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Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach

Niech rozpoczynający się rok 2017

będzie rokiem spokoju i szczęścia w życiu osobistym.

Dla Waszych rodzin rokiem pomyślności.

Dla Polski rokiem stabilizacji i rozwoju.

Dla wszystkich Polaków rokiem wiary,

że najważniejsze dla Kraju zdarzenia

odbywają się przy ich udziale

i służą dla Jego dobra.
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wiatowych i wojewódzkich 
struktur Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, głównie 
z województw: małopolskie-
go, podkarpackiego, świę-
tokrzyskiego i lubelskiego. 
Obecne były również dele-
gacje szkół gminy Wierz-
chosławice, a także szkół 
imienia Wincentego Witosa: 
z Podkarpacia, z Małopol-
ski i z Lublina. W organiza-
cję Zaduszek Witosowych 
mocno zaangażowała się 
organizacja Forum Młodych 
Ludowców powiatu tarnow-
skiego na czele z prezesem 
Piotrem Łosińskim.

Pierwsza niedziela listo-
pada, jak co roku, jest cza-
sem Zaduszek Witosowych. 
Uczestnicy tych uroczy-
stości, którzy w tym roku 
bardzo licznie przybyli do 
Wierzchosławic, oddali hołd 
Wincentemu Witosowi w 71. 
rocznicę jego śmierci i Sta-
nisławowi Mierzwie w 31. 
rocznicę śmierci.

Wśród gości nie zabrakło 
prezesa Polskiego Stronnic-
twa Ludowego Władysława 
Kosiniaka-Kamysza, rodzin 
Wincentego Witosa i Stani-
sława Mierzwy, europosłów 
Jarosława Kalinowskiego, 
Czesława Siekierskiego, 
Krzysztofa Hetmana, a także 
posłów: Andżeliki Możdża-
nowskiej oraz Genowefy To-
karskiej z Lublina. Władze 
Małopolski reprezentowali 
wicemarszałkowie Stanisław 
Sorys i Wojciech Kozak oraz 
Urszula Nowogórska - prze-
wodnicząca Sejmiku Ma-
łopolskiego. Województwo 
śląskie reprezentował wice-
marszałek Stanisław Dąbro-
wa, a łódzkie Dariusz Klim-
czak.

Tradycyjnie, jak co roku, 
nie zabrakło gminnych, po-

Uroczystości tradycyjnie 
rozpoczęły się mszą świę-
tą w kościele parafialnym 
w Wierzchosławicach - miej-
scu, którego mury pamiętają 
Wincentego Witosa i jego 
czasy. Pomimo niesprzyja-
jącej pogody do Wierzcho-
sławic przybyło ponad 120 
pocztów sztandarowych 
i ponad 40 delegacji z wią-
zankami kwiatów. Taka licz-
ba uczestników niewątpliwie 
świadczy, że ruch ludowy 
potrafi jednoczyć się w trud-
nej chwili.

Następnie delegacje udały 
się na cmentarz parafialny, 
gdzie wszystkich obecnych 
przywitał prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Muzeum 
Wincentego Witosa kol. 
Ryszard Ochwat. Po nim 
przemawiał prezes Polskie-
go Stronnictwa Ludowego 
- Władysław Kosiniak-Ka-
mysz.

W swoim wystąpieniu 
przypominał: My nie przy-
chodzimy tu dla kultu jed-
nostki, może to gdzie indziej 
ten kult jednostki się odbywa 
-my przychodzimy, żeby po-
kazać ideę, w którą wierzył 
Wincenty Witos - wolne, nie-

Zaduszki Witosowe 2016

JEDNOŚĆ, MĄDROŚĆ I ODWAGA

Rodzina mec. Stanisława Mierzwy.
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podległe państwo i demo-
krację, która szanuje każde-
go człowieka i różnorodność 
poglądów oraz godność, któ-
ra jest dzisiaj zagrożona.

Lider  PSL podzięko -
wał licznie przybyłym do 
Wierzchosławic ludowcom 
i przypomniał o przypada-
jącej w styczniu 2017 roku 
70. rocznicy sfałszowanych 
wyborów. Przestrzegał rów-
nież: (…) Za chwilę mogą tu 
przyjechać [do Wierzchosła-
wic] faryzeusze - niedługo, 
może za tydzień. I będą znów 
obiecywać i mamić (.. .), 
może proponować nowy pro-
gram dla wsi. Ale najpierw 
się trzeba rozliczyć z tych 
obietnic, które były dane rok 
temu. Bo nie ma podwojo-
nych dopłat, (...) a ceny nie 
są gwarantowane, tylko są 
najniższe. Taki jest obraz 
dzisiejszego rolnictwa i pol-
skiej wsi - mówił prezes PSL.

Kolejnym punktem uro-
czystości rocznicowych było 
spotkanie w Centrum Kultu-
ry Wsi Polskiej im. W. Wi-
tosa. Powszechny zachwyt 
gości wzbudził występ dzie-
ci z Przedszkola Publiczne-
go nr 4 w Tarnowie. W pro-
gramie słowno-muzycznym 
przedszkolaki w regional-
nych strojach, pod opieką 

pani Grażyny Kuty, zapre-
zentowały wiązankę pieśni 
i tańców ludowych. Prezes 
Kosiniak-Kamysz osobiście 
pogratulował i podziękował 
dzieciom za piękne przed-
stawienie. Następnie prze-
stawił strategię dla Polski 
oczami Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w kontekście 
zbliżającego się Kongresu 

PSL, który wskaże kierunki 
programowe ugrupowania. 
Trzeba budować wielką, sil-
ną, niepodległą Polskę, ale 
która żyje pośród państw Eu-
ropy, która ma przyjaciół na 
Wschodzie i na Zachodzie; 
Polskę, która jest państwem 
poważanym, a nie wykpiwa-
nym - podkreślił. Następnie 
dodał też:

Przyjazd do Wierzcho-
sławic ma dla ludowców 
ogromne znaczenie, jest 
pewnego rodzaju świadec-
twem, oddaniem czci i za-
pewnieniem o trwaniu idei 
W. Witosa. Dzięki uczestnic-
twu w Zaduszkach szacunek, 
którym chłopi obdarzają pa-
mięć po Wincentym Witosie, 
wraca do nich jako powier-
ników Jego testamentu. Ufni 
tym wartościom kierujmy 
się przesłaniem, że przyjdą 
takie czasy, kiedy w Wierz-
chosławicach, w Małopolsce 
i w całej Polsce będzie coraz 
więcej ludzi wierzących, że 
Polska Wincentego Witosa 
naprawdę jest możliwa.

Organizatorem uroczy-
stości Zaduszki Witosowe 
było Towarzystwo Przyja-
ciół Muzeum Wincentego 
Witosa w Wierzchosławi-
cach, Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie - Oddział Mu-
zeum Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach, ro-
dziny Wincentego Witosa 
i Stanisława Mierzwy oraz 
Gminne Centrum Kultury 
w Wierzchosławicach. Pro-
jekt zrealizowano dzięki 
wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

Janusz Skicki

Zaduszki Witosowe 2016

Dr Mateusz Szpytma - Zastępca Prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej.
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… to plebiscyt, w którym 
czytelnicy Gazety Krakowskiej 
oraz kapituła konkursu wybie-
rali najciekawsze miejsce Ma-
łopolski. Celem plebiscytu było 
wyłonienie i promocja naj-
ciekawszych oraz najbardziej 
wartościowych ofert dla tury-
sty goszczącego w Małopol-
sce, a także promocja najcie-
kawszych inwestycji z zakresu 
obsługi ruchu turystycznego 
w Małopolsce.

W tym roku przypadała 
XVII, kolejna edycja plebiscy-
tu. Muzeum Wincentego Wi-
tosa w Wierzchosławicach, 
biorąc udział w rywalizacji, 
otrzymało wyróżnienie w ka-
tegorii ATRAKCJA TURY-
STYCZNA za rok 2016.

Plebiscyt organizowany 
był przy współpracy z Samo-
rządem Województwa Mało-
polskiego, Małopolską Orga-
nizacją Turystyczną, Radiem 
Kraków SA i Telewizją Polską 
S.A. Oddział w Krakowie, pod 
patronatem Jacka Krupy - Mar-
szałka Województwa Małopol-
skiego.

Uroczysta gala wręczenia 
nagród odbyła się 30 września 
w Sękowej.

Pragniemy serdecznie po-
dziękować wszystkim kole-
żankom i kolegom, którzy 
oddali swój głos na nasze mu-
zeum.

