, gdzie wola jednego 
człowieka gwałci wolę i wolność 
narodu”(dr Josef Ćerny).
	 W	dniu	14	września	2013	roku	
w	miejscowości	Gródek	(	Hradek)	
w	 Republice	 Czeskiej	 dokonano	
odsłonięcia	 tablicy	 pamiątkowej	
na	obelisku	z	podobizną	Wincen-
tego	 Witosa,	 posadowionego	 na	
placu	przed	Zborem	Braterskim.	

	 Wpływ	na	ostateczne	ustalenie	
granic	 II	 Rzeczypospolitej	 miały	
zarówno	 postanowienia	 traktatu	
wersalskiego	 (fragmentarycznie	
ustalającego	 rysy	 odradzającego	
się	 państwa),	 jak	 i	 wyniki	 prze-
prowadzanych	 plebiscytów	 oraz	
wojna	bolszewicka	1920	roku.	
	 O	przebiegu	granicy	południo-
wej	 miały	 zadecydować	 plebi-
scyty	 planowane	 na	 Śląsku	 Cie-
szyńskim,	 Spiszu	 i	 Orawie,	 do	
przeprowadzenia	 których	 jednak	
nie	doszło.	W	styczniu	1919	roku	
wojska	 czeskie	 zajęły	 wschod-
nią	 część	 Śląska	 Cieszyńskiego	
do	rzeki	Olzy,	co	odbyło	się	przy	
aprobacie	 państw	 sprzymierzo-
nych	 decyzją	 Rady	 Najwyższej	
w	 Spa	 (Belgia)	 z	 28	 lipca	 1920	
roku.	Większość	spornych	obsza-
rów	 Śląska	 Cieszyńskiego	 (tzw.	
Zaolzia),	 Spisza	 i	 Orawy	 znala-
zło	się	po	stronie	Czechosłowacji.	
Zwłaszcza	utrata	Zaolzia	była	dla	
Polski	dotkliwa	ze	względu	na	za-
mieszkującą	 tam	 liczną	 ludność	
polską	(	140	tysięcy)	oraz	wystę-
pujące	 na	 tym	 terenie	 bogactwa	
mineralne	i	zakłady	przemysłowe	

Żywa historia

 W tym roku przypada 68. rocznica śmierci Wincentego Witosa i 28. Stanisława Mierzwy. Tegoroczne Zadusz-
ki Witosowe w Wierzchosławicach odbędą się 10 listopada, z udziałem prezydenta RP - Bronisława Komorows-
kiego. Organizatorem uroczystości jest Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W. Witosa, Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Rodzina Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy, Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach, 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Partnerem Przedsięwzięcia jest 
Województwo Małopolskie

Listy	do	Piasta
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	 	 	 	 Swoją	 obecnością	 uświetnili	
uroczystość	 wicepremier	 rządu	
RP,	 prezes	 PSL,	 Janusz	 Piecho-
ciński	oraz	Ambasador	Republiki	
Czeskiej	w	Warszawie	 Jego	Eks-
celencja	 Jan	 Sechter,	 Jego	 Eks-
celencja	 Ambasador	 Republiki	
Polskiej	 w	 Pradze	 Grażyna	 Ber-
natowicz,	 Konsul	 Generalna	 RP	
w	Ostrawie	Anna	Olszewska.
	 Pięknie	prezentowały	się	przy-
byłe	na	uroczystość	poczty	sztan-
darowe,	między	 innymi	 ze	Szko-
ły	Podstawowej	w	Rudce	 (gmina	
Wierzchosławice).
	 Wymiar	 sentymentalny	 miała	
obecność	 prawnuka	 Wincente-
go	 Witosa-Marka	 Steindla	 oraz	
rodziny	 Pawła	 Niemca	 i	 Heleny	
Molak-	 łączników	 Wincentego	
Witosa	z	krajem.	
	 Przybyłych	 gości	 prostotą	 re-
gionalnych	 strojów	 zachwycili	
uczniowie	 Polskiej	 Szkoły	 Języ-
kowej	w	Gródku	z	ujmującym	za	
serce	 programem	 artystycznym	
przygotowanym	 pod	 kierunkiem	
dyrektora	szkoły	Kazimierza	Cie-
ślara.
	 Dalsza	część	uroczystości	od-
była	 się	 w	 Sali	 Konferencyjnej	
Zboru	Braterskiego.	
	 Tematyka	 referatów	 przed-
stawiała	 historię	 ruchu	 agrarnego	
i	 ludowego	 w	 Czechosłowacji,	
formy	 międzynarodowej	 współ-
pracy	 polskich	 i	 czechosłowac-
kich	 ludowców,	 rolę	 dziejową	
Wincentego	 Witosa	 w	 rozwoju	
ruchu	ludowego.	
	 Przedstawili	 je	 prof.	 dr	 hab.	
Romuald	 Turkowski	 (Uniwersy-
tet	Warszawski),	 dr	 Janusz	 Gmi-
truk(Muzeum	 Historii	 Ruchu	
Ludowego	w	Warszawie),	 dr	Ar-
kadiusz	 Indraszczyk	 (Akademia	
Podlaska	w	Siedlcach).
	 Wykład	 dr	 Józefa	 Szymecz-
ka	 z	 Uniwersytetu	 Ostrawskiego	
przybliżał	 problematykę	 demo-

