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A nadzieja znów wstąpi w nas.
Nieobecnych pojawią się cienie.

Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.
I choć przygasł świąteczny gwar,
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu,
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj,
Wbrew tak zwanej ironii losu

Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki 
strat,

Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas, 
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole.

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia 
Życzy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosawicach
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Twórco Świata! przed Twym tronem,
Lud polski - z pokorą staje

I z czołem w ziemię schylonym
Hołd Ci winny z czcią oddaje.

Kieruj małymi siłami
Lub złącz - z Przodków popiołami.

Z miłym dziś wolności znakiem
Błagamy u Twego Tronu

By Polak był znów Polakiem
Od kolebki aż do zgonu.

Chciej dopomóc Polskiej młodzi,
Jej Chłopicki dziś dowodzi!

Nie pragniemy nic cudzego,
Tylko znowu mieć kraj cały,
Używać szczęścia prawego
I dawnej Polaka chwały.

Racz, niech zaszczytnie wawrzyny
Wieńczą polskie prawe syny!

 W Polsce okres Wiosny Ludów 
nie zaznaczył się jednak żadnym 

 Gdybyśmy pokusili się o uło-
żenie świątecznej kolędowej listy 
przebojów, które najchętniej śpie-
wane są w naszych domach zapew-
ne nie umieścilibyśmy kolęd patrio-
tycznych. Autorzy wielu polskich 
kolęd są nieznani, czego przyczyną 
jest często brak zachowania ręko-
pisów, świadczących o autorstwie 
i genezie powstania danej kolędy.
Jeżeli prześledzi się naszą historię 
od wieku XIX do dnia dzisiejszego, 
można zauważyć pewną prawidło-
wość - ilekroć miały miejsce wy-
darzenia ważne dla losów Polaków, 
odpowiedzią na nie było układa-
nie kolejnych pieśni. Część z nich 
stanowiły właśnie kolędy. Kolędy 
patriotyczne dziś już zapomniane, 
a jednak nierozerwalnie związane 
z wydarzeniami trwale zapisanymi 
w historii Polski 
 Jedną z pierwszych polskich 
kolęd patriotycznych, które zacho-
wały się do naszych czasów, jest 
„Hymn do Boga” z roku 1830, śpie-
wany na melodię „Bóg się rodzi”. 
Możemy w niej odnaleźć sporo 
tendencji charakterystycznych dla 
początku XIX wieku, z zarysowują-
cym się pojęciem narodu na czele. 
Fundamentalne dla tekstu tej kolę-
dy było jednak przede wszystkim 
doświadczenie Powstania Listopa-
dowego, z którym wielu Polaków 
wiązało rzeczywiste nadzieje na 
odbudowę suwerennego państwa.

poważniejszym utworem, który 
można by w tym miejscu przyto-
czyć. Poza stosunkowo neutralną 
w swej wymowie kolędą „Bóg się 
rodzi” nie zachowała się żadna inna. 
Inaczej wyglądała sytuacja podczas 
Powstania Styczniowego. Dość po-
wszechnie odwoływano się wów-
czas do tonów narodowo-wyzwo-
leńczych, jak na przykład w pieśni 
„Pan z nieba”, gdzie śpiewano:

Przez Twe narodzenie, Jezu, drogi 
Panie,

Dajże całej Polsce świetne zmar-
twychwstanie.

Zwaśnionych braci
Połącz jednością,

A nas obdaruj
Świętą wolnością.

O, dajże nam Panie
Niech Polska powstanie!

Boże Narodzenie

Kolędowanie na patriotyczną nutę

Kartka dla W. Witosa, ze zbiorów Muzeum W. Witosa.

	 	 Święta	Bożego	Narodzenia	prawdopodobnie	nie	mogłyby	się	odbyć	bez	śpiewania	kolęd.	Naj-
piękniejsze	polskie	kolędy	takie	jak	„Bóg	się	rodzi,	moc	truchleje”	czy	„Mizerna	cicha”	stanowią	
dziś	świąteczną	klasykę	oraz	są	śpiewane	w	wielu	domach	i	kościołach	w	całej	Polsce.
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Niepodległość Polski leżała na ser-
cu również Kamilowi Balińskiemu, 
który w swojej „Polskiej kolędzie” 
zawarł następujące słowa:

Oto z nami tułaczami
Cały polski klęka kraj.

Co chcesz, Panie, uczyń z nami,
Ale Polsce życie daj!

Przyjmiem chętnie z Twojej ręki
Wszystkie kary, wszystkie męki,

Ale Polsce męki skróć!
Boże Ojcze, Boże wielki!

Weź krew naszą do kropelki,
Ale Polsce wolność wróć.

 Swoją obecność w kolędach za-
znaczyły również Legiony Polskie. 
Wielu mniej lub bardziej utalento-
wanych ludzi pisało utwory, w któ-
rych przedstawiali swoją wizję. 
Powstały zatem „Kolęda o legioni-
stach, przybieżeli od patroli”, „Ko-
lęda żołnierska”, dwie zmienione 
wersje „Wśród nocnej ciszy” oraz 
również dwie „Kolędy legionów”. 
Oczywiście, głównym tematem 
większości z nich była wolna Pol-
ska oraz walka z carską Rosją, tak 
jak na przykład w „Kolędzie ludu 
polskiego na tułaczce”:

A w ojczyźnie gmina z gminą
Niechże będą połączone.

„Bóg się rodzi”, więc przeminą
Nasze troski, łzy rojone.
Na tułaczce, wielki Boże,
Uczyń jako Twoje rosy,

Co moc leją chlebną w zboże,
Niech nas krzepią w przyszłe losy,

Niech nam dają siłę trwania,
Z której życie się wyłania.

 Wertując karty poezji patriotycznej możemy natknąć się na pięk-
ny wiersz ” Kolęda ułańska”. W strofach wiersza Janusza Minkiewicza, 
w którym miejsca, czas i historia splatają się z tradycją narodową, tradycją 
żołnierską, a prosta wiara tych co odeszli na wieczną wartę - z bolesnymi 
wspomnieniami z dziejów naszego narodu. Sądzę że warto, a nawet trzeba 
przypomnieć ten utwór naszej poezji ojczystej właśnie teraz - w ten szcze-
gólny czas najpiękniejszych z polskich świąt.

K	o	l	ę	d	a			u	ł	a	ń	s	k	a

„Szwadron stój!” Rotmistrz w górę podniósł rękę,
Zobaczyli na polanie stajenkę.

Prostą szopę, całą śniegiem otuloną.
Ale blaskiem gorejącym rozjarzoną.
„Do modlitwy!” Już komenda pada.

Wybiegł Józef, palce do ust przykłada...
Już, już mieli kolędę zawrzasnąć,

- Cyt, chłopaki - dopieruchno zasnął.
Od ust trąbki odjęli trębacze

Bo się zbudzi Dzieciątko i rozpłacze
Tylko Jasio się z szeregu odzywa:

- Gruchnąć by Mu z karabinów na wiwat!
Lecz pan wachmistrz brew zmarszczył - Ja ci gruchnę!

Kogo straszyć chcesz - Najświętszą Matuchnę?
Więc się tylko każdy w siodle wyprostował,

A pan rotmistrz Stajenkę salutował...
Potem w ciszy, pluton za plutonem,

W prawo patrz, Jezuskowi - z fasonem,
Przejechali, w noc, kędy im droga,

Koń nie parsknął, nie zadźwięczała ostroga.
Obudziło się Dziecię, zapytało:

- Wojsko piękne tu, Matuś, jechało?
- Śniłeś, Synku. Ci chłopcy i te konie

Są już w Twoim niebieskim garnizonie,
Już niewielu się po ziemi kołacze,

- Jakże to tak? - pyta Jezus i płacze.
- Ach, w Katyniu głowa tego rotmistrza

W krwawym piachu oczodoły wytrzeszcza.
- A porucznik ten młody smagłolicy,

Przez Gestapo zamęczony w piwnicy.
- A ci zgrabni dwaj podchorążowie,
Na powstańczym legli Mokotowie.