************

96. rocznica
„Cudu nad Wisłą”

Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum W. Witosa w Wierz-
chosławicach było organi-
zatorem wierzchosławickich 
obchodów 96. rocznicy bitwy 
warszawskiej. Wyjątkowo 
w tym roku uroczystość odby-
ła się w domu rodzinnym trzy-
krotnego premiera na Dwu-
dniakach. Rocznicę „Cudu nad 
Wisłą” połączono z otwarciem 
tego obiektu i udostępnieniem 
go ponownie zwiedzającym, 
po trwającym kilka miesięcy 
remoncie. Generalny remont 
udało się przeprowadzić dzięki 
wsparciu finansowemu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz datkom 

WIELKIE ODKRYWANIE MAŁOPOLSKI...
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członków naszego Towarzy-
stwa i innych życzliwych osób. 
W dniu 15 sierpnia na podwó-
rzu Starego Domu wszystkich 
zgromadzonych powitał pre-
zes Towarzystwa - Ryszard 
Ochwat, który wygłosił oko-
licznościowe przemówienie. 
Spośród przybyłych gości głos 
zabierali ponadto: Władysław 
Kosiniak-Kamysz - prezes PSL 
i Stanisław Sorys - wicemar-
szałek Małopolski. W dalszej 
części spotkania odbyło się 
zwiedzanie wyremontowanego 
domu przez przybyłych gości, 
wśród których była liczna gru-
pa mieszkańców Wierzchosła-
wic-Dwudniaków. W kolejnym 

punkcie dr Jan Hebda zapre-
zentował książkę własnego 
autorstwa Z sołtysem i wójtem 
przez wieki. Opowieść o dzie-
jach urzędu wójta i sołtysa 
w Polsce. Na zakończenie od-
było się wspólne biesiadowa-
nie na podwórzu domu rodzin-
nego W. Witosa.

************

XLIII Walne Zgromadze-
nie Członków Towarzystwa 
Przyjaciół Muzeum Witosa 
Witosa w Wierzchosławi-
cach.

W dniu 19 czerwca 2016 r. 
w Centrum Kultury Wsi Pol-
skiej im. W. Witosa w Wierz-
chosławicach odbyło się Wal-
ne Zgromadzenie członków 
naszego Towarzystwa. Zgod-
nie z protokołem posiedzenia 
w pierwszej kolejności prezes 
Towarzystwa Ryszard Ochwat 
odczytał sprawozdanie z dzia-
łalności za miniony rok, które 
zostało jednogłośnie przyjęte. 
Następnie odbyły się wybory 
uzupełniające; dokonano wy-
boru nowego skarbnika Towa-
rzystwa, z powodu rezygnacji 
kol. Barbary Wszołek. Nowym 
skarbnikiem został kol. Ro-

man Witos. Kolejnym ważnym 
punktem obrad było przedsta-
wienie przez Komisję Wnio-
skową projektu uchwał i wnio-
sków na nadchodzący rok. 
Komisja w składzie: przewod-
niczący - Jan Chmura, człon-
kowie - Czesław Romaniewski 
i Janusz Solak - przedstawiła 
następujące wnioski: zorgani-
zować 96. rocznicę „Cudu nad 
Wisłą”, apelować w sprawie 
zachowania pamięci o „Za-
machu majowym” z 1926 r., 
zorganizować Zaduszki Wi-
tosowe w 71. rocznicę śmier-
ci W. Witosa i 31. rocznicę 
śmierci S. Mierzwy i uczcić 70. 
rocznicę sfałszowanych wybo-
rów z 1947 r. Na zakończenie 
w głosowaniu jawnym przyję-
to jednogłośnie plan uchwał na 
nadchodzący rok działalności.

Obecnie Zarząd Towarzy-
stwa liczy 14 osób: prezes - Ry-
szard Ochwat, prezesi honoro-
wi - Jan Ogar i Jacek Mierzwa, 
wiceprezesi - Marek Steindel, 
Henryk Wojciechowski i Euge-
niusz Onak, sekretarz - Roman 
Kucharski, skarbnik - Roman 
Witos, członkowie: Barbara 
Wszołek, Jan Chmura, Jan Ra-
doń, Stefan Rysak, Janusz So-
lak i Janusz Skicki.

Red.

WIEŚCI Z MUZEUM

Dr Jan Hebda- autor książki.
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11 listopada fakty i mity

Za nami kolejna rocznica 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Byliśmy świad-
kami corocznych uroczystości, 
tych centralnych jak również 
tych w naszych małych oj-
czyznach. Już co prawda bez 
błysku fleszy i kamer, ale za 
to bardziej spontanicznych, 
autentycznych. Prasa, radio 
oraz telewizja bombardowały 
społeczeństwo potężną daw-
ką informacji, przekazów hi-
storycznych oraz różnorakich 
wywiadów z historykami, 
ulokowanymi na scenie poli-
tycznej w ściśle określonym 
miejscu. W natłoku informacji 
nietrudno było się pogubić… 
Nasuwają się zatem liczne 
pytania - właściwie dlaczego 
odzyskanie niepodległości jest 
obchodzone 11 listopada? Czy 
to rzeczywiście najbardziej 
symboliczny dzień? Czy klu-
czowym momentem dla odzy-
skania niepodległości był po-
wrót Piłsudskiego z Magdebu-
rga, czy miało to tylko wymiar 
symbolu walki politycznej, 
próby tworzenia nowego biegu 
historii, a może wręcz prze-
ciwnie - nie miało już wpływu 
na bieg historii?...

Dlaczego na dzień w któ-
rym świętujemy odzyskanie 
niepodległości wybrano 11 li-
stopada? Mówiąc dzisiejszym 
językiem, wybór ten był wy-
nikiem wojny propagandowej 
między stronnictwami poli-
tycznymi. Wybrano datę waż-
ną dla Polski, ale też symbo-
liczną dla wielkiego między-
narodowego przełomu, bez 
którego odzyskanie niepod-
ległości nie byłoby możliwe - 
dzień rozejmu w Compiegne. 
Odzyskiwanie przez Polskę 
niepodległości było procesem 
stopniowym. Zatem, wybór 
11 listopada uzasadnić można 
zbiegiem wydarzeń w Polsce: 
zakończenie I wojny świato-
wej dzięki zawarciu rozejmu 
11 listopada 1918, pieczętu-
jącego ostateczną klęskę Nie-
miec. Tę datę wybrano, pomi-
mo że w polskiej tradycji leży 
raczej wybór polskich dat, niż 
międzynarodowych.

Wróćmy do chwili, gdy 
walka o odzyskanie niepod-
ległości nie była jeszcze roz-
strzygnięta. Czy gdyby nie 
współdziałanie ówczesnych 
elit, mimo kłótni i sporów, 
to kształt Polski byłby inny? 

A może to jednak najważniej-
sze decyzje zależały od woli 
mocarstw? To była mądrość 
tych polityków. Tak napraw-
dę mieliśmy do czynienia 
z czymś, co możemy nazwać 
„cudem niepodległości”. Ta 
zwaśniona Polska, podzielona 
o to jaką drogą iść do niepod-
ległości, gdy ta niepodległość 
powoli stawała się faktem, po-
trafiła się pogodzić i porozu-
mieć co do tego, jak wykreślić 
granicę, czy jak zorganizować 
ustrój. A to zależało od nich. 
Oczywiście, sporów nie bra-
kowało, choćby o to, jaka ta 
odrodzona Polska ma być. Ale 
była to jakby obręcz spajają-
ca te wspólne wysiłki. O Pił-
sudskim i Dmowskim mówi 
się zawsze. Są jednak inne 
postacie, bez których nie by-
łoby tego „cudu niepodległo-
ści”. Choćby Wincenty Witos. 
Jego najbardziej pamiętamy 
ze względu na rolę, jaką ode-
grał w 1920 roku, a jego rola 
i znaczenie było w wielu mo-
mentach kluczowe.

Jeżeli mówimy o „ojcach 
niepodległości”, to oczywi-
ście jest ich wielu. Jest więc 
nie tylko Piłsudski, Dmowski, 

Pamiętne rocznice
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ale również Witos, Daszyński 
czy Paderewski. Bez publicz-
nej działalności Paderewskie-
go nie byłoby przecież II RP. 
Przez lata był on najważniej-
szym w świecie ambasado-
rem Polski, która nie istniała 
wówczas na mapach.

Sam Witos, zapominany 
przez wielu, ma ogromne za-
sługi nawet nie za to, co ro-
bił w roku 1918, ale przede 
wszystkim za to, że był jed-
ną z najważniejszych osób 
w wielkim procesie przemia-
ny chłopa przywiązanego 
do monarchów zaborczych 
- w Polaka i świadomego 
obywatela. Bez tego proce-
su ten „cud odrodzenia” był-
by o wiele bardziej skromny 
i ułomny. To właśnie ruch lu-
dowy pozyskał masy ludowe 
dla idei polskości i własnego 
państwa. Nie przypadkowo 
więc w 1920 roku stanął na 
czele rządu, gdy trzeba było 
mobilizować całe społeczeń-
stwo do walki z bolszewika-
mi, a 2/3 tego społeczeństwa 
stanowili chłopi. Taka osoba 
jak Witos w fotelu premie-
ra pokazywała im, że walczą 
o swoje.

Również realizm Witosa 
odegrał istotną rolę. Dla odra-

dzającego państwa szczegól-
nie niebezpieczne były te mo-
menty, gdy pojawiały się go-
rące nastroje, radykalne ocze-
kiwania, choćby socjalne, czy 
te dotyczące radykalnej refor-
my rolnej. Gdyby zrobić taki 
krok, a chcieli tego socjali-
ści, to ta reforma gruntownie 
by Polskę zantagonizowała. 
Witos był jednak zwolenni-
kiem umiaru, kompromisu. 
Takie rozwiązania forsował. 
I to się opłacało. A mógł być 
skuteczny także dlatego, że 
podobną filozofię wyznawa-
li inni główni aktorzy sceny 
politycznej. Rola Wincentego 
Witosa była kluczowa może 
nie tylko ze względu na jego 
szczególne talenty, pozosta-
wiające daleko w tyle innych, 
co raczej ze względu na „rząd 
dusz” najliczniejszej grupy 
społecznej w ówczesnej Pol-
sce. A wtedy ponad 60 pro-
cent Polaków mieszkało na 
wsi i żyło z rolnictwa. Ważny, 
rozsądny przywódca chłopski, 
używający tego potencjału do 
optymalnego budowania pań-
stwa, był więc wtedy na wagę 
złota.