graficzną	 regionu:	 stosunki	 wy-
znaniowe	 i	 narodowościowe	 na	
Zaolziu,	te	dawne	i	obecne.
	 Szereg	 prac	 i	 starań	 związa-
nych	z	realizacją	projektu	umiesz-
czenia	tablicy	upamiętniającej	po-
byt	Wincentego	Witosa	w	Gródku	
przedstawił	 dr	 Stanisław	 Gawlik	
-	 prezes	 Stowarzyszenia	 Pożyt-
ku	 Publicznego	 ,,Koegzystencja”	
w	Republice	Czeskiej.
	 Dużym	 zainteresowaniem	
zebranych	 cieszyły	 się	 materiały	
i	opracowania	ukazujące	emigra-
cję	 Wincentego	 Witosa	 w	 Cze-
chosłowacji	w	 latach	1933-1939,	
a	 także	 mówiące	 o	 losach	 pol-
skich	rodzin	na	Zaolziu.
Spotkanie	 przy	 wspólnym	 sto-
le	 sprzyjało	 nawiązaniu	 nowych	
przyjaźni,	 wymianie	 opinii	 i	 po-
glądów,	 planowaniu	 nowych	
,wspólnych	 przedsięwzięć,	 bo	
i	dzisiaj	tak	jak	przed	laty	

,,W rękach naszych znajdują się 
znowu losy nasze

i przyszłość nasza, od nas zależy 
jak się urządzimy.

(W. Witos)

	 Możliwość	 uczestniczenia	
wraz	 z	 delegacją	 z	Wierzchosła-
wic	w	 tak	doniosłej	 uroczystości	
była	dla	mnie	szczególnie	ważna.	

Jako	 nauczycielka	 historii	 mo-
głam	 skonfrontować	 swoją	 wie-
dzę	z	żywą	historią.	Fakty	i	opinie	
przedstawione	 przez	 wykładow-
ców	 odnośnie	 ruchu	 ludowego	
i	 roli	 Wincentego	 Witosa,	 jako	
człowieka	 niezłomnie	 dążącego	
do	awansu	społecznego	i	politycz-
nego	 warstwy	 chłopskiej,	 były	
szczególnie	wymowne,	bo	przed-
stawiane	 w	 miejscu,	 skąd	 przy-
wódca	 ruchu	 ludowego,	 mimo	
wielu	 przeszkód	 był	 w	 stanie	
czuwać	 nad	 rozwojem	 wydarzeń	
w	ojczystym	kraju.
	 Aspekt	demograficzny	wykła-
du	 dr	 Józefa	 Szymeczka	 z	 Uni-
wersytetu	 w	 Ostrawie	 pozwa-
lał	 spojrzeć	 na	 sprawę	 Zaolzia	
w	aspekcie	ludzkim	-	problemów	
i	asymilacji	ludności	polskiej,	któ-
rej	 na	 zaanektowanych	 terenach	
przyszło	 żyć.	 Zachowane	 tu	 pol-
skie	 tradycje,	 zwyczaje,	 język	 są	
głęboko	zakorzenione	i	przekazy-
wane	z	pokolenia	na	pokolenie.	

mgr Mariola Błajda
(Gimnazjum Publiczne 

w Pruchniku,
woj. podkarpackie)

Konferencja Wincenty Witos w Czechosłowacji. Siedzą od lewej dr Arkadiusz 
Indraszczyk, dr Janusz Gmitruk, Andrzej Szpunar, dr Stanisław Gawlik,

prof. dr hab. Romuald Turkowski i dr Andrzej Zawistowski.