Boże Narodzenie

ciąg dalszy str. 12
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 Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją w dniu 8 listopada 2015, 
w miejscowym kościele parafial-
nym odprawiona została msza 
św. w intencji śp. Wincentego 
Witosa, Stanisława Mierzwy, 
zmarłych ludowców. Następnie, 
przy akompaniamencie Strażac-
kiej Orkiestry Dętej z Radłowa 
i asyście 6 Brygady Powietrzno-
desantowej z Krakowa, uczest-
nicy w tym ponad 100 pocz-
tów sztandarowych udali się 
na wierzchosławicki cmentarz, 
gdzie zgromadzili się wokół ka-
plicy Witosa. W tym dniu w spo-
sób symboliczny przy grobie Wi-
tosa władze nad Stronnictwem 
przekazał odchodzący prezes 
Janusz Piechociński wybranemu 
dzień wcześniej Władysławowi 
Kosiniakowi Kamyszowi. 
 Nowo wybrany prezes PSL 
w swoim wystapieniu przy ka-
plicy Witosa przekonywał:
Dzisiaj potrzeba nowego po-
wiewu. Ruch Ludowy to kieru-
nek działania dla dobra Polski. 
Dzisiaj trzeba nadać nowego 
wymiaru naszym działaniom. 
Godność człowieka to ideał nie-
przemijający. Będziemy o nią 
walczyć. Również o wolność 
społeczną i ekonomiczną. O god-
ność pracy i godność rodziny. 
W tym obszarze będziemy budo-
wać Ruch Ludowy. Przyrzekam, 
że dochowując wierności trady-
cji, równocześnie budować bę-

dziemy lepszą przyszłość Polski! 
- mówił Władysław Kosinia-Ka-
mysz Minister Pracy i Polityki 
Społecznej. 
 Sejm RP reprezentowali po-
słowie: Mieczysław Kasprzak 
z Podkarpacia oraz nowo wybra-
ny Krystian Jarubas z woj. świę-
tokrzyskiego. Wśród uczestni-
ków obecni byli przedstawicie 
Województwa Małopolskiego 

z Wicewojewodą Wojciechem 
Szczepanikiem, Marszałkiem 
Województwa Małopolskiego 
Jackiem Krupą, wicemarszał-
kami; Wojciechem Kozakiem 
i Stanisławem Sorysem. W Za-
duszkach udział wzięli europo-
słowie PSL: Jarosław Kalinow-
ski i Krzysztof Hetman. Hołd 
Wincentemu Witosowi i Stani-
sławowi Mierzwie złożyli rów-

ZADUSZKI WITOSOWE 2015
„Przekazanie władzy nad trumną Witosa”

Zaduszki Witosowe

W imieniu rodziny S. Mierzwy wiązankę składa syn Jacek Mierzwa.

Młodzież szkolna przy grobie W. Witosa.
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nież przedstawicie rzeszowskie-
go oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej w osobach dr. Marci-
na Bukały i Tomasza Berezy. Nie 
zabrakło przedstawicieli samo-
rządów różnego stopnia, komba-
tantów oraz młodzieży ze szkół 
im. W. Witosa z całej Polski.
 Tegoroczne Zaduszki zbiegły 
się z 70. rocznicą śmierci Win-
centego Witosa i 30. rocznicą 
śmierci Stanisława Mierzwy. 
Z tej okazji w Centrum Kultury 
Wsi Polskiej odbył się koncert 
pieśni patriotycznych zespołu 
„Balladyna” z Zakliczyna. 
 Od lat organizacją Zadu-
szek zajmuje się Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum W. Witosa 
w Wierzchosławicach.	 Współ-
organizatorami uroczystości są: 
Polskie Stronnictwo Ludowe 
oraz Muzeum Okręgowe w Tar-
nowie Oddział Muzeum Win-
centego Witosa w Wierzchosła-
wicach. 

 Korzystając z okazji Zarząd 
Towarzystwa pragnie na łamach 
Piasta szczególnie podziękować 
kol. Romanowi Strojnemu, za 
osobisty wkład i zaangażowanie 
w organizację tegorocznych Za-
duszek.

Janusz	Skicki

Zaduszki Witosowe

Projekt Zaduszki Witosowe 2015
zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Symboliczne przekazanie władzy nowo wybranemu prezesowi PSL.

Poczty sztandarowe w drodze do Centrum Kultury Wsi Polskiej.
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DLACZEGO NIE W KRAKOWIE?

Z rodzinnych wspomnień

 Do obejrzenia Panoramy na-
mawiałem moją najbliższą rodzi-
nę od wielu lat gdyż upamiętnia 
wielkie wydarzenie w dziejach 
narodu polskiego. Znane mi 
z opisów dzieło stworzone przez 
Jana Stykę, Wojciecha Kossaka 
oraz innych swoją wielkością i re-
alizmem podobno robi niezwykłe 
wrażenie, a śp. ojciec interesował 
się losem Panoramy i w pew-
nym zakresie również przyczy-
nił się do „nie zgubienia” jej 
w przepastnych mrokach PRL-u. 
W mieszkaniu rodziców często 
rozmawiało się o powojennych 
losach Panoramy. Zwłaszcza po 
odwiedzinach znajomych ojca ze 
wsi wokół Racławic.
 Dlaczego dopiero teraz, 
w 2015 roku? Wcześniej jakoś 
się nie składało. A to obowiązki 
w pracy zawodowej, a to sprawy 
domowe, a to brak środków… 
I chociaż dzięki autostradzie 
droga z Krakowa do Wrocła-
wia jakby się skróciła, to jed-
nak trudno objechać taką trasę 
w jednym dniu, a więc trzeba by 
wcześniej pomyśleć o rezerwacji 
noclegów, o rezerwacji biletów 

wstępu, o kanapkach... Trzeba 
by, trzeba by, i tak schodziło aż 
do tego roku. 
 Panorama robi wrażenie. 
Wspaniała! Nie będę pisać nic 
więcej poza tym, że kto jesz-
cze jej nie widział niech nie od-
wleka, tak jak ja, wyjazdu do 
Wrocławia. Opowieści, książki, 
fotografie na stronach interneto-
wych są tylko marną namiastką 
osobistego kontaktu z tym wiel-
kim dziełem. Jest tylko jedno 
ale… Pół godziny to stanowczo 
zbyt krótko. Przydałaby się co 
najmniej pełna godzina, nawet 
gdyby przyszło zapłacić nieco 
więcej za bilet wstępu.

 Wrażenia jeszcze mnie nie 
opuściły. Przeglądając foldery 
i strony internetowe, doczytu-
jąc szczegóły, przypomniałem 
sobie, że w porządkowanym 
przeze mnie archiwum śp. ojca 
były dokumenty poświęcone 
również Panoramie Racła-
wickiej. Tak, były, są w spi-
sie na stronie www.stanislaw.
mierzwa.org.pl! Przekazałem 
je do Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławicach! 
Krótki list przez stronę inter-
netową www.tpmw.pl do kie-
rownika muzeum dr. Janusza 
Skickiego z prośbą o ich zeska-
nowanie i są to:

   O Panoramie Racławickiej	napisano	już	setki,	a	może	nawet	tysiące	publikacji	naukowych,	
doniesień	prasowych,	listów	itp.,	stworzono	wiele	zapewne	ważnych	i	mniej	ważnych	dokumen-
tów.	Panoramę	obejrzało	miliony	ludzi,	Polaków	i	obcokrajowców.	Ja	byłem	jednym	z	ostatnich	
obywateli	 naszego	kraju,	który	Panoramę	 obejrzał	po	 raz	pierwszy.	Zdarzyło	 się	 to	niedawno,	
w	listopadzie	tego	roku.