Wiele mitów narosło także 
na temat tego, w jakich wa-
runkach naprawdę był wię-

ziony w Magdeburgu Józef 
Piłsudski. Czy rzeczywiście 
miał tam ciężko, czy raczej 
to kwestia budowania jego le-
gendy już po latach?

Trzeba rozróżnić dwie rze-
czy - dokuczliwość samych 
warunków więziennych od-
czuwanych przez Piłsudskie-
go oraz sam reżim więzien-
ny. A on rzeczywiście znosił 
uwięzienie bardzo źle. Był 
szczelnie izolowany od kra-
ju, a wiedział, że dzieją się 
tam różne rzeczy. Nie wie-
dział natomiast w którym idą 
kierunku. On się czuł w tej 
izolacji jak pieczony żywym 
ogniem. I do tego ta bez-
silność - że jest tak bardzo 
w kraju potrzebny, a jest ska-
zany na bezczynność. I tego 
nie należy pomniejszać.

Równie boleśnie odczu-
wał izolację od Aleksandry 
Szczerbińskiej, czyli jego 
ówczesnej partnerki. Gdy 
go aresztowano, Szczerbiń-
ska była w ciąży. Jak na ów-
czesne realia, zaszła w cią-
żę w dość zaawansowanym 
wieku i Piłsudski po prostu 
bał się o przebieg narodzin 
dziecka. W Magdeburgu nie 
znęcano się nad nim. Przeby-
wał w skromnym, drewnia-

Pamiętne rocznice
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nym domku na terenie twier-
dzy magdeburskiej. A gdy 
Niemcy słabli na froncie, to 
i ten reżim był coraz mniej 
ścisły. Od pewnego momentu 
Piłsudski mógł wychodzić na 
miasto, oczywiście pod eskor-
tą, ale pomimo tego wciąż do-
skwierała mu samotność.

Co ważne, strony politycz-
nych sporów w swoich rela-
cjach podkreślały zgodnie, 
że nie było podczas rozmów 
wrogości. Podkreślali, że li-
czy się dla nich tylko spra-
wa Polski, a tylko przyszłość 
rozstrzygnie, kto miał rację. 
W tej bardzo ostrej rywali-
zacji nie było tego, co jest 
choćby dziś zmorą dzisiejszej 
polityki, czyli odsądzania po-
litycznego konkurenta od czci 
i wiary.

Politycy dokonywali czę-
sto tak zaskakujących zmian 
decyzji, że wydawało się, 
iż w tej rywalizacji nie ma 
kładki mogącej ich połączyć. 
A okazało się, że jednak wy-
łaniająca się możliwość od-
budowy państwa, była nie tyl-
ko taką kładką, ale ogromnym 
mostem, na który wkroczyli 
wspólnie beż żadnych wątpli-
wości. Dziś, niestety, częściej 
czynnikiem napędzającym do 

rywalizacji są osobiste emo-
cje, aspiracje i to, czego nie 
było wtedy - osobista zapie-
kłość, odzieranie drugiej stro-
ny z godności czy dobrych 
intencji. Ale mówimy o wy-
darzeniach, które miały miej-
sce sto lat temu. Kto wie, być 
może, gdyby oni żyli dziś, to 
też ulegliby tej atmosferze? 
Tego nie da się jednoznacznie 
rozstrzygnąć.

Święto 11 listopada jest 
wciąż nieco w cieniu innych 
ważnych rocznic. Nie ma też 
jakiegoś jednego historycz-
nego symbolu, który zgroma-
dziłby wszystkich. Znanego 
muzeum czy pomnika, który 
pozwoliłby mu skuteczniej 
przebić się do społecznej 
świadomości. Brak jest też 
wspólnego, narodowego upa-
miętniania. Ale bez tzw. po-
lityki historycznej, bez mani-
pulowania faktami, bez kultu 
jednostki, bez naciągania fak-
tów historycznych dla doraź-
nych celów politycznych.

Za dwa lata przypada setna 
rocznica odzyskania niepod-
ległości. Czy patrząc na to co 
się dzieje w obecnej chwili na 
scenie politycznej, na dzisiej-
sze spory, uda się przeprowa-
dzić jakieś wspólne obchody? 

Fakty wskazują, że PiS coraz 
mocniej zaprzęga fałszowaną 
wizję przeszłości w rydwan 
swojej partyjnej polityki. 
Trudno więc mówić o wspól-
nych obchodach. Tak napraw-
dę, pierwotną kwestią jest od-
powiedź na pytanie, czy PiS 
zrezygnuje z tego, co nazywa 
„polityką historyczną”, a co 
naprawdę jest propagandą 
i historyczną indoktrynacją.

Trudno sobie wyobrazić, 
żeby ludzie o odmiennych 
przekonaniach mogli tego 
typu działania firmować. PiS 
raczej będzie coraz mocniej 
dokręcał tę śrubę. I w takiej 
sytuacji trudno się uśmie-
chać na trybunie, nawet w tak 
ważnym momencie jak stule-
cie odrodzenia państwa pol-
skiego. PiS nie zbuduje nam 
wspólnotowych obchodów. 
Raczej będzie usiłował wy-
kopać kolejny polityczny rów, 
sprawiając tylko wrażenie, że 
to coś wspólnego.

Henryk Łomnicki

Pamiętne rocznice
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Ocalić od zapomnienia

W burzliwych, najnow-
szych dziejach Polski nie-
wiele było wydarzeń równie 
dramatycznych i bezpre-
cedensowych jak przewrót 
majowy 1926 roku. Piłsudski 
z wiernymi żołnierzami po-
stanowili w brutalny sposób 
przejąć władzę w Polsce. Po 
trzech dniach walk konsty-
tucyjnie wybrany rząd, na 
czele z premierem Wincen-
tym Witosem, podał się do 
dymisji. Tą niechlubną de-
cyzją w naszej historii zada-
no cios młodej demokracji, 
wprowadzając autorytarne 
rządy sanacji.

Zamach 12 maja 1926 r. 
był wielkim wstrząsem poli-
tycznym, moralnym i psycho-
logicznym dla społeczeństwa 
polskiego. Było to zamach na 
polską demokrację. Premier
-chłop „obalony” został siłą 
przy akompaniamencie strza-
łów i wyzwisk.

W dniu 19 czerwca 2016 r. 
w Wierzchosławicach odby-
ły się obchody 90. rocznicy 
zamachu majowego. Uroczy-
stość zorganizowana została 
przez Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum Wincentego Witosa 
w Wierzchosławicach, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe oraz 
Muzeum Okręgowe w Tar-
nowie z Oddziałem Muzeum 
Wincentego Witosa.

Uroczystość połączona zo-
stała z finałową galą, podczas 
której ogłoszono zwycięzców 
ogólnopolskiego konkursu hi-
storycznego na esej „Zamach 
majowy, cios w młodą demo-
kracje czy ratunek dla Pań-
stwa?”. Obchody zaszczycił 
swoją obecnością Prezes PSL 
Władysław Kosiniak-Ka-
mysz. Urząd Marszałkowski 
w Krakowie reprezentowa-
li: wicemarszałek Stanisław 
Sorys oraz radny wojewódz-
ki Adam Kwaśniak, a staro-
stwo powiatowe w Tarnowie 
- wicestarosta tarnowski Zbi-
gniew Karciński. Na konkurs 
wpłynęło kilkadziesiąt prac 
ze szkół ponadgimnazjalnych 
z całej Polski. Jury konkursu, 

składające się z cenionych hi-
storyków, wskazało następu-
jących laureatów:

•	 I miejsce Kinga Ję-
drzejczak - II Liceum Ogólno-
kształcące im. T. Kościuszki 
w Kaliszu,

•	 I miejsce Emilia Woj-
ciechowska - I  Liceum Ogól-
nokształcące im. K. Brodziń-
skiego w Tarnowie,

•	 II miejsce Krystian 
Wicherek - Zespół Szkół im. 
W. Witosa w Suchej Beskidz-
kiej,

•	 III miejsce Marcin Ła-
cina - Zespół Szkół im. T. Ko-
ściuszki w Sycowie, woj. dol-
nośląskie.

W trakcie wręczania laure-
atom nagród prezes Kosiniak
-Kamysz w swoim wystąpie-
niu nawiązał do aktualnej sy-
tuacji politycznej.

Dzisiejsza retoryka pu-
blicystyczna w dalszym cią-
gu, mimo że w warunkach 
nieskrępowanej suweren-
ności, często - ze względów 
politycznych - „udowadnia 
nam”, że „zamach” był po-
trzebny, że prawo i wolność 
nie są największym skarbem 
narodu, że nie wszyscy wo-
bec prawa powinni być rów-
ni. W tym szczególnym dniu 
pamiętajmy jednak przesła-
nie „potęgi i państwa nie 
stworzy żaden największy 
choćby geniusz, uczynić to 

Pamiętne rocznice

Laureatki konkursu z Władysławem 
Kosiniakiem - Kamyszem,

prezesem PSL.
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może cały wolny, świadomy 
swych praw i obowiązków 
naród.”