Listy	do	Piasta



9

	 Inspiracją	 do	 skreślenia	
kilku	słów	był	artykuł	w	po-
przednim	 wydaniu	 Piasta	 -	
„Cudu	 nie	 było”.	 W	 filmie	
„Bitwa	 Warszawska	 1920”	
cudu	 również	 nie	 było.	
Reżyser	 filmu,	 Jerzy	 Hoff-
man	 mógł	 opowiedzieć	 his-
torię	bitwy	na	dwa	sposoby:	
albo	 stworzyć	 wielki	 film	
batalistyczny	 z	 mocną	 pod-
budową	 historyczną,	 albo	
pójść	 w	 sienkiewiczowską	
romantyczną	 opowieść,	 do	
której	 tłem	będą	wydarzenia	
z	1920	roku.	Wybrał	tę	drugą	
drogę.	 Zawiódł	 historyków,	
recenzentów	i	widzów.
	 Można	 było	 domagać	 się	
od	reżysera	z	aspiracjami,	aby	
stworzył	 wielki	 batalistyczny	
film	 o	 mocnej	 podbudowie	
historycznej,	 gdzie	 ukazałby	
złożoność	 sytuacji	 w	 Polsce,	
walkę	 stronnictw	 i	 wizji,	
batalię	 międzynarodową	 czy	
wreszcie	osobiste	ambicje	bo-
haterów	 wydarzeń.	 Mógłby	
też	 powstać	 film	 przepełni-
ony	 dylematami	 moralnymi,	
odpowiadający	 na	 problemy	
współczesności,	 w	 którym	
historia	byłaby	jedynie	pretek-
stem	do	osobistej	wypowiedzi	
twórcy	 na	 temat	 dzisiejszej	
rzeczywistości.	 Reżyser	 miał	
możliwość	 stworzyć	 dzieło,	
które	 zaspokajałoby	 ambic-
je	 wszystkich	 ideologów,	 in-
telektualistów,	myślicieli	i	in-
terpretatorów	przeszłości,	 dla	
których	film	jest	jeszcze	jedną	

możliwością	na	wyrażanie	ich	
przekonań.	 Cała	 wojna	 pols-
ko-bolszewicka,	 a	 zwłaszcza	
jej	 kluczowa	 bitwa,	 dostarc-
za	 wystarczającego	 mate-
riału,	 aby	 taki	 produkt	 pow-
stał.	 Stało	 się	 natomiast	 jak	
zwykle	gdy	mówimy	o1920r,	
czyli	tak	jak	na	uroczystej	ak-
ademii	z	góry	ustalonym	sce-
nariuszem.
	 Jeśli	ktoś	oczekiwał	prawdzi-
wego	 obrazu	 złożoności	 historii	
tamtych	 dni,	 to	 niemal	 pewne	
jest,	że	będzie	srogo	zawiedziony.
	 „Bitwa	warszawska	1920”	
jest	 jedynie	 prostą	 rozrywką	
ze	wszelkimi	wadami	i	zaleta-
mi	tego	typu	produkcji.	Wszel-
kie	 oczekiwania,	 że	 nauczy	
ona	nas	historii,	będzie	wiel-
kim	pomnikiem	dla	obrońców	
Ojczyzny,	 odłożyć	można	 ad	
acta.	 Film	 Jerzego	Hoffmana	
może	 co	 najwyżej	 wypełnić	
nam	sobotnie	popołudnie,	nie	
pozostawiając	 po	 sobie	 nic.	
Reżyser	 stara	 się	 nas	 prze-
konać	że	 ta	pierwsza	baryka-
da	 cywilizowanego	 świata	
upadłaby	pod	naporem	bezw-
zględnych	hord,	gdyby	nie	jej	
przywódca	 -	 Józef	 Piłsudski-	
postać	 nieomal	 nienaganna,	
heros,	geniusz	wojenny	i	poli-
tyczny,	bez	którego	cała	ta	eu-
ropejska	układanka,	 runęłaby	
jak	domek	z	kart.	
	 Z	tak	wizją	historii	zazna-
jamia	nas	Hoffman	i	z	taką	po-
zostawia	 już	 do	 końca	 filmu.	
Naiwne	i	proste?	Owszem,	ty-