Fragment „Panoramy Racławickiej”.
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Z rodzinnych wspomnień

1. Dnia 20.I.80r. Spotkanie 
w sprawie Panoramy Racławic-
kiej.
2. ZAPROSZENIE na spotkanie 
w dniu 10 lutego w domu Józefa 
Gajocha w Pleszowie.

3. Delegaci wybrani na spotka-
nie w dniu 10.II.

4. Pleszów dnia 10.II. 1980 r. 
Spotkanie chłopów wsi pod-
krakowskich u Józefa Gajocha, 
w sprawie „Panoramy Racła-
wickiej”.

5. Kraków, dn. 4.V.1980r. Wnio-
sek:.

6. Pismo z dnia 7 marca 1980 
roku Zarządu Koła Luborzyca 
ZBoWiD do JM Rektora Uni-
wersytetu Jagiellońskiego Prof. 
Dr. Mieczysława Hessa.

7. Kraków, dnia 3.08.1980 r. 
Dzieje „Panoramy Racławic-
kiej” autorstwa Stanisława 
Mierzwy.

 To rękopisy i maszynopisy, 
niektóre z podpisami, z pieczę-

ciami. Listę imion i nazwisk oraz 
miejsc zamieszkania w pierw-
szym dokumencie (poz. 1) 
otwiera mój ojciec, Stanisław 
Mierzwa, a zamyka - Stanisław 
Broda z Łęgu. Zaproszenie na 
spotkanie w dniu 10.II.1980 r. (2) 
sygnowali Józef Gajoch z Ple-
szowa, Jakub Broda z Mogiły 
i Józef Chrzan z Zielonek. Na 
pierwszym miejscu listy dele-
gatów wybranych na spotkanie 
w dniu 10.II.1980 r. (3) znalazł 
się Jakub Broda z Mogiły, a na 
ostatniej - Józef Chrzan z Zielo-
nek. Na listę obecności na spo-
tkaniu u Józefa Gajocha w dniu 
10 lutego 1980 roku (4) wpisało 
się 25 osób. W kolejnym doku-
mencie (5) Stanisław Mierzwa 
w imieniu komisji adwokatów 
emerytowanych i rencistów opi-
suje i podsumowuje uchwałę 
Zgromadzenia Delegatów Wo-
jewódzkiej Izby Adwokackiej 

w Krakowie, w sprawie powoła-
nia społecznego Komitetu Budo-
wy pawilonu „Panoramy Racła-
wickiej”. Sprawa pilnego zajęcia 
się Panoramą jest główną treścią 
również w piśmie do rektora UJ 
(6). Najbardziej obszernym jest 
ostatni dokument (7). Na sied-
miu stronach maszynopisu Sta-
nisław Mierzwa objaśnił źródło-
słów panoramy, opisał wieś Ra-
cławice, podał dane biograficzne 
twórców Panoramy Racławic-
kiej, opisał powstanie tego dzieła 
oraz jego powojenne losy. 
 Czy w zachowanych doku-
mentach znajdujemy odpowiedź 
na pytanie postawione w tytule 
artykułu? Myślę, że tak, chociaż 
sprawa na pierwszy rzut oka nie 
jest taka oczywista. 
 We Wnioskach (5) czytamy 
m. in.: W ubiegłym roku w „Try-
bunie Robotniczej”, w „Polity-
ce”, w wywiadzie prasowym mi-
nistra kultury i sztuki, powróciła 
znów sprawa lokalizacji „Pano-
ramy Racławickiej”, czy ma być 
nią nadal Wrocław, czy Kraków. 
To wielkie dzieło sztuki związane 
jest specjalnie z Krakowem i Zie-
mią Krakowską. Minister kultury 
i sztuki zajął słuszne stanowisko 
mówiąc, że: „Bitwa, będąca te-
matem tego malarskiego eposu, 
miała miejsce pod Krakowem 
(…) to przesądza niejako spra-
wę”. Adwokaci krakowscy szcze-

Wojciech Mierzwa zwiedzający „Panoramę Racławicką”.
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Z rodzinnych wspomnień

gólnie są zainteresowani, by to 
dzieło sztuki i pomnik chwały 
narodowej, tak związane z Kra-
kowem, wróciło do Krakowa.
 Ludowcy z podkrakowskiej 
wsi Luborzyca w piśmie do 
rektora UJ (6) pisali: Jesteśmy 
zaniepokojeni losem tej wiel-
kiej pamiątki narodowej. Mija 
30 lat od chwili przekazania jej 
narodowi polskiemu, a sprawa 
jej usytuowania wciąż pozosta-
je w sferze dyskusji, zapytań, 
wniosków i postulatów. Zda-
niem naszym jedynie miasto 
Kraków ma bezsporne i histo-
rycznie uzasadnione prawo 
do tego malowidła, tak bardzo 
związanego z Krakowem, które 
jest Panteonem pamięci Tade-
usza Kościuszki, a w innym 
akapicie: - Stąd też płynie nasza 
gorąca prośba do Pana Rek-
tora o podjęcie starań o usy-
tuowanie epopei historycznej 
w Krakowie - mieście Ko-
ściuszki. Komunikujemy przy 
tym, że w tej sprawie zwrócili-
śmy się również do Pana Pre-
zydenta Miasta Krakowa Mgr. 
inż. Edwarda Barszcza.
 Stanisław Mierzwa w Dzie-
jach (7) przypomniał, że Pola-
cy, wysiedlani ze Lwowa po II 
wojnie światowej, mogli ze sobą 
zabrać niektóre dobra narodo-
we, jak Zakład im. Ossolińskich, 
m. in. i „Panoramę Racławic-

ką” za zgodą władz sowieckich. 
Ponieważ na osiedlenie wybra-
li Wrocław, umieścili też tam 
„Panoramę”, jako związaną 
ze Lwowem a nie z Krakowem, 
czy Warszawą. W ciągu kilku 
lat została we Wrocławiu wybu-
dowana odpowiednia rotunda 
dla wystawienia „Panoramy”, 
akcja jej remontu wlokła się la-
tami, zapał gasł wobec różnych 
oporów, obaw i braku środków 
materialnych, poparcia władz 
państwowych. Upłynęło wiele 
lat, cisza zapanowała nad spra-
wą „Panoramy”, lęk u wielu, że 
wołanie o odbudowę „Panora-
my” może wywołać zadrażnie-
nie ze Związkiem Radzieckim, 
wstrzymywało latami akcję jej 
odbudowy. Jednak społeczeń-
stwo polskie nie zapomniało 
zupełnie o tej pamiątce narodo-
wej, dziele sztuki, ale i pomniku 
historycznej bitwy o niepodle-
głość ginącej Polski. Od czasu 
do czasu ktoś pisał do władz, jak 
np. działacz ludowy ze wschodu, 
osiadły we Wrocławiu Mikołaj 
Szmigulan, który w 1970 r. zwró-
cił się z szeroko uzasadnionym 
memoriałem do ministra kultu-
ry o wystawienie „Panoramy” 
we Wrocławiu. Otrzymał pisem-
ną odpowiedź, zapewniającą iż 
władze państwowe myślą o tym, 
sprawa tylko czasu i pieniędzy. 
Nic z tego nie wyszło. Ale zna-

leźli się inni „uparci”, którzy 
wracali do tej sprawy pisząc do 
prasy zapytania, co się dzieje 
z „Panoramą”, dlaczego mimo 
obietnic, nie została dotąd odsło-
nięta? Władze państwowe nadal 
starają się uspokoić opinię spo-
łeczną, iż o odnowie i odsłonię-
ciu „Panoramy” myślą, że zosta-
ły podjęte odpowiednie uchwały 
i że sprawa jest nadal aktualna. 
(…) Wobec coraz częstszych in-
terpelacji czytelników prasy 
i bezpośrednich pism, kierowa-
nych do władz państwowych jaki 
jest los „Panoramy Racławic-
kiej”, postarały się one uspokoić 
społeczeństwo polskie w drodze 
publicznego wywiadu, jaki mi-
nister kultury i sztuki, Zygmunt 
Najdowski, urządził w końcu 
grudnia 1979 r. (…) Do dysku-
sji w sprawie „Panoramy” włą-
czyli się starzy działacze ludowi 
w Krakowie, inteligenci i chłopi 
ze wsi podkrakowskich, którzy 
na kilku posiedzeniach w stycz-
niu i lutym 1980 r. opracowali 
i wysłali do władz państwowych, 
na ręce ministra kultury i sztuki, 
Zygmunta Najdowskiego oraz 
v-ministra tegoż ministerstwa, 
prof. dr. Wiktora Zina odezwy 
w sprawie przywrócenia dla spo-
łeczeństwa polskiego możności 
oglądania tego dzieła i pomnika 
chwały narodowej i chłopskiej. 
I w kolejnym fragmencie:
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Z rodzinnych wspomnień