Laureaci w trakcie wręcze-
nia nagród podzielili się z ze-
branymi swoimi przemyśle-
niami zapisanymi w pracach 
konkursowych. Prace oparte 
były na źródłowych faktach, 
tekstach i wspomnieniach.

W nadesłanych pracach 
przeważał trend oceniający 
sytuację z maja 1926 roku 
jako cios w młodą demokra-
cję. Przytoczę bardzo zna-
mienny fragment jednej prac, 
przedstawiający tragizm tam-
tych dni: Sam przewrót i jego 
następstwa sprawiły, że społe-
czeństwo stało się podzielone, 
rozbite, nie mające oparcia 
znikąd. Za komentarz posłu-
żą mi słowa kapelana wojsk 
legionowych Józefa Panasia, 
wygłoszone podczas nabożeń-
stwa odprawianego za pole-
głych żołnierzy w przewrocie 
majowym. Kapelan zrywając 
z piersi ordery i odznaczenia 
krzyczał „Zgrzeszyłem ciężko, 
gdyż niemal bałwochwalczo 
czciłem i wierzyłem w pra-
wość i uczciwość żołnierską 
Piłsudskiego, lecz Pan Bóg 
sprawiedliwy mnie za to uka-
rał, gdyż dzisiaj muszę pa-
trzeć na największą ze zbrod-
ni w świecie (…). Ordery te, 
które dotąd zdobiły mi pier-
si, mianowicie: Krzyż Virtuti 
Militari V kl., otrzymany za 
obronę Przemyśla; Oficerski 

Krzyż Polonia Restituta, 
otrzymany za zorganizo-
wanie rewolucji II Bryga-
dy przeciw Austrii, bitwy 
pod Rarańczą i obronę 
honoru żołnierza polskie-
go w procesie w Marmo-
rosz-Sziget; czterokrotny 
Krzyż Walecznych za za-
sługi w Legionach Pol-
skich i podczas wojny pol-
sko-bolszewickiej - otrzy-
mane z rąk Piłsudskiego, 
nosiłem z dumą i chlubą. 
Dziś, po tej zbrodni, którą 
on popełnił, palą mi pierś; 
zrywam je, gdyż te same 
ordery znajdują się na 
piersiach gen. Dreszera, 
zwycięzcy w bratobójczej 
walce; rzucam mu pod 
nogi, ponieważ zostały 
zhańbione”. Kapelan za-
pewne rzuciłby ordery pod 
nogi Marszałka, ale był on 
nieobecny na żołnierskim 
pogrzebie.

Młodzież dokonała również 
moralnej oceny zamachu wska-
zując, że największą klęską 
moralną twórców zamachu ma-
jowego było rozbicie jedności 
społeczeństwa. Jedności, która 
z wielkim trudem była budowa-
na zaraz po odzyskaniu niepod-
ległości, dając pierwsze owoce 
dla Polski oraz Europy w zwy-
cięskiej Bitwie Warszawskiej 
1920 r.

Laureaci pierwszych miejsc 
otrzymali atrakcyjne nagrody 
w postaci wyjazdu do Brukseli 
na zaproszenie europosłów Jaro-
sława Kalinowskiego oraz Cze-
sława Siekierskiego. Pozostali 
otrzymali nagrody w postaci 
sprzętu sportowego. Wszystkim 
laureatom gratulujemy, nato-
miast do sponsorów kierujemy 
słowa podziękowania.

EEW

Pamiętne rocznice

Uczestnicy uroczystości.
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To chyba moja wina !

W bliskim mi ideowo i po-
litycznie środowisku ucho-
dzę za jednego z historyków 
posiadających zupełnie nie-
złe rozeznanie w proble-
matyce dziejów wsi, w tym 
zwłaszcza tego segmentu 
owych dziejów, który do-
tyczy ruchu ludowego. Nie 
popadając w megalomanię 
nigdy z tym poglądem spe-
cjalnie nie polemizowałem, 
ponieważ - tak sądziłem - 
istnieje związek zgody mię-
dzy zewnętrzną względem 
mnie opinią, a moją własną, 
zapewne przesadną samo-
oceną.

Ten wydawało się ustabi-
lizowany pogląd w dniu 13 
listopada br. legł jednak cał-
kowicie w gruzach, ponie-
waż zaszokowana tarnowska 
(i nie tylko tarnowska) wieś 
dowiedziała się, że jedynym 
spadkobiercą i kontynuato-
rem formacji politycznej 
zwanej w podręcznikach ru-
chem ludowym jest Prawo 
i Sprawiedliwość. Tę szo-
kującą również i dla mnie 
„prawdę” w tym to dniu 
w Wojniczu ogłosił stojący 
na czele PiS naczelnik prezes 
Jarosław Kaczyński. A tego 
akurat, co zapewne wynika 

z mojego nieuctwa (stąd ty-
tuł niniejszego tekstu), nie 
wiedziałem. Szukając na 
gwałt jakiegoś usprawiedli-
wienia dla dołującego mnie 
poczucia bezradności i winy 
doszedłem do wniosku, iż 
ogłoszone przez naczelnika 
prezesa „prawdy” znajdują 
się w zastrzeżonym zbiorze 
dokumentów, zalegających 
półki w niedostępnym zwy-
kłemu śmiertelnikowi zaso-
bie akt IPN. Fakt ten może 
i jakoś mnie tłumaczy, ale 
ambicjonalno - historyczno - 
moralny kac zostaje… i rady 
na to nie ma!

Naczelnik prezes długo 
zwlekał z upublicznieniem 
wiadomych chyba sobie 
tylko „prawd”, by ostatecz-
nie uderzeniowo zadziałać 
w drugą niedzielę listopada. 
W tym to bowiem dniu do 
Wierzchosławic przyjechała 
prawie cała czołówka cen-
tralnych i terenowych lide-
rów aktualnej przewodniej 
siły narodu suwereną, by 
w ludowym ideowym wo-
dopoju, jakim niewątpliwie 
jest zawierająca doczesne 
szczątki Witosa, położo-
na na wierzchosławickim 
cmentarzu kaplica - nabrać 

sił i świeżości. Ten ożywczy, 
emanujący ze świętego dla 
ludowców miejsca powiew 
dotarł do ogółu obecnych 
na cmentarzu. Ze znanych 
postaci to brakowało chyba 
tylko wiceministra Bartosza 
Kownackiego. Lepiej wta-
jemniczeni pokątnie infor-
mowali, że jego nieobecność 
jest spowodowana tym, że 
doucza Francuzów w sztuce 
posługiwania się widelcem. 
Wprawdzie nasi przodkowie 
już cztery i pól wieku temu 
uczyli Francuzów techniki 
używania widelca, ale wy-
słany do nas na naukę Hen-
ryk Walezy przebywał nad 
Wisłą niecałe pół roku, a to 
było chyba zbyt krótko.

Po uroczystościach na 
cmentarzu i mszy odprawio-
nej w parafialnej świątyni, 
całe towarzystwo pomknęło 
do nieodległego Wojnicza. 
Usłużne media informowa-
ły, że odbył się tam Kongres 
Wsi Polskiej, zaś inne mówi-
ły, że było to Zgromadzenie 
Wsi Polskiej. Zebrani w spo-
rej kubaturowo hali uczestni-
cy wysłuchali kilku przemó-
wień, ale głównym mówcą - 
co oczywiste - był naczelnik 
prezes. Ta upowszechniona 

Listy do redakcji
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przez narodowe media ty-
tulatura głównego mówcy 
raziła i razi zorientowanych 
w sprawach wsi i ruchu ludo-
wego. Pierwszym z owych 
tytułów niejako z urzędu 
przypisany jest bowiem oso-
bie Józefa Piłsudskiego, zaś 
drugi na ogół kojarzy się 
z postacią Wincentego Wito-
sa. Z historii natomiast wia-
domo, że u zarania II RP obaj 
blisko ze sobą współpraco-
wali, lecz w maju 1926 r. ten 
pierwszy obalił legalny rząd 
tego drugiego, a potem osa-
dził go w Brześciu i urządził 
mu szyty grubymi nićmi po-
lityczny proces. Haniebny 
wyrok brzeski do dzisiaj for-
malnie obowiązuje, zaś po-
wtarzana przez „publiczne” 
media zamienna tytulatura 
p. Kaczyńskiego stanowi 
przejaw jawnej manipulacji. 
W ogóle się zresztą nie zdzi-
wię jeśli któryś z reżimo-
wych publicystów, merdając 
ogonkiem przed naczelni-
kiem prezesem, zacznie for-
sować tezę iż w tej konwen-
cji to i kot naczelnika preze-
sa może być… Kasztanką!