lko	 czy	w	filmie	 rozrywkow-
ym	 potrzebowaliśmy	 czegoś	
więcej?	
	 Warto	 jeszcze	 wspom-
nieć	 o	 najciekawszych	 epi-
zodycznych	 kreacjach:	 Mi-
chała	Żebrowskiego	(premier	
Grabski),	 Adama	 Strzeleck-
iego	(Wincenty	Witos)	i	Mar-
iana	Diędziela	 (generał	Roz-
wadowski).	 Wszyscy	 oni	 są	
jedynie	 filmowymi	 kukłami,	
pojawiającymi	 się	 tylko	 po	
to,	by	dać	pozory	akcji	prow-
adzącej	 do	 finałowej	 Bitwy	
Warszawskiej,	 która	 zatrzy-
ma	 komunistyczny	 pochód	
na	Zachód,	a	także	pokazanie	
tych	ważnych	postaci	tak,	by	
przypadkiem	 nie	 przysłoniły	
swoją	 osobowością	 nieo-
mylnego	 Naczelnego	 Wod-
za.	 Ukazani	 zostali	 tak,	 by	
uczestnik	 tej	 fałszywej	 lek-
cji	 historii	 odniósł	 wrażenie	
że	 nic	 nie	 wnoszą	w	 ówcze-
snych	 dniach	 do	 biegu	 praw,	
zdarzeń.	 Bohater	 jest	 tylko	
jeden.	
	 Czy	 film	może	 być	 lekc-
ją	historii?	W	 jednym	z	wy-
wiadów	 Hoffman	 twierdzi	
że	 nie.	 To	 zapewne	 dlatego	
manipuluje	 faktami	 history-
cznymi,	 jednych	 nobilituje,	
innych	 poniża	 i	 nimi	 gar-
dzi,	 fałszuje	 ich	 słowa.	Sam	
kreuje	bohaterów,	choć	osąd	
historii	jest	całkiem	inny.
	 Nie	chcę	być	monotematy-
czny	 i	wskazywać	 na	 Piłsud-

Listy	do	Piasta
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dyrektorzy	 przedszkola,	 szkół	
podstawowych	i	gimnazjalnych	
gminy	 Lidzbark,	 Rada	 Rodzi-
ców,	 sołtysi,	 uczniowie	 naszej	
szkoły	i	sponsorzy.
	 Po	 mszy	 świętej	 przed	 bu-
dynkiem	 szkoły	 został	 odśpie-
wany	 hymn	 narodowy	 i	 hymn	
szkoły.	Przewodniczący	Samo-
rządu	 Szkolnego	 Filip	 Napi-
wodzki	złożył	meldunek	dyrek-
torowi	szkoły,	a	dyrektor	Piotr	
Kościński	 -	 burmistrzowi	 Li-
dzbarka	Janowi	Rogowskiemu.	
Następnie	 poczet	 sztandarowy	
w	 składzie:	 Jerzy	 Skarzyń-
ski,	 Agata	 Rosa,	 Julia	 Rybka	
poprowadził	 nas	 do	 świetlicy	
wiejskiej	 w	 Wąpiersku,	 gdzie	
miała	miejsce	dalsza	część	uro-
czystości	jubileuszowej.	
	 W	 świetlicy	 wiejskiej	 całą	
społeczność	szkolną,	zaproszo-
nych	gości,	rodziców	i	sponso-
rów	 powitał	 dyrektor	 szkoły.	
Sylwetkę	 patrona	 szkoły	Win-
centego	 Witosa	 przedstawił	
emerytowany	nauczyciel	histo-
rii	 Jan	 Drankowski	 i	 Ryszard	
Ochwat	 -	 prezes	 Towarzystwa	
Przyjaciół	 Muzeum	 Wincen-
tego	 Witosa.	 Były	 dyrektor	
szkoły	 Jerzy	 Gadomski	 przed-
stawił	 szczegółową	 historię	
naszej	 szkoły.	W	 swoich	 prze-
mówieniach	 zaproszeni	 goście	
dziękowali	 rodzicom,	 nauczy-
cielom,	dyrektorowi,	całej	spo-
łeczności	szkolnej	i	wszystkim,	
dzięki	którym	szkoła	będzie	da-
lej	 funkcjonować	 już	 nie	 jako	
gminna,	 ale	 prowadzona	 przez	
miejscowe	stowarzyszenie.
	 W	wykonaniu	uczniów	obej-
rzeliśmy	 część	 artystyczną	 po-
święconą	 życiu	 Wincentego	
Witosa	 i	 wysłuchaliśmy	 wy-
stępu	 szkolnego	 zespołu	 gita-