 Jestem prawie całkowicie 
pewien, że pod koniec lat sie-
demdziesiątych ubiegłego wie-
ku mój ojciec i jego przyjaciele 
doskonale zdawali sobie sprawę 
z przesądzenia przez władze lo-
kalizacji. Jeśli w ogóle - to we 
Wrocławiu. Tylko nie wiadomo 
było kiedy to nastąpi, co budziło 
wielki niepokój o przyszłe losy 
Panoramy. A zebrania, proto-
koły, odezwy, interpelacje do-
tyczące przeniesienia Panora-
my do Krakowa to tylko środki, 
aby władze o jej udostępnieniu 
„przypadkiem” nie zapomniały. 
Sądzę, że te inicjatywy miały 
wywołać odruch gniewu na kra-
kowskie środowisko starych Lu-
dowców, skutkujący przyspie-
szeniem przekazania Panoramy 
społeczeństwu. Legalne działa-
nia krakowskiej opozycji były 
dodatkowo wzmacniane rozsy-
łaniem po całej Polsce w dzie-
siątkach egzemplarzy odpisów 
wystąpień do władz w sprawach 

Panoramy. Wysyłał je ojciec 
i wysyłali jego przyjaciele. Na 
pewno wiedzieli, że trafią także 
do odpowiednich służb „porząd-
kowych” i następnie do decy-
dentów najwyższego szczebla. 
Jeśli rzeczywiście w tamtych 
latach podjęte przez Ludowców 
działania „zdenerwowały” wła-
dze partyjne i państwowe - to 
dobrze, gdyż dzięki temu Pano-
ramę Racławicką mogły podzi-
wiać miliony ludzi. W tej liczbie 
i ja, chociaż dopiero po trzydzie-
stu latach. Ale to już zupełnie 
inna historia. 
 Czy liczba trzydzieści ma 
jakieś znaczenie, czy to tylko 
zbieg okoliczności - 30 lat od 
pierwszego powojennego udo-
stępnienia Panoramy, niedaw-
ne Zaduszki Witosowe w 70. 
rocznicę śmierci Wincentego 
Witosa i 30. rocznicę śmierci 
Stanisława Mierzwy? Dziwne, 
ale tego chyba nie warto roz-
strzygać...

Dlaczego nie w Krakowie? Tak 
zdecydowały dawne władze 
naszego kraju. Szkoda. Gdyby 
była wystawiana w Krakowie to 
z pewnością wybrałbym się zo-
baczyć ją jeszcze raz. 

Wojciech	Mierzwa

 
 PS. Badacze zainteresowani 
wyjaśnieniem stosunku Ludow-
ców skupionych wokół ojca do 
sprawy przeniesienia Panoramy 
Racławickiej z Wrocławia do 
Krakowa mogą zweryfikować 
ich zapatrywania lekturą listów 
przekazanych do Instytutu Pa-
mięci Narodowej. Wiele spo-
śród prawie pięciu tysięcy ory-
ginalnych listów do ojca oraz 
kopii jego listów do przyjaciół 
i znajomych poświęconych jest 
właśnie Panoramie Racławic-
kiej. Wiedzę o „wywrotowej” 
działalności ojca w części do-
tyczącej upominania się o Pa-
noramę Racławicką mogą tak-
że pogłębić z raportów tajnych 
donosicieli. Udostępnione mi 
przez IPN raporty zamieściłem 
na stronie internetowej
www.stanislaw.mierzwa.org.pl.
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Pamiętne rocznice

 Aby podtrzymać pamięć 
o tym wielkim, ludowym i patrio-
tycznym wydarzeniu, w niedzielę 
13 września 2015 r. w Wierzcho-
sławicach odbyły się Dożynki 
Reymontowskie w 90. rocznicę 
pobytu W. Reymonta w Wierz-
chosławicach. Organizatorem 
tych dożynek byli: Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum Wincentego 

Witosa w Wierzchosławicach, 
Polskie Stronnictwo Ludowe, 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie-
-Oddział Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławicach 
i Wójt Gminy Wierzchosławice. 
Uroczystości dożynkowe rozpo-
częły się złożeniem kwiatów na 
grobie Wincentego Witosa i Sta-
nisława Mierzwy przez liczne 
delegacje. O godz. 13-tej w ko-
ściele parafialnym w Wierzcho-
sławicach odprawiona została 

W 90. rocznicę pobytu Władysława Reymonta w Wierzchosławicach

	 Upłynęło	90	lat	od	wielkich	pamiętnych	dożynek	w	Wierzchosławicach	z	udziałem	25	tys.	chło-
pów	z	całej	Polski	i	laureata	literackiej	nagrody	Nobla	Władysława	Reymonta,	którego	zaprosił	
Wincenty	Witos.	Dożynki	te	odbyły	się	15-16	sierpnia	1925	r.,	na	wielkiej	polanie	w	lasku	wierz-
chosławickim,	w	przysiółku	zwanym	Szujec.	Z	tej	okazji	Towarzystwo	Przyjaciół	Muzeum	zorga-
nizowało	nieprzeciętną	uroczytość	dożynkową!
	 Wincenty	Witos	w	mowie	powitalnej	złożył	wtedy	hołd	wybitnemu	pisarzowi	w	 imieniu	wsi	
polskiej,	podkreślając	jego	wielki	talent	pisarski	i	to,	że	w	powieści	„Chłopi”	pięknie	opisał	co-
dzienne	życie	tej	tak	bardzo	wówczas	licznej	warstwy	narodu,	czym	uczynił	on	olbrzymią	przysłu-
gę	tak	Polsce,	jak	i	polskiemu	ludowi.	W	swoim	przemówieniu	powiedział	m.in.:	„W	chłopie	żyje	
i	odradza	się	naród,	z	niego	czerpie	swoją	siłę	państwo,	on	jest	czynnikiem	porządku	i	spokoju.	
Najwięcej	daje	 i	najmniej	wymaga.	Bez	niego	nie	ma	 i	nie	może	być	zdrowego	narodu	 i	 silne-
go	państwa”.	Władysław	Reymont	był	bardzo	wzruszony	serdecznym	 i	owacyjnym	przyjęciem	
w	czasie	tych	pamiętnych	dożynek.	W	krótkim	przemówieniu	powiedział,	że	czuje	się	szczęśliwy	
i	nie	jest	w	stanie	się	odwdzięczyć	za	to,	że	chłopi	przyjęli	go	w	Wierzchosławicach	serdecznie,	po	
królewsku.	

Grupy wieńcowe.

Orkiestra Góralska ze Skomielnej 
Czarnej i Bogdanówki.