Zebrani w wojnickiej hali 
uczestnicy owego KWP (lub 
ZWP) wysłuchali jeszcze 
kilku innych przemówień, 

zaś ogólna wymowa wszyst-
kich wystąpień jest taka, że 
jeszcze nikt nie zrobił tyle 
dobrego dla wsi polskiej 
i rolnictwa, ile w ciągu za-
ledwie roku sprawowania 
władzy uczyniła rządząca 
obecnie, długo utajniona 
pisowska ludowa formacja. 
Ponieważ jednak nie można 
w jednym tekście nawet tak-
satywnie (bo tyle tego było) 
wymienić owych zbawien-
nych dla wsi i rolnictwa 
działań, a nie chcąc z nich 
nic uronić, ograniczę się 
do uogólniającego porów-
nania. Otóż z przemówień 
naczelnika prezesa, p. pre-
mier B. Szydło, p. ministra 
K. Jurgiela i innych wynika, 
że róża pachnie piękniej niż 
kapusta. I to jest prawda, bo 
tę prawdę nie sposób zane-
gować. Druga część tego 
rozumowania jest jednak 
fałszywa, bo z oczywistej 
różnicy zapachów wcale 
nie wynika, iż zupa z róży 
jest lepsza od kapuśniaka. 
Nie brakuje jednak takich, 
którzy dali temu wiarę, zaś 
o fałszywości tego poglądu 
wcześniej czy później i tak 
się przekonają.

Do tej kategorii wcze-
śniej przekonanych można 

chyba zaliczyć głośną latem 
i jesienią 2011 r. postać. Bo-
haterem mediów i PiS był 
wówczas słynny producent 
papryki Stanisław Kowal-
czyk. Gospodarował on we 
wsi Wola Wrzeszczowska, 
gmina Przytyk k. Radomia, 
a stał się znaną postacią, 
gdy publicznie premierowi 
D. Tuskowi zadał pytanie: 
„Jak żyć, panie premierze, 
jak żyć?” Pisowskie zwłasz-
cza media nachalnie wręcz 
eksploatowały postać owego 
producenta papryki. Nieba-
wem jednak okazało się, że 
to inteligentny gość, gdyż 
szybko zorientował się, iż 
opozycyjni wówczas polity-
cy traktują go czysto instru-
mentalnie. Publicznie dał 
też temu wyraz, a efekt był 
taki, że zniknął. I od pięciu 
lat już nie zaistniał. Tę przy-
krą lekcję, tytułem przestro-
gi, dedykuję uwiedzionym 
poglądem, że wystarczy raz 
w roku pojawić się na grobie 
Witosa w Wierzchosławi-
cach, by zostać ludowcem. 
Nie wystarczy…!

dr Jan Hebda

Listy do redakcji
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Niech odpoczywają w pokoju

W dniach 17-18 listopa-
da bieżącego roku we wsi 
Rudka, w gminie Wierz-
chosławice, dokonano eks-
humacji szczątków cywil-
nych ofiar I wojny świa-
towej, pochowanych przy 
kaplicy św. Zofii, z 1911 r. 
Wie le  osób,  zwłaszcza 
z młodego pokolenia było 
zaskoczonych przeprowa-
dzaną ekshumacją i pyta-
ło jaka była przyczyna, że 
pochowano w tym miejscu 
kilkunastu zmarłych miesz-
kańców Rudki. Warto więc 
przypomnieć tragiczne wy-
darzenia z okresu I wojny 
światowej.

Po przegranej bitwie łapa-
nowsko-limanowskiej, sto-
czonej w dniach 2-12 grudnia 
1914 r, wojska rosyjskie, któ-
re były już prawie na przed-
polach Krakowa, zaczęły 
cofać się w szybkim tempie 
w stronę linii rzek Dunajec 

i Biała, wypierane przez od-
działy austriackie i niemiec-
kie. 17 grudnia 1914 r. póź-
nym popołudniem oddzia-
ły rosyjskie przeszły przez 
Wierzchosławice,  Rudkę 
i zamierzały przekroczyć 
rzekę Dunajec, ale zatrzy-
mały się w zaroślach nad 
rzeką w pobliżu Bobrownik 
Małych i Komorowa. Pod 
wieczór do wsi Rudka we-
szły oddziały niemieckie 
wspierające Austriaków na 
tym odcinku frontu. Zakwa-
terowały się po domach; 
żołnierze spożywali posiłek, 
karmili konie i zamierzali 
nieco odpocząć po forsow-
nym marszu, nie przeczu-
wając co może się wkrótce 
wydarzyć. O godzinie 11 
w nocy Rosjanie niespodzie-
wanie zorganizowali kontra-
tak, podpalili Rudkę z trzech 
stron i zaatakowali odpoczy-
wające oddziały niemieckie. 

Zaczęła się straszliwa walka 
na terenie wsi, w wielu miej-
scach dochodziło do walki 
na bagnety. W wyniku pod-
palenia wsi i ostrzału arty-
leryjskiego spłonęło w Rud-
ce 45 budynków, a 3 osoby 
cywilne zginęły w czasie 
tej bitwy. Zginęło również 
kilkudziesięciu żołnierzy 
rosyjskich i niemieckich. 
Zabitych żołnierzy pocho-
wano w grobach polowych, 
przeważnie w miejscu gdzie 
polegli.

Wincenty Witos tak opi-
sał te wydarzenia w I tomie 
Wspomnień.

W nocy koło godziny jede-
nastej buchnęła z Rudki ol-
brzymia łuna, oświetlająca 
całą okolicę. Jasno było jak 
w dzień. Wkrótce powietrze 
rozdarły straszliwie prze-
raźliwe krzyki ludzkie, ryk 
bydła, wycie psów, a rów-
nocześnie odezwały się gę-
ste strzały karabinowe. Kule 
padały na moje podwórze, 
trafiały w ściany domu, rze-
gotały po dachu. Rudka cała 
stanęła w płomieniach. Są-
siedzi z rodzinami pocho-
wali się do mojej murowa-
nej piwnicy. Ja, zza węgła 
domu obserwowałem ogień 
i ludzi jak szaleńców biega-
jących koło niego. Wnet po 
północy na drodze wiodącej 
koło mojego domu powstał 

Z kart historii

Kaplica pod wezwaniem św. Zofii w Rudce.
Miejsce gdzie odkryto szczątki.
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straszliwy, niesamowity 
ruch. Prusacy uciekali na 
łeb, na szyję, jak który mógł. 
Nawoływanie i komenda nie 
zdołały ich ani na chwilę po-
wstrzymać. Pędzili naprzód, 
padali, wstawali, aby zno-
wu upaść. Rowy przydroż-
ne pełne były porzuconego 
rynsztunku i ubrania. W cią-
gu nocy co z większa zostały 
one pozbierane...

Po ciężkich bojach w dniach 
20-25 grudnia 1914 r. to-
czonych przez Austria-
ków i I Brygadę Legionów 
z Rosjanami, którzy chcieli 
przełamać linię frontu bar-
dziej na południe od Tarno-
wa, w rejonie Łowczówka, 
Pleśnej rozpoczęła się tzw. 
wojna pozycyjna wzdłuż li-
nii Dunajca i Białej. Trwała 
ona do ofensywy wiosennej, 
kiedy to po bitwie pod Gor-
licami 2-4 maja 1915 r. woj-
ska austriackie i niemiec-
kie przełamały front.Przez 
pół roku, tj. od 18 grudnia 
1914 r. do 5 maja 1915 r., 
wieś Rudka znajdowała się 
w strefie ciężkich walk, gdyż 
linia okopów rosyjskich 
przebiegała zaledwie 50-
100 metrów od zabudowań. 
Linia okopów niemieckich 
i austriackich na tym odcin-
ku frontu znajdowała się na 
niewielkiej wyżynie ciągną-
cej się od Woli Wierzcho-
sławickiej, przez Niwkę do 
Radłowa. W wyniku ostrza-

łu artyleryjskiego i walk 
toczonych przez zaborcze 
armie do maja 1915 r. znisz-
czeniu uległy kolejne bu-
dynki w Rudce, w Bobrow-
nikach Małych, w Siedlcu, 
Łęce Siedleckiej i w innych 
wsiach. Ponieważ domy 
w Rudce były w większości 
spalone, mieszkańcy tej wsi 
musieli mieszkać w okresie 
zimy i wiosny 1915 r. w dra-
matycznych warunkach, tj. 
w piwnicach, ziemiankach 
lub w stajniach. Z powodu 
zimna, wilgoci, niedoży-
wienia - wielu mieszkańców 
zaczęło chorować. Przyczy-
ną zgonów było najczęściej 
zapalenie płuc, grypa, ostra 
biegunka, zapalenie nerek 
spowodowane wyziębie-
niem organizmu i puchlina 
lub inne choroby.