Nasz	Patron

Obchody 25-lecia nadania Szkole Podstawowej
w Wąpiersku imienia Wincentego Witosa.

Ostrowski	 -	 wicestarosta	 po-
wiatu	 działdowskiego,	 władze	
samorządowe	 z	 burmistrzem	
Lidzbarka	 Janem	 Rogowskim,	
radni	 Rady	 Miejskiej	 w	 Li-
dzbarku,	Krzysztof	Główczyń-
ski	-	dyrektor	Welskiego	Parku	
Krajobrazowego	w	Jeleniu,	Jan	
Raczyński	 -	 prezes	 Spółdziel-
ni	 Mleczarskiej	 w	 Lidzbarku,	

	 W	 uroczystej	 mszy	 świę-
tej	 uczestniczyli	 parlamen-
tarzyści:	 posłowie	 Zbigniew	
Babalski	 i	 Stanisław	 Żeli-
chowski,	 Marek	 Szter	 -	 war-
mińsko-mazurski	 wicekurator	
oświaty,	Ryszard	Ochwat	-	pre-
zes	 Towarzystwa	 Przyjaciół	
Muzeum	 Wincentego	 Witosa	
w	 Wierzchosławicach,	 Witold	

 Szkoła Podstawowa w Wąpiersku jest jedną z dwóch szkół 
w woj. warmińsko-mazurskim, które noszą imię przywódcy 
ruchu ludowego. 25 lat temu w roku szkolnym 1987/88 dzięki 
zaangażowaniu dyrektora szkoły Jerzego Gadomskiego oraz 
nauczyciela historii, działacza PSL-u i zarazem miejscowego 
poety Jana Drankowskiego, kurator oświaty w Ciechanowie 
oficjalnie nadał Szkole Podstawowej w Wąpiersku imię Win-
centego Witosa.

	 26	października	2012	r.	o	godz.	9:00	podczas	uroczystej	mszy	
świętej	w	kościele	parafialnym	p.w.	Opatrzności	Bożej	został	po-
święcony	sztandar.	Mszę	odprawił	i	homilię	wygłosił	proboszcz	
parafii	ks.	Piotr	Sacha.	Sztandar	zawiera	godło	Polski	oraz	wize-
runek	patrona	szkoły	Wincentego	Witosa.	Wystąpił	też	rodzinny	
zespół	sygnalistów	myśliwskich	Państwa	Ciesielskich	ze	Słupa.	
	 W	tym	dniu	ceremoniał	szkoły	wzbogacił	się	o	hymn	i	sztan-
dar.	Słowa	hymnu	ułożył	emerytowany	nauczyciel	naszej	szkoły	
Jan	Drankowski	i	śpiewamy	go	na	melodię	„Wojenko,	wojenko”	
… 
 Trzykrotny Premierze, Ludowców Prezesie,
 niech prawda o Tobie , niech prawda o Tobie
 daleko się niesie.
 Niech Twoje wskazania, niech Twoje nauki
 w czyny przekuwają, w czyny przekuwają
 ojcowie i wnuki.
 Niech nasi rodacy z wiosek i Warszawy
 owocnie pracują, owocnie pracują 
 dla ojczystej sprawy.
 Największemu z chłopów, każdy Polak przyzna,
 najcenniejszym dobrem, najcenniejszym dobrem
 jest wolna Ojczyzna.
 Lista Twoich zasług bywa bardzo długa,
 wójcie z Wierzchosławic, wójcie z Wierzchosławic,
 hetmanie od pługa.
 Po naszym Patronie jest pamiątek wiele,
 o które zadbali, o które zadbali 
 jego przyjaciele. 
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rzystów.	 Przedstawiciele	 Sa-
morządu	 Szkolnego	 złożyli	
ślubowanie	na	sztandar	szkoły.	
Dyrektor	 szkoły	 podziękował	
wszystkim	 sponsorom,	 a	 eme-
rytowani	 dyrektorzy,	 nauczy-
ciele	 i	 pracownicy	 obsługi	 zo-
stali	szczególnie	wyróżnieni.	
	 W	 szkole	 przygotowano	
specjalną	okolicznościową	wy-
stawę.	Były	to:	album	z	praca-
mi	plastycznymi	uczniów,	opu-
blikowany	tomik	uczniowskich	
wierszy	o	 szkole	 i	 jej	 patronie	
Wincentym	 Witosie;	 legendy,	
wystrój	 izby	 z	 czasów	 życia	
patrona,	 wykaz	 absolwentów	
szkoły	od	1997	roku	oraz	foto-
grafie	 kierowników	 i	 dyrekto-
rów	 szkoły.	 Zaproszeni	 goście	
otrzymali	 piękne	 kotyliony	
i	 foldery	 wykonane	 przez	 na-