11

Pamiętne rocznice

msza św. dziękczynna, podczas 
której księża koncelebranci po-
święcili dożynkowe wieńce. 
W czasie okolicznościowej ho-
milii ksiądz proboszcz nawiązał 
do pamiętnych dożynek z udzia-
łem Władysława Reymonta, mó-
wił o ważnej roli chłopów-rol-
ników, którzy od wieków żywią 
i bronią, wykazując ich ogromny 
patriotyzm, przywiązanie do oj-
czystej ziemi, do wartości naro-
dowych i do wiary katolickiej. 
Po mszy św. uformował się po-
chód dożynkowy, który tworzyła 
Orkiestra Dęta Góralska ze Sko-
mielnej Czarnej i Bogdanów-
ki, poczty sztandarowe ludowe 
i szkolne, grupy wieńcowe i ze-
społy, zaproszeni goście i miesz-
kańcy gminy Wierzchosławice. 
Grupy dożynkowe wraz z wień-
cami jechały na wozach kon-
nych, przystrojonych zielenią 
i kolorowymi wstążkami.
O godz. 14-tej na placu przy 
Centrum Kultury Wsi Polskiej 
uroczystości rozpoczęły się po-
witaniem zaproszonych gości 
i grup dożynkowych przybyłych 

na dożynki. Swoją obecnością 
uroczystość zaszczycił Mini-
ster Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz, 
prezes Zarządu Wojewódzkiego 
PSL w Krakowie dr Andrzej Ko-
siniak-Kamysz, wicemarszałek 
województwa małopolskiego 
Stanisław Sorys, Ludwik Wę-
grzyn - prezes Związku Powia-
tów Polskich. W dożynkowy na-
strój swym występem wprowa-
dził zebranych dziecięcy zespół 
Zielone Nutki - z przedszkola 
muzycznego nr 4 w Tarnowie. 
Tradycyjny obrzęd dożynko-

wy przedstawił zespół ludowy 
„W Kuźni u Kowala” - z pogó-
rzańskiej miejscowości Kowa-
lowa, gmina Ryglice. Nie obyło 
się również bez konkursu wieńca 
dożynkowego. Jury w składzie 
dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, 
Maria Cetera - etnograf z Mu-
zeum Okręgowego w Tarnowie, 
Anna Mikos - dyrektor Gminnej 
Biblioteki im. W. Reymonta w 
Wierzchosławicach i Adam Ja-
niec - artysta malarz z Łętowic 
dokonało ich oceny. I miejsce 
otrzymał wieniec grupy dożyn-
kowej z Wietrzychowic, II miej-
sce wieniec z Rudy Kameralnej, 
gmina Zakliczyn, III miejsce 
wieniec z Łukowej, gmina Li-
sia Góra. Przewodniczący jury 
wręczył zwycięskim grupom 
dożynkowym nagrody pieniężne 
ufundowane przez organizato-
rów dożynek.
 W programie artystycznym 
wystąpiła kapela „Zalasowianie” 
z Zalasowej. Wesołe ludowe 
melodie i piosenki podobały się 
zgromadzonej publiczności, cze-
go dowodem były częste i grom-

Wieńce na wozach drabiniastych.

Wyjście z kościoła po mszy św.
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kie brawa. Uczestnicy dożynek 
korzystali z poczęstunków ofe-
rowanych na licznych stoiskach 
z domową żywnością i produk-
tami regionalnymi. Można było 
degustować różnego rodzaju 
kanapki, pieczywo, ciasto, za-
kupić słoik wybornego miodu. 
Były też stoiska z wyrobami rę-
kodzieła ludowego itp. Dzieci 
pod opieką rodziców mogły sko-
rzystać z wesołego miasteczka, 
mogły pojeździć na konikach-
-kucykach. W „wiosce ginących 
zawodów” można było obejrzeć 
na żywo jak wyplata się koszyki 
z wikliny, obejrzeć pracę kowa-
la, który wykuwał z rozgrzane-
go do czerwoności żelaza róż-
ne ozdobne elementy. Były też 
snopy zboża rozłożone na ziemi, 
a kto chciał mógł spróbować 
młócić to zboże cepami, jak to 
dawniej robili nasi dziadkowie, 
gdy nie było jeszcze młocarni 
ani kombajnów. Jak się okazało, 
aby młócić zboże cepami trzeba 
mieć dużo siły i trochę sprytu. 

W części artystycznej wystąpi-
ła z koncertem Orkiestra Dęta 
Góralska ze Skomielnej Czar-
nej i Bogdanówki. W koncer-
cie zatytułowanym „Nie tylko 
po góralsku” orkiestra sprawiła 
uczestnikom dożynek atrakcyj-
ną niespodziankę, prezentując 
światowe przeboje muzyki po-
pularnej. Oklaskom i bisom nie 
było końca. Długo oczekiwa-
ny występ to występ gwiazdy 
wieczoru Piotra Kity - finalisty 
programu „Must Be the Music”. 
Gwiazda wieczoru ściągnęła 
przed scenę młodzież, mimo 
licznych innych kulturalnych 
i sportowych imprez w okolicy 
i w Tarnowie. 
 Dzień powoli chylił się ku 
zachodowi, uroczystość dożyn-
kowa dobiegłqa końca. Organi-
zatorzy dziękują wszystkim za 
przybycie i zapraszają na kolej-
ne dożynki za pięć lat.

Roman	Kucharski
Emilia	Wojciechowska

 Uroczystość	Dożynki	Rey-
montowskie dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

 Zarząd Towarzystwa Przyja-
ciół Muzeum Wincentego Wito-
sa pragnie podziękować wszyst-
kim osobom i instytucjom, które 
wsparły organizację tej nieprze-
ciętnej uroczystości. Dziękuje-
my Sponsorom. Dożynki Rey-
montowskie wsparli finansowo:

Zakład	Usług	Leśnych
Eugeniusz Onak

 
Metal-Bud	Roman Witos

Okręgowa	Stacja
Kontroli	Pojazdów	„Miś”

w Wierzchosławach

Spółdzielnia	Produkcji	Rolnej	
„Diament” w Otfinowie

Skup	fasoli	„Piękny	Jaś”
Grzegorz Duda

Pamiętne rocznice

- A ten wachmistrz - także już umarły,
W tajdze tyfusowe wszy go zżarły.

- A Jasio, co Ci chciał narobić huku,
Na minie wyleciał w Tobruku.

Rozpłakało się Dzieciątko na serio
Z żalu za tą polską kawalerią,

Co po waszej pasterze kolędzie,
Gdy takiego wojska już nie będzie...

 Kolęd, które można na-
zwać patriotycznymi, jest 
oczywiście znacznie wię-
cej, szczupłość łamów Pia-
sta oraz rygor zespołu re-
dakcyjnego nie pozwala na 
szerszą prezentację. Skom-
plikowane polskie dzieje 
pełne są momentów, gdy 
trzeba było w szczególny 

sposób krzepić się pieśnią. Współ-
cześnie, choć czasy są wyraźnie 
lepsze, żyjemy innymi problemami, 
ale warto przypominać o nieco już 
zapomnianej formie patriotycznej 
działalności, jaką było tworzenie 
kolęd.