Ciała zmarłych osób nie 
można było przewieźć przez 
linię frontu na cmentarz 
parafialny w Radłowie lub 
w Wierzchosławicach i tam 
pochować. W tych bowiem 

miejscowościach obsadziły 
się wojska austriackie i nie-
mieckie, a w Rudce pozycje 
frontowe zajmowały woj-
ska rosyjskie. Wieś Rud -
ka nie miała wówczas wła-
snego cmentarza, gdyż nie 
była jeszcze parafią. W tej 
sytuacji na miejsce pochów-
ku wybrano część prywatnej 
działki obok kaplicy w Rud-
ce. Pochówki były bardzo 
skromne, tylko z udziałem 
najbliższej rodziny. Zmar-
łe osoby pochowane zostały 
w prowizorycznych trum-
nach, zbitych z desek ta-
kich jakie były, nawet tych 
z ocalałej stodoły. Pochów-
ki odbywały się najczęściej 
już o zmroku, aby uniknąć 
ostrzału snajperów z oko-
pów od strony Dwudniaków 
i Niwki. Lina frontu oddzie-
lała wieś Rudkę od parafii 
Wierzchosławice i od parafii 
Radłów, dlatego w pochów-
kach zmarłych osób nie mógł 
uczestniczyć ksiądz z jed-
nej z tych parafii. Rodzina 

Z kart historii

 Szczątki ludzkie znalezione w czasie prac.
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po odmówieniu modlitwy 
w intencji zmarłego i po po-
kropieniu prowizorycznej 
trumienki z ciałem, składała 
ciało do grobu. W okresie od 
17 grudnia 1914 r. do 5 maja 
1915 r. zmarło 21 mieszkań-
ców Rudki, w tym wspo-
mniane wyżej 3 osoby, które 
zginęły od odłamków i poci-
sków w czasie bitwy 17/18 
grudnia 1914 r. na terenie tej 
wsi. Jedną osobę ciężko ran-
ną udało się przewieźć przez 
Dunajec do szpitala w Tar-
nowie, ale zmarła z odniesio-
nych ran i została pochowana 
w Tarnowie. Po ofensywie 
wiosennej 1915 r. i przesu-
nięciu się frontu w kierunku 
Przemyśla i Lwowa, rodzi-
ny ekshumowały z polo-
wych grobów przy kaplicy 
w Rudce 7 ciał swoich krew-
nych na cmentarz parafial-
ny w Wierzchosławicach. 
Pozostałych rodzin nie było 
stać na ekshumacje, bo nadal 

mieszkały w ziemiankach 
lub w piwnicach, trzeba było 
myśleć o odbudowie spa-
lonych domów. Większość 
dorosłych mężczyzn było 
jeszcze do listopada 1918 r. 
na wojnie, niektórzy jako 
jeńcy wojenni byli w niewoli 
w Rosji, a we wsi pozostały 
tylko kobiety, dzieci i starcy. 
Tak więc nie było warunków 
do ekshumacji, ani też nie 
miał kto jej przeprowadzić. 
Trzeba było myśleć aby po-
zostali domownicy przeżyli 
ten ciężki czas, bo panował 
głód, o czym pisał Wincenty 
Witos. Jako poseł do parla-
mentu austriackiego organi-
zował pomoc dla ludności 
ze spalonych wsi, w tym 
i dla Rudki, starał się aby 
władze austriackie pomogły 
trochę w odbudowie spalo-
nych domów i gospodarstw. 
W 1917 r. austriackie władze 
wojskowe wydały zarządze-
nie o budowie cmentarzy wo-

jennych dla poległych żoł-
nierzy z trzech zaborczych 
armii na terenach tzw. Gali-
cji Zachodniej. W Rudce na 
wybudowanym cmentarzu 
wojennym Nr 213 pochowa-
no 60 żołnierzy rosyjskich 
i 16 niemieckich, poległych 
na terenie Rudki i w jej oko-
licy. W roku 1976, podczas 
wykonywania wykopów pod 
fundamenty budynku go-
spodarczego, na pobliskiej 
działce natrafiono na szcząt-
ki żołnierza niemieckiego. 
Szczątki te ekshumowano 
i pochowano na cmentarzu 
wojennym Nr 213.

Po zakończeniu I woj-
ny światowej groby osób 
cywilnych przy kaplicy 
w Rudce były utrzymywane 
i pielęgnowane przez miesz-
kańców Rudki oraz dzieci 
z miejscowej szkoły. Nie-
stety, wielka i tragiczna po-
wódź w lipcu 1934 r., która 
nawiedziła wszystkie wsie 
położone w dolinie Dunaj-
ca i Białej, spowodowała 
ogromne straty. W Rudce 
fala powodziowa zniszczy-
ła wiele domów, wszystkie 
uprawy rolne, żywność, do-
bytek, a także groby cywil-
nych ofiar I wojny znajdują-
ce się przy kaplicy św. Zofii. 
Usypane z ziemi mogiły fala 
powodziowa zmyła, nano-
sząc w tym miejscu ogrom-
ne ilości mułu. Po powodzi 
groby te nie zostały już od-

Z kart historii

Radny Gminy Wierzchosławice Roman Kucharski - inicjator ekshumacji.
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tworzone, bo nikt nie był 
w stanie wskazać dokładnie 
miejsca gdzie był grób zmar-
łej osoby z danej rodziny. 
W tym miejscu stanął tylko 
drewniany mały krzyż. Po-
tem przyszła II wojna świa-
towa i 5 lat okupacji hitle-
rowskiej, a wraz z upływem 
lat zainteresowanie cywil-
nymi grobami w Rudce 
z okresu I wojny światowej 
było coraz mniejsze.

Jednak znicze zapalane 
w miejscu gdzie były groby, 
przypominały mieszkańcom 
parafii Rudka (utworzonej 
w 1942 r.) o tragicznych 
wydarzeniach z lat I wojny 
światowej. Dlatego szcząt-
ki pochowanych tam osób 
trzeba było koniecznie eks-
humować, przenieść na 
cmentarz parafialny w Rud-
ce i godnie pochować we 
wspólnym grobie. W 2015 r. 
dzięki staraniom sołtysa 
i radnego ze wsi Rudka oraz 
pracowników Urzędu Gmi-
ny Wierzchosławice udało 
się uzyskać dotację od wo-
jewody małopolskiego na 
budowę nagrobka na cmen-
tarzu parafialnym w Rudce, 
aby złożyć w nim szczątki 
cywilnych ofiar, których 
ekshumację zaplanowano 
na 2016 r. Przeprowadzono 
ją w dniach 17-18 listopa-
da bieżącego roku. Prace 
ekshumacyjne przeprowa-

dzili pracownicy Zarzą-
du Cmentarzy Miejskich 
w Tarnowie, pod nadzorem 
kierownictwa i przedsta-
wiciela SANEPID-u z Tar-
nowa, w obecności radne-
go Romana Kucharskiego, 
który wskazał miejsca eks-
humacji, oraz w obecności 
sołtysa wsi Rudka Andrzeja 
Malika.

W pierwszym dniu eks-
humacji wydobyto szczątki 
8 osób dorosłych, w więk-
szości kompletne.  Przy 
szczątkach jednej osoby 
znaleziono dwie srebrne 
monety austriackie. Był to 
1 floren (gulden) austriac-
ki z 1878 r. z wizerunkiem 
cesarza Franciszka oraz 
1 korona austriacka. W jed-
nej czaszce stwierdzono 
dziurę, którą spowodował 
prawdopodobnie pocisk ka-
rabinowy lub odłamek gra-
natu. Potwierdzeniem tego 
zdarzenia jest zapis w Księ-
dze Zgonów parafii Wierz-
chosławice, że mieszkaniec 
Rudki Stefan Bogusz zginął 
trafiony ,,strzałem granat-
nym”. W drugim dniu eks-
humacji wydobyto szcząt-
ki 5 osób, w tym szczątki 
trojga dzieci i dwóch osób 
dorosłych. Przy szczątkach 
jednej osoby znaleziono 
fragment różańca. Wraz ze 
szczątkami wydobyto też 
skórzane podeszwy jednej 

pary butów męskich i frag-
ment podeszwy skórzanej 
bucików dziecięcych. Frag-
mentów odzieży nie było, 
gdyż uległy rozkładowi, po-
dobnie jak i deski z prowi-
zorycznych trumien. Wydo-
byte szczątki 13 osób po za-
kończeniu prac ekshumacyj-
nych złożono w nagrobku 
na cmentarzu parafialnym 
w Rudce. W miesiącu maju 
lub czerwcu 2017 r. odbę-
dzie się uroczysty katolicki 
pogrzeb ekshumowanych 
szczątków, gdyż zmarłe 
w czasie działań wojennych 
osoby z Rudki nie miały ka-
tolickiego pogrzebu i były 
pochowane przez osoby 
świeckie, najczęściej przez 
rodzinę. W chrześcijańskiej 
tradycji narodu polskiego od 
wieków przestrzegany jest 
obowiązek godnego pocho-
wania ciał zmarłych osób, 
w godnym miejscu. Bardzo 
ważna jest też pamięć i mo-
dlitwa za zmarłych. Dlate-
go ekshumowane szczątki 
zmarłych w czasie działań 
wojennych 13 osób z Rudki 
spoczęły na cmentarzu pa-
rafialnym. NIECH ODPO-
CZYWAJĄ W POKOJU.

Roman Kucharski

Z kart historii
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Spadkobiercą nie zostaje się przez okazjonalne gesty

Podczas Kongresu Zjed-
noczeniowego Ruchu Lu-
dowego w roku 1989 pano-
wała szczególnie podniosła 
atmosfera. Euforia wolności, 
radość z rozpoczynających 
się przemian w Polsce, moż-
liwość działania w odrodzo-
nym Polskim Stronnictwie 
Ludowym, wolnym od naci-
sków ze strony kierowniczej 
siły politycznej potęgowały 
radość i zapał do działania.

Ten Kongres z 19 listo-
pada 2016 w dużej mierze 
przypominał tamten zjed-
noczeniowy z 1989 roku. 
Na sali mieszczącej około 
półtora tysiąca uczestników 
wyraźnie wyczuwało się siłę 
i zaangażowanie, pozytywne 
emocje. Delegaci dali wyraz 
wiary w słuszną sprawę już 
przy odśpiewaniu hymnów 
państwowego i Roty - hym-
nu PSL; następnie skandu-
jąc „PSL, PSL”, a potem 
„Władek, Władek”, wierząc 
niemal jednogłośnie, że do-
brze robią stawiając na mło-
dość, niemałe już doświad-
czenie i na Małopolanina od 
Wincentego Witosa, czyli 
Władysława Kosiniaka-Ka-
mysza.