uczycieli.	 Po	 części	 oficjalnej	
spotkanie	 towarzyskie	 prze-
biegało	 w	 miłej	 i	 przyjaznej	
atmosferze	przy	obiedzie	 i	ka-
wie.	 Można	 było	 wówczas	
obejrzeć	 pokaz	 slajdów	 z	 wy-
darzeniami	z	życia	szkoły.
	 Nadanie	 szkole	 imienia	
(1987	 r.),	 100-lecie	 istnienia	
szkoły	 (1996	 r.)	 i	 jubileusz	
25-lecia	 nadania	 szkole	 imie-
nia	-	to	najważniejsze	dni	w	hi-
storii	Szkoły	Podstawowej	im.	
Wincentego	Witosa	w	Wąpier-
sku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wąpiersku 

mgr Piotr Kościński

skiego,	 ale	 jest	 wiele	 innych	
przypadków,	 choćby	Wienia-
wa-	Długoszowski.	
	 Film	 Bitwa	 Warszawska	
1920	nie	jest	w	żaden	sposób	
lekcją	 historii	 i	 grzechem	
byłoby	 go	 tak	 traktować.	
Przeciętny	 widz	 nie	 dowie	
się	o	samej	bitwie	więcej	niż	
z	 podręcznika	 do	 gimnaz-
jum	albo	jeszcze	mniej.	Tym	
bardziej	dziwi	mnie	masowe	
wysyłanie	do	kin	młodzieży	
szkolnej	 na	 fałszywą	 lekcję	
historii.	
	 „Bitwa	 warszawska	 1920”	
stanowi	 więc	 niezłą	 rozry-
wkę,	 w	 sam	 raz	 na	 wypad	
do	kina	w	sobotnie	popołud-
nie.	Na	film	dla	tych,	którzy	
w	 „Bitwie	 Warszawskiej”	
chcieliby	 zobaczyć	 epicki	
utwór	 podejmujący	 prob-
lematykę	 moralno-ideolog-
iczną,	 przeżyć	 autentyczną,	
prawdziwą	lekcję	historii	przyj-
dzie	chyba	jeszcze	poczekać.

Alicja Szalińska

Nasz	Patron

Część artystyczna.

Poczet sztandarowy.Zaproszeni goście.

P.S. Cudu nie było
dok. artykułu ze str. 9
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Poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej
im. W. Witosa w Rudce z Januszem Piechocińskim -

wicepremierem i Romanem Kucharskim -
sekretarzem Towarzystwa.

Prawnuk Wincentego Witosa - Marek Steindel.

Goście uroczystości.

Z WITOSEM NA ZAOLZIU
ODSŁONIĘCIE OBELISKU KU CZCI WINCENTEGO WITOSA

4 WRZESIEŃ 2013 R.  GRÓDEK - REPUBLIKA CZESKA

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wystąpienie Janusza Piechocińskiego,
wicepremiera Rządu RP i prezesa PSL.

Występ artystyczny dzieci
z Polskiej Szkoły Językowej w Gródku.

Delegacja Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
W. Witosa składa kwiaty.