Henryk	Wojciechowski

Kolędowanie na patriotyczną nutę
dok. artykułu ze str. 3
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 Młodszym czytelnikom spie-
szę wyjaśnić, że czas siewu przy-
pada po żniwach, na jesieni, bądź 
wczesną wiosną, kiedy ziemia jest 
należycie przygotowana i wypie-
lęgnowana do przyjęcia ziarna. 
Jeśli zdarzy się, że plony są liche, 
siewca powinien z należytą pokorą 
szukać czego zaniedbał, nie po-
padać w gniew, czy rozpacz. Bo 
ani jedno, ani drugie niczemu nie 
pomoże. Trzeba znać, rozumieć 
i zadbać o ziemię, o ziarno, które 
powinno być we właściwym cza-
sie i we właściwy sposób zasiane, 
wówczas plony mogą wynagrodzić 
wysiłek.
Ostatnio	plony	nie	były	obfite...
 Dobry siewca szuka przyczyn, 
od siebie zaczynając. Może nie-
dbale uprawiał ziemię? Może jej 
nie zna i nie rozumie? Rzadko po 
niej stąpa, oderwał się od ziemi 
i jej nie rozumie? A może sądził, że 
stworzona do rodzenia, zawsze to 
robić będzie dla Niego i bez Jego 
- siewcy udziału? Może nie zadbał 
o dobre ziarno i nie posiał go nale-
życie? 
Zagubiony siewca, zamiast przy-
gotowywać glebę pod kolejny za-
siew, popada w rozczarowanie. Jak 
ona mogła? Ziemia mnie nie rozu-
mie! Przecież jestem wspaniałym, 
bezinteresownym, od pokoleń 
dbającym o ziemie i zasiew. By-
wało, że z poczuciem wyższości, 
złością i pogardą, w pośpiechu ci-
skał ziarno w ziemię. Bo przecież 
na zasiew nie trzeba mieć tak dużo 
czasu. Ciągle są inne ważniejsze 
sprawy. To przeciwne wiatry spra-
wiły, że Jego ziarno spadło na zie-
mię sąsiadów. I komu innemu dało 
plon. Inny siewca wierzy, że to 
przypadek, przejściowa fanaberia 

roli, którą uprawia. I bez większe-
go Jego wysiłku plony same się 
poprawią. Albo może znowu się 
zdarzy, że dobre wiatry zrządzą, 
że Jego plon będzie lichy, ale lep-
szy niż u sąsiada. I samopoczucie 
będzie lepsze...Jeszcze inny upra-
wia swoją ziemię rękami najemni-
ków...
 A czy nie może się zdarzyć, że 
o ziemię zagubionego siewcy za-
dba ktoś inny? Może już ją lepiej 
zrozumie, lepiej uprawi, będzie 
lepszym siewcą niż nasz? Już dzi-
siaj skuteczniej rzuca ziarno w na-
szą, wydawałoby się, glebę?... 
 Dla Wincentego Witosa - chło-
pa oczywistym było, że ziemię 
trzeba umiłować, rozumieć i nie-
ustannie pielęgnować. Tak, jak 
dla Wincentego Witosa - polity-
ka oczywistym było, że chłopów 
trzeba słuchać, rozumieć i szano-
wać, a dobre słowo, jak ziarno za-
owocuje dobrymi plonami.
 Jeśli te dwie oczywiste praw-
dy budzą Twoje, Drogi Czytelni-
ku zdziwienie, to wiedz, że Twoje 
zdziwienie potęguje moje. I to nie 
tylko z powodu wielopokolenio-
wych doświadczeń. 
Chłopski	polityk,	jak	siewca musi 
mocno stąpać po Ziemi. Swojej 
Ziemi. Musi ją pielęgnować. Upra-
wiać. Jeśli czuje się spadkobiercą 
idei i tradycji klasy chłopskiej, ru-
chów niepodległościowych i wy-
zwoleńczych oraz wartości Ruchu 
Ludowego, musi te tradycje i idee 
znać i pielęgnować To coś więcej 
niż okazjonalne cytowanie Win-
centego Witosa i innych przywód-
ców Ruchu Ludowego. Musi czuć 
mocny emocjonalny związek, tu 
nie ma miejsca na koniunkturę, wy-
rachowanie i cynizm. 

 Często cytujemy słowa W. Wi-
tosa: „Nikt Wam nic nie da, jeśli 
sobie sami nie weźmiecie i wy-
pracujecie”... Ale ilu te słowa 
rozumie? Na pewno nie Ci, któ-
rzy rozmawiają z chłopami i ich 
spadkobiercami poprzez monitory 
telewizji, internetu i bilbordy. To 
przelotni siewcy. Nie znający i nie 
rozumiejący Ziemi, po której stą-
pają, nie znający jej zapachu. To 
Oni wyrażają zdziwienie, „gdzie 
Ci chłopi”? iluż ich na wsi zosta-
ło?
Nie dostrzegają chłopów w dru-
gim, trzecim pokoleniu. Już w in-
nym zawodzie, miejscu, w kraju 
i poza granicami, ale z zakorze-
nionymi wartościami i mentalno-
ścią. Kształtowaną w poprzednich 
pokoleniach przez wielkich przy-
wódców. 
 To mieszczanie rozpoznają 
chłopów w drugim i trzecim po-
koleniu. Zazdroszczą mocno za-
korzenionych wartości, samoza-
parcia, pracowitości, wypełniania 
świątyń miejskich. 
Wszyscy, którzy czują ciężar od-
powiedzialności, przywódców na 
szczeblu kół, gmin, województw, 
Kraju powinni zrozumieć, że czas 
siewu się zaczął. Dla każdego. 
 Nikt nam nic nie da, jak sobie 
sami nie wypracujemy. Jak nie 
rozpoczniemy solidnie uprawiać 
ziemi, będzie rodzić co popadnie. 
Nikt za nas ciężkiej roboty nie wy-
kona. Nawet najwspanialszy mło-
dy przywódca, żaden geniusz nie 
uprawi za nas gleby, którą - oglą-
dając się na innych - zaniedbali-
śmy. 
 Czas siewu się zaczął. 

RO/	Roman	Wesołowski

Czas siewu, czy rozczarowania i gniewu?

Rozważania niby-polityczne
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 Zarząd Towarzystwa Przy-
jaciół Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławicach 
pragnie podzielić się z Czytelni-
kami Piasta dobrą wiadomością. 
Dom Rodzinny W. Witosa uda-
ło się w tym roku wyremonto-
wać. Budynek ten, jak pisaliśmy 
w poprzednich numerach nasze-
go pisma, wymagał gruntowe-
go remontu. Dzięki wpłatom 
i ofiarności wielu osób, naszych 
sympatyków i ludowców, uda-
ło się przygotować kosztowną 
dokumentację remontową. Na-
tomiast samo przeprowadzenie 
remontu było możliwe dzięki 
dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 
 W minionym roku Towarzy-
stwo złożyło wniosek o dofinan-
sowanie remontu do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach programu 
Rozwój infrastruktury kultury. 
Wniosek został pozytywnie roz-

patrzony i środki zostały przy-
dzielone. Przeprowadzono prze-
targ na prace remontowe, który 
wygrała Firma WIZARD Karol 
Błaszczyk z Daleszyc.
 Zakres prac remontowych 
obejmował: remont ścian ze-
wnętrznych od wewnątrz budyn-
ku, remont ścian wewnętrznych, 
remont posadzek: polepy glinia-
nej, podłogi drewnianej, wymia-
na stolarki wewnętrznej, remont 

dwóch kominów (część we-
wnętrzna budynku), remont 
dwóch pieców, remont stropu 
(część wewnętrzna), wymiana 
belek stropowych (na odcinkach 
wewnątrz budynku). Obecnie 
budynek odzyskał swój dawny 
blask. 

Remont Domu Rodzinnego 
Wincentego Witosa dofinanso-
wano ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego 

Dom Rodzinny Wincentego Witosa odzyskał swój blask

Fragment powały po remoncie.

Prace remontowe przy powale w domu rodzinnym W. Witosa.
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Sztandar	Zarządu	Powiatowego	PSL	„Piast”	w	Tarnowie	z	1928	r.	powrócił	z	konserwacji	i	można	
go	już	oglądać	w	Muzeum	Wincentego	Witosa	w	Wierzchosławicach.	Jak	pisaliśmy	w	poprzednim	
numerze	„Piasta	z	zagrody	W.	Witosa”	dzięki	dofinansowaniu	Ministerstwa	Kultury	i	Dziedzic-
twa	Narodowego	udało	się	przeprowadzić	konserwację	najstarszego	w	zbiorze	Muzeum	sztanda-
ru.	Konserwację	przeprowadziła	Pracownia	Konserwacji	Zabytków	w	Warszawie.