Obecność na Kongresie 
prawnuka Wincentego Wi-
tosa - Marka Steindla miała 
swoją niebagatelną symboli-
kę, podobnie jak odznacze-

nie go medalem 120-lecia 
Ruchu Ludowego i także 
głęboka treść jego wystąpie-
nia. Owacjami delegaci na-
grodzili słowa prawnuka W. 
Witosa, wiceprezesa Towa-
rzystwa Przyjaciół Muzeum 
W. Witosa, który nie głaskał 
uczestników Kongresu, mó-
wiąc m. innymi: „Bierzcie 
się do roboty, Polska was, 
PSL potrzebuje”. A przecież 
od dziesięcioleci, od śmierci 
wnuka W. Witosa - Wincen-
tego Stawarza, w Kongre-
sach nie uczestniczył czło-
nek rodziny wybitnego przy-
wódcy chłopów polskich.

Kongres roku 2016 wy-
różniał się na tle Kongresu 
Zjednoczeniowego dobrze 
przygotowanym i klarow-
nie przedstawionym przez 
Władysława Kosiniaka-Ka-
mysza programem PSL. 
Program Solidarny Rozwój 
zawiera istotne przemyśle-
nia i propozycje rozwiązań 
dla wielu środowisk, grup 
społecznych i zawodowych, 
zważywszy, że żadna z partii 
politycznych po wyborach 
w roku 2015 nie przedsta-
wiła swojego programu. Ten 
PSL-owski będzie zapewne 
przez najbliższe tygodnie 
analizowany przez media 
i środowiska opiniotwórcze.

W programie Solidarny 
Rozwój znalazły się pro-

pozycje dla Prezydenta RP 
(powinien być zdeklarowa-
nym bezpartyjnym), obu izb 
parlamentu polskiego (zmia-
na Senatu na Izbę Samorzą-
dową), likwidacji dualizmu 
władzy na poziomie woje-
wództwa, poprzez likwidację 
urzędów wojewodów oraz 
wzmocnienie kompeten-
cji samorządów na każdym 
szczeblu, ale też wzmocnie-
nie roli sołtysów i rad sołec-
kich. Wreszcie - niezawisły 
wymiar sprawiedliwości. 
Kongres postuluje odbudo-
wywanie pozycji i autorytetu 
państwa na świecie i w Eu-
ropie. Ale przeciw globaliza-
cji. Za to za przywróceniem 
małego ruchu granicznego 
z Rosją (zbyt dla polskich 
produktów rolnych).

Kongres zdeklarował po-
wołanie Funduszu Stabili-
zacji dochodów rolniczych, 
Programu Wsparcia Sprze-
daży Bezpośredniej, przy-
wrócenia wieku emerytalne-
go (właśnie podwyższonego 
przez rządzących), możli-
wość łączenia świadczeń 
ZUS i KRUS. Ale opowie-
dział się przeciw umowom 
międzynarodowym zagraża-
jącym napływem modyfiko-
wanej żywności.

Rozważania niby-polityczne

ciąg dalszy str. 23
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Koniec złudzeń. Ludowcy z Rzeszowszczyzny wobec wyborów do 
Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r.

Wśród postanowień kon-
ferencji jałtańskiej (4-11 luty 
1945 r.) znalazły się zapisy 
określające sposób w jaki po-
winny zostać zorganizowane 
pierwsze, powojenne wybo-
ry w Polsce. Liderzy trzech 
wielkich mocarstw, tj. USA, 
Wielkiej Brytanii oraz ZSRR 
uznali zgodnie, że miały one 
mieć charakter powszechny 
i tajny. Zaś prawo do zgłasza-
nia kandydatów przysługiwać 
winno wszystkim partiom 
demokratycznym. Niestety, 
rzeczywistość okazała się zu-
pełnie inna. Wybory do Sejmu 
Ustawodawczego, przepro-
wadzone 19 stycznia 1947 r. 
przeszły do polskiej historii 
jako zaprzeczenie demokracji, 
symbol nadużyć i przemocy 
komunistów wobec opozycji, 
której trzon stanowiło Polskie 
Stronnictwo Ludowe, kiero-
wane przez Stanisława Miko-
łajczyka.

Sytuacja Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w wo-
jewództwie rzeszowskim 
w okresie przedwyborczym 
była szczególna. Do września 
1946 r. struktury stronnictwa 
z tej części kraju podlega-
ły - zgodnie z przedwojenna 
jeszcze tradycją - Zarządowi 
Okręgowemu PSL w Krako-
wie. Powodowało to, że nie-
mal wszystkie ważne decyzje 
i działania ludowców z Rze-
szowszczyzny były konsulto-

wane z władzami okręgowy-
mi. Zmieniająca się sytuacja 
polityczna, potrzeba szybkie-
go reagowania na lokalne pro-
blemy i konieczność spraw-
nego funkcjonowania PSL, 
wymagały dopasowania kon-
strukcji wewnętrznej ugrupo-
wania do podziału administra-
cyjnego kraju. Po kilkumie-
sięcznych przygotowaniach, 
17 września 1946 r. w Rze-
szowie odbył się Wojewódzki 
Walny Zjazd Delegatów PSL 
województwa rzeszowskie-
go, na którym doszło do for-
malnego usamodzielnienia 
struktur stronnictwa z tej czę-
ści kraju. Wyłoniono 11-oso-
bowy Zarząd Wojewódzki, 
którym kierować miał prezes 
Władysław Jagusztyn.

Uczestniczący w zjeździe 
Stanisław Mierzwa, członek 
NKW, lider krakowskich lu-

dowców, zaapelował do zebra-
nych, aby kontynuowali pracę 
i idee Wincentego Witosa, 
aby dołożyli wszelkich starań 
by utrzymać zaufanie narodu 
pokładane w PSL. Stwierdził 
również, że „Rzeszowskie ma 
misję przodownictwa w Ru-
chu Ludowym”. Rzeczywi-
ście, struktury i działacze 
PSL z województwa rzeszow-
skiego mieli liczne atuty, by 
wspomnianą misję przodow-
nictwa realizować. We wrze-
śniu 1946 r. stronnictwo w tej 
części kraju liczyło około 
67 tys. członków (więcej było 
tylko w województwie kra-
kowskim) zrzeszonych w bli-
sko tysiącu kół wiejskich oraz 
37 kołach miejskich. W okre-
sie 1945-1946 dominowali 
w gminnych radach narodo-
wych. W powiatowych radach 
narodowych stanowili około 
35 proc. radnych, kierowali 
dziewięcioma powiatowymi 
radami narodowymi (na 17 
istniejących). Jako starosto-
wie rządzili pracą administra-
cji w ośmiu powiatach. Wo-
jewództwo rzeszowskie było 
jedynym w kraju, w którym 
urząd wojewody sprawował 
peeselowiec Roman Gesing. 
Poparcie społeczne, jakim 
cieszyło się ugrupowanie 
kierowanie przez Stanisława 
Mikołajczyka w tym regio-
nie było szacowane przez lu-
dowców na około 80-90 proc. 

Pamiętne rocznice
70. rocznica sfałszowanych wyborów

Gesing Roman poseł PSL
wybrany w wyborach w 1947 r.
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Ogólnie struktury oraz osią-
gnięcia PSL w województwie 
rzeszowskim były znaczące 
i mogły służyć za wzór do 
naśladowania dla ludowców 
z pozostałych części kraju.

Potencjał oraz poparcie 
Polaków dla PSL spędzało 
sen z powiek komunistów. 
Wynik wyborów przepro-
wadzonych w normalnych, 
cywilizowanych warunkach 
byłby przesądzony. Dlatego 
też działacze PPR w poro-
zumieniu z mocodawcami 
z ZSRR zrobili wszystko aby 
nie dopuścić do utraty władzy. 
„Przygotowania” komuni-
stów do wyborów, polegające 
na bezprecedensowej w pol-
skiej historii brutalnej walce 
(dopuszczającej bezpodstaw-
ne aresztowania i morderstwa 
skrytobójcze) z opozycją po-
lityczną oraz na stworzeniu 
pseudoprawnych uwarunko-
wań forujących PPR, wyma-
gały czasu. Wybory zostały 
zaplanowane na 19 stycznia 
1947 r., a więc prawie 20 mie-
sięcy po formalnym zakoń-
czeniu wojny. Dla porówna-
nia, w II RP na przeprowadze-
nie pierwszych wyborów sej-
mowych potrzeba było nieco 
ponad dwa miesiące.

Jak w tej sytuacji wygląda-
ła kwestia przygotowań PSL 
do wyborów w województwie 
rzeszowskim? Zarząd Wo-
jewódzki PSL w Rzeszowie 
stanął przed trudnym zada-
niem, bowiem przygotowanie 
do wyborów było pierwszym, 
poważnym i samodzielnym 
zadaniem, z którym przyszło 

mu się zmierzyć. Generalnie 
jednak miejscowi przywódcy 
wywiązali się solidnie ze swo-
ich obowiązków.