Powrócił z konserwacji

Fragment sztandaru - stan przed konserwacją.

Fragment sztandaru - stan po konserwacji.

Sztandar PSL „Piast” Powiat Tarnów, 
fragment- obraz siewcy -
stan przed konserwacją.

Sztandar PSL „Piast” Powiat Tarnów, 
fragment - obraz siewcy -

stan po konserwacji.
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Książka zawiera wspomnienia 
najbliższych i współpracowni-
ków Kojdra, jego publicysty-
kę, fragmenty dzienników jego 
i jego żony, Aurelii, a także ich 
korespondencji. Została uzu-
pełniona ponad setką zdjęć.

 Książka wydana została 
staraniem najbliższej rodziny - 
syna, synowej, wnuczki.
 Andrzej Kojder - syn. profe-
sor Uniwersytetu Warszawskie-
go, gdzie kieruje Katedrą Socjo-
logii Prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji. Od 2003 r. jest 
przewodniczącym Komitetu 
Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk, członkiem Komitetu Ba-
dań nad Zagrożeniami przy Pre-
zydium PAN. Wspólnie z autor-
ką książki i stryjem Stanisławem 
zbierał wspomnienia o ojcu, 

Zaproszenie do lektury

 Nakładem	 Wydawnictwa	
Oficyna	Naukowa	ukazała	się	
książka	niezwykła.
 „Człowiek	 niezłomny.	
Władysław	 Kojder”.	 Książka	
-	przekaz	do	historii,	zapis	pa-
mięci	ludzi.	
	 Od	 wydawnictwa:	 Włady-
sław Kojder został zamordowany 
przez służby bezpieczeństwa 17 
września 1945 roku. W siedem-
dziesiątą rocznicę Jego śmierci 
wydaliśmy książkę „Człowiek 
niezłomny. Władysław Kojder”. 
Kojder był działaczem, społecz-
nikiem, spółdzielcą, przywódcą 
chłopów, a w czasie wojny orga-
nizatorem działalności konspi-
racyjnej i tajnego nauczania. 
 Na pierwszym Zjeździe 
Okręgowym PSL w Krakowie 
16 września 1945 roku został 
wybrany na wiceprezesa Stron-
nictwa i mianowany następcą 
Wincentego Witosa. Podczas 
przemówienia w czasie zjazdu 
domagał się powrotu wywiezio-
nych rodaków i piętnował terror 
stosowany przez władze bezpie-
czeństwa, sprzeciwiał się narzu-
conej przez Moskwę stalinow-
skiej władzy i dalszej obecno-
ści w Polsce Armii Czerwonej. 
Tym najprawdopodobniej wydał 
na siebie wyrok. Po powrocie 
ze zjazdu został uprowadzony 
i rozstrzelany w lasach pod Rze-
szowem.

dokumenty, publicystykę, kore-
spondencję.
 Ewa Pajestka-Kojder - syno-
wa, współzałożycielka Oficyny 
Naukowej.
 Kaja Kojder-Demska - wnucz-
ka. Etnolog z wykształcenia. 
Niezwykle ciekawy dobór ma-
teriału ilustracyjnego to jej 
zasługa. 
 Barbara Matusowa „Kwiat-
kowska” - autorka, to jedna z naj-
bardziej zasłużonych działaczek 
PSL. Jej pasją był przez całe ży-
cie Ruch Ludowy, a pragnieniem 
ocalenie od zapomnienia faktów, 
zdarzeń i postaci związanych 
z historią Ruchu Ludowego. Jest 
autorką książki „Na partyzanc-
ki poszły bój” oraz pracy pozo-
stającej dotąd w maszynopisie 
o Narcyzie Wietrze „Zawojnie”.
 Dzięki Oficynie Naukowej 
maszynopis książki o Włady-
sławie Kojdrze ujrzał światło 
dzienne. Nie mówiło się publicz-
nie i nie pisało przez ostatnie 
czterdzieści lat o osobie i dzia-
łalności Kojdra, tak jak przez 
wiele lat cisza była wokół posta-
ci Witosa, Rataja i wielu działa-
czy chłopskich, zarówno okresu 
międzywojennego jak i lat woj-
ny. Cisza ta spowodowała, że 
osoba Kojdra uległa zatarciu 
i zapomnieniu, zwłaszcza wśród 
powojennych pokoleń młodzieży 
chłopskiej. 

Człowiek niezłomny
Władysław Kojder
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Zaproszenie do lektury

 Nad tą książką śp. Barbara 
Matus pracowała od września 
1982 do marca 1984 roku. Wy-
korzystała w niej wspomnienia 
rodziny, kolegów i przyjaciół, 
materiały archiwalne, pamiętni-
ki, korespondencje i artykuły. 
Z różnych powodów książ-
ka ukazuje się dopiero teraz, 
w 2015 roku. W siedemdziesią-
tą rocznicę śmierci Władysława 
Kojdra. 
 Kim był bohater książki?
Władysław	 Kojder, pseud. 
Trzaska, działacz ZMW „Wici”, 
spółdzielca, prezes Stronnictwa 
Ludowego w Przeworsku, w cza-
sie okupacji przewodniczący Za-
rządu SL „Roch” na podokręg 
rzeszowski, po wojnie we wrze-
śniu 1945 roku został wybrany 
na wiceprezesa małopolskiego 
okręgu Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. W dzień po wyborze 
został skrytobójczo zamordowa-
ny przez UB.
Barbara	 Matusowa:	 Wielkie 
wartości ideowe, moralne, przy-
mioty charakteru i prawie wzor-
cowy kształt osobowości Wła-
dysława Kojdra typowały go na 
przywódcę organizacji najpierw 
młodzieżowej, potem politycz-
nej. A że miał w sobie i potrze-
bę służenia sprawie, umiłowa-
nie wsi, i chęć niesienia pomo-
cy pokrzywdzonym, przeto od 
młodych lat szedł drogą pracy 
społecznej typową dla działacza 
chłopskiego - od koła wicio-
wego przez wszystkie szczeble 
jego władzy, przez organizacje 
gospodarcze służące wsi, aż do 

pracy politycznej w Stronnic-
twie Ludowym.
 Ocenił jego wartości naj-
większy chłop XX wieku Win-
centy Witos i jego naznaczył 
swoim następcą. A chociaż był 
to jednocześnie wyrok na nie-

go - bo zaraz po tej nominacji 
został przez komunistycznych 
przeciwników politycznych 
skrytobójczo zamordowany - 
pozostaje w historii Ruchu Lu-
dowego wyznacznikiem konty-
nuatora linii politycznej Witosa. 
Aby uratować chociaż cząstkę 
pamięci i utrwalić w historii ma-
łopolskiego Ruchu Ludowego 
postać Kojdra, zebraliśmy wraz 
z jego bratem Stanisławem i sy-
nem Andrzejem wspomnienia 
jego najbliższych kolegów, do-
kumenty, publicystykę, bogatą 
korespondencję i pamiętniki. 
Z tego materiału powstała ta 
książka, przekaz do historii, za-
pis pamięci ludzi.

Pierwsza	 część zawiera histo-
rię życia i działalności, opisa-
ną we wspomnieniach kolegów 
i w świetle zebranych dokumen-
tów. 
Część	druga to bogaty materiał 
dokumentacyjny, pozwalający 

bliżej poznać osobowość nie tyl-
ko samego Władysława Kojdra, 
ale i jego żony Aurelii, również 
działaczki ludowej. Na tę część 
składają się publicystyka Kojdra, 
korespondencja i pamiętniki.
Szczególne słowa uznania na-
leżą się panu Ireneuszowi Sa-
kowskiemu za projekt graficzny, 
skład i łamanie niezwykle pięk-
nie wydanej książki. 

Barbara	Olak	

Zainteresowanych nabyciem, 
prosimy o kontakt z Wydawnic-

twem: Oficyna Naukowa,
ul. Mokotowska 65/3,

00-533 Warszawa.

Pogrzeb Władysława Kojdra w Przeworsku. 01.06.1946 r.
W czerni żona W. Kojdra, Aurelia z dziećmi: Andrzejem i Elżbietą

oraz Mieczysław Kabat, Władysław Witek, Józef Niećko i Maria Szczawińska.
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Świadomość i postawa patriotyczna młodego pokolenia

Nasz Patron

 W związku z przypadający-
mi w tym roku ważnymi rocz-
nicami: 120. rocznicą powstania 
ruchu ludowego, 90. rocznicą 
Dożynek Reymontowskich oraz 
70. rocznicą śmierci Wincentego 
Witosa, Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum W. Witosa wspólnie 
z Muzeum W. Witosa zorganizo-
wali Ogólnopolski Konkurs hi-
storyczny na temat życia i dzia-
łalności politycznej Wincentego 
Witosa. Konkurs miał za zadanie 
upowszechnienie wzorca osobo-
wego patrona szkół Wincentego 
Witosa, jako wiernego Pola-
ka, patrioty i męża stanu.  
Zamierzeniem organizatorów 
konkursu było również kształto-
wanie świadomości i postaw pa-
triotycznych młodego pokolenia 
poprzez upowszechnianie wie-
dzy o ruchu ludowym i posta-
ci trzykrotnego premiera II RP, 
Kawalera Orderu Orła Białego 
- Wincentego Witosa. Konkurs 
skierowany był do szkół z całej 
Polski, którym patronuje Win-
centy Witos. Patronat honorowy 
nad konkursem objął Wicepre-
mier Rządu RP, Minister Gospo-
darki - Janusz Piechociński. Od-
bywał się on w dwóch katego-
riach szkolnych: szkoły średniej 
i gimnazjum oraz szkoły pod-
stawowej i przebiegał w trzech 
etapach. Pierwszy odbył się 
w szkołach 28 kwietnia br. i miał 
charakter testu, w wyniku któ-
rego dwóch uczniów z najwięk-

szą liczbą zdobytych punktów 
w danej szkole zakwalifikowa-
nych zostało do drugiego etapu 
w Wierzchosławicach. W pierw-
szym etapie wzięły udział na-
stępujące szkoły: Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Rolnicze-
go im. W. Witosa w Mokrzeszo-
wie, Powiatowy Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. 
W. Witosa w Środzie Śląskiej, 
Zespół Szkół im. W. Witosa 
w Janowie Lubelskim, Zespół 
Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego w Studzieńcu, Zespół 
Szkół Rolniczych im. W. Witosa 
w Zarzeczu, Zespół Szkół Rol-
niczych im. W. Witosa w Le-
gnicy, Publiczne Gimnazjum 
im. W. Witosa w Pławie, Zespół 
Szkół w Łowcach, Szkoła Pod-
stawowa im. W. Witosa w Gli-
niance, Szkoła Podstawowa 
im. W. Witosa w Rudce, Szko-
ła Podstawowa im. W. Witosa 
w Gromniku, Szkoła Podstawo-
wa im. W. Witosa w Borku Strze-
lińskim, Szkoła Podstawowa im. 
W. Witosa w Motyczu, Szko-
ła Podstawowa im. W. Witosa 
w Nosówce, Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. W. Witosa 
w Jeżewie, Szkoła Podstawowa 
im. 100-lecia Ruchu Ludowego 
w Wierzchosławicach, Szko-
ła Podstawowa im. W. Witosa 
w Nakwasinie Nowym, Szko-
ła Podstawowa im. W. Witosa 
w Rudzie i Szkoła Podstawowa 
im. W. Witosa w Krzeszycach. 

 D n i a  1 2  w r z e ś n i a  b r. 
15 uczniów szkół podstawowych 
i 16 uczniów szkół średnich 
przybyło do Wierzchosławic by 
uczestniczyć w II etapie i fina-
le ogólnopolskiego konkursu. 
II etap konkursu polegał na roz-
wiązaniu testu, który był ocenia-
ny przez komisję konkursową. 
Komisja, której przewodniczył 
Marek Steindel, prawnuk W. Wi-
tosa oraz członkowie: dr Jan 
Hebda i Jan Chmura - wyłoniła 
po 5 najlepszych uczestników 
z każdej grupy wiekowej, któ-
rzy wzięli udział w III finało-
wym etapie. W ostatnim etapie 
uczniowie losowali pytania i od-
powiadali ustnie przed komisją. 
Laureatami konkursu zostali: 
Szkoła Podstawowa
I	miejsce	- Jakub Bogucki,
SP Glinianka, woj. mazowieckie
II	miejsce	- Martyna Bryl,
SP Rudka, woj. małopolskie
III	miejsce	- Natalia Lelek,
SP Nosówka, woj. podkarpackie
IV	miejsce - Ilona Curyło,
SP Rudka, woj. małopolskie 
V	miejsce	- Krystian Kajmowicz 
- SP Gromnik, woj. małopolskie.
Szkoła Średnia /Gimnazjum
I	miejsce	- Michał Kozak,
Zespół Szkół Rolniczych Zarze-
cze, woj. podkarpackie
II	 miejsce	 - Karolina Wota, 
Gimnazjum Łowce, woj. pod-
karpackie
III	miejsce - Łukasz Grabarski, 
Zespół Szkół Centrum Kształce-
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nia Rolniczego w Studzieńcu, 
woj. mazowieckie
IV	miejsce - Oliwia Kalicka - 
Publiczne Gimnazjum Pławo, 
woj. podkarpackie 
V	miejsce	- Agata Adamek -
Zespół Szkół Janów Lubelski, 
woj. lubelskie.
 Ceremonię wręczenia na-
gród poprowadził prezes To-
warzystwa Przyjaciół Muzeum 
W. Witosa Ryszard Ochwat. 
Nagrodą za zajęcie pierwsze-
go miejsca w obu kategoriach 
był wyjazd wraz z opiekunem 
do Parlamentu Europejskiego 
w Brukseli, na zaproszenie eu-
roposła Jarosława Kalinowskie-
go. Pozostałe nagrody były rów-
nie atrakcyjne, a najważniejsze, 
że każdy uczestnik konkursu 
nie wyjechał z Wierzchosławic 
bez nagrody pocieszenia. Fun-
datorami nagród byli:	 Ludwik	
Węgrzyn	-	prezes Związku Po-
wiatów Polskich,	Firma	archi-
tektoniczna Karpiel&Steindel 
z Zakopanego,	 Mega-el	 hur-
townia	 elektryczna	 w Tarno-
wie.
 Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków i wręczenie nagród nastą-
piło podczas Dożynek Reymon-
towskich 13 września br.
Wszystkim laureatom i uczest-
nikom konkursu serdecznie gra-
tulujemy.

Red.

Nasz Patron

Ogłoszenie wyników konkursu.

Wręczenie nagród laureatom konkursu.

Laureaci konkursu z Władysławem Kosiniakiem -Kamyszem
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.
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Poczty sztandarowe. Władysław Kosiniak-Kamysz składa wiązankę
na grobie W. Witosa.

Przemarsz uczestników zaduszek na cmentarz. Kompania Honorowa Wojska Polskiego 6 Brygady 
Powietrznodesantowej w Krakowie.

Uczestnicy zaduszek przy grobie Wincentego Witosa. Pamiątkowa fotografia z najmłodszymi z zespołu 
„Balladyna” z Zakliczyna.

ZADUSZKI WITOSOWE
W 70. ROCZNICĘ ŚMIERCI WINCENTEGO WITOSA

W 30. ROCZNICĘ ŚMIERCI STANISŁAWA MIERZWY

8 LISTOPADA 2015 R.