Województwo rzeszowskie 
zostało podzielone na trzy 
okręgi wyborcze: nr 50 (Rze-
szów), nr 51 (Gorlice), nr 52 
(Przemyśl). Polskie Stronnic-
two Ludowe powołało więc 
wojewódzkiego komisarza 
wyborczego Stanisława Złot-
ka oraz pełnomocników list 
wyborczych w poszczegól-
nych okręgach. Po konsulta-
cjach wyłoniono 42 kandy-
datów na posłów. Znaleźli 
się wśród nich doświadczeni 
działacze, m.in. wojewoda 
Roman Gesing (lider listy 
w okręgu nr 50), były delegat 
Rządu RP na powiat dębicki 
Francieszek Stachnik (lider li-
sty w okręgu nr 51) oraz Józef 
Burda, poseł KRN (lider listy 
PSL w okręgu nr 52).

Niezgodnie z obowiązują-
cym prawem, Wojewódzka 
Rada Narodowa w Rzeszo-
wie, która powoływała skła-

dy okręgowych komisji wy-
borczych, nie zezwoliła aby 
znalazł się w niech choćby 
jeden peeselowiec. W całej 
Polsce ograniczony był rów-
nież udział członków PSL 
w komisjach obwodowych. 
Zmusiło to NKW do wydania 
instrukcji nakazującej stwo-
rzenie struktury do kontrolo-
wania przebiegu głosowania. 
Instrukcja ta została w woje-
wództwie rzeszowskim zreali-
zowana. Do aparatu PSL kon-
trolującego wybory w tej czę-
ści kraju mogło być zaanga-
żowanych nawet do czterech 
tysięcy osób. Mimo szykan 
i utrudnień, z którymi boryka-
li się ludowcy z PSL, jeszcze 
w grudniu 1946 r. liczyli oni 
na pełen sukces wyborczy.

Uniemożliwienie sukcesu 
wyborczego PSL mogło się 
dokonać tylko dzięki zastoso-
waniu brutalnych, bezpraw-
nych i przestępczych metod 
przez PPR i podległy jej apa-
rat państwowy. Szczególnie 
haniebną rolę w tym kontek-
ście odegrało Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego 
i podległe mu jednostki te-
renowe. Bardzo dotkliwym 
sposobem na pacyfikowanie 
aktywności PSL były pre-
wencyjne aresztowania jego 
liderów. Przed wyborami 
w województwie rzeszow-
skim aresztowanych zostało 
1106 członków PSL oraz 281 
bezpartyjnych. Aresztowano 
przede wszystkim członków 
zarządu wojewódzkiego, za-
rządów powiatowych (w po-
wiecie brzozowskim areszto-
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Stachnik Franciszek poseł PSL
wybrany w wyborach w 1947 r.
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w sobie stanowiły przestęp-
stwa. […] Grożono członkom 
PSL represjami, jeśli będą 
głosować na PSL, wreszcie 
stosowano system masowych 
przesłuchań i aresztowań. Do-
konywano masowych rewi-
zji, połączonych z konfiskatą 
wszelkiego rodzaju materia-
łów wyborczych, ordynacji 
i nawet sztandarów. Grożono 
czynniejszym działaczom re-
presjami i zmuszano ich do 
zrzeczenia się stanowisk”.

Działania UB uniemożli-
wiły swobodne prowadzenie 
kampanii wyborczej przez 
opozycję polityczną. Nawet 
próby zorganizowania przez 
PSL wieców wyborczych 
były przez bezpiekę torpedo-
wane.

Szeregu przestępstw w „ma-
jestacie prawa” dokonały okrę-
gowe i obwodowe komisje 
wyborcze. To okręgowe ko-
misje decydowały o tym, kto 
może znajdować się na liście 
wyborczej PSL. Na przykład 
w okręgu nr 51 (Gorlice) ko-
misja usunęła z list czterech 
peeselowców, zaś w okręgu nr 
50 aż sześciu. Okręgowa Ko-
misja Wyborcza w Przemyślu, 
na zlecenie UB, unieważniła 
zaś całą listę PSL w okręgu 
wyborczym nr 52 (podobny 
los spotkał listy PSL w dzie-
więciu okręgach wyborczych 
w Polsce). Nic nie przynio-
sły protesty pełnomocnika 
PSL Wojciecha Stanowskie-
go. W wyniku tego niemal 30 
proc. wyborców wojewódz-
twa rzeszowskiego nie miało 
formalnej możliwości odda-
nia głosu na przedstawicieli 

stronnictwa, którego liderem 
był Stanisław Mikołajczyk.

Okręgowe i obwodowe ko-
misje opanowane przez ko-
munistów decydowały rów-
nież o tym, kto jest godzien 
oddania głosu w wyborach 
do Sejmu Ustawodawczego. 
W województwie rzeszow-
skim prawa do głosowania po-
zbawiono około 35 tys. osób, 
z których większość stanowili 
potencjalni wyborcy PSL.

Same wybory w woje-
wództwie rzeszowskim prze-
biegły w atmosferze terroru, 
jawnych nadużyć i fałszerstw. 
Na przykład: uniemożliwiano 
oddanie głosu na PSL; zdarza-
ły się przypadki głosowania 
przez sołtysów w imieniu ca-
łych wsi na „blok” (PPR i jej 
koalicjanci); zmuszano do po-
parcia „trójki” (listy „bloku”); 
wywożono urny wyborcze 
z lokali; palono kartki z głosa-
mi oddanymi na stronnictwo.

Wkrótce potem komuni-
styczne władze ogłosiły swój 
sukces wyborczy. Oficjalnie, 
zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami z Józefem Stali-
nem, na „blok” swoje głosy 
oddało 80,1 proc. głosujących. 
W województwie rzeszow-
skim aż 82,89 proc. Ostatecz-
nie w Sejmie Ustawodaw-
czym znalazło się zaledwie 28 
posłów wybranych z list PSL 
(w tym Zygmunt Żuławski 
z PPS). Posłami z Rzeszowsz-
czyzny zostali Roman Gesing 
oraz Franciszek Stachnik.

Jaki był rzeczywisty wynik 
wyborów? Pewną orientację 
dają niezależne ustalenia. We-
dług samych peeselowców 

wano nawet cały zarząd) oraz 
gminnych. Odseparowanie 
aktywnych działaczy od zwy-
kłych członków stronnictwa 
i społeczeństwa spowodo-
wało załamanie kampanii 
wyborczej. Aresztowaniom 
towarzyszyły najczęściej re-
wizje w domach działaczy. Na 
Rzeszowszczyźnie przepro-
wadzono ich co najmniej 857.

W powicie jarosławskim, 
pod pretekstem rzekomej 
współpracy członków PSL 
z podziemiem, funkcjona-
riusze UB dokonali najścia 
na sekretariat miejscowego 
Zarządu Powiatowego, któ-
rym kierował Józef Kasprzak. 
Funkcjonariusze aparatu 
bezpieczeństwa splądrowali 
biuro, skradli pieniądze oraz 
zajęli dokumentację, pieczę-
cie i sztandary. Dodatkowo, 
7 stycznia 1947 r. starosta po-
wiatu jarosławskiego dokonał 
zawieszenia działalności PSL.

Stanisław Rejman, pełno-
mocnik listy PSL w okręgu nr 
50 (Rzeszów) tak opisał sytu-
ację przed wyborami do Sej-
mu Ustawodawczego w cen-
tralnej części województwa 
rzeszowskiego „[...] panował 
terror, maltretowanie, szyka-
nowanie ludności, która wy-
kazywała swoją niezależność 
i nie podporządkowywała 
się propagandzie i agitacji 
wojska, władz bezpieczeń-
stwa i stronnictw blokowych. 
W szczególności organizacja 
PSL i członkowie Polskiego 
Stronnictwa Ludowego byli 
przedmiotem wszelkiego ro-
dzaju szykan i bezprawnych 
prześladowań, które same 
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Wiosną tego roku poja-
wiła się na polskim rynku 
wydawniczym nowa rozpra-
wa z gatunku opracowań hi-
storycznych, zatytułowana 
„Z sołtysem i wójtem przez 
wieki. Opowieść o dziejach 
urzędu sołtysa i wójta w Pol-
sce” - autorstwa doktora nauk 
historycznych, działacza lu-
dowego, pasjonata tradycji 
wsi - Jana Hebdy. Osobiście 
czekałem z niecierpliwością 
na ukazanie się tej pozycji 
w druku. Wcześniej miałem 
okazję uczestniczyć w spotka-
niach z autorem, na których 
prezentował ciekawe wykłady 
na tematy poruszane w pre-
zentowanej publikacji.

Opracowanie na pierw-
szy rzut oka wydaje się dość 
pokaźnym tomiskiem, po-
nieważ liczy sobie prawie 
670 stron. Tytuł zaciekawia, 
ale może również wywo-
łać uśmiech pobłażliwości. 
Szczególnie u miejskiego 
czytelnika. Wszak w mieście 
wiejskość nie jest zbyt mod-
na, a osoba sołtysa często jest 
przedmiotem żartów. Prze-
cież dla typowego nowocze-
snego mieszczucha wszyst-
ko co wielkie i godne uwagi 
powstaje w zurbanizowanych 
metropoliach made in Holly-
wood. Kolejny opis dziejów 
historycznych na rynku rów-

nież może nie napawać chęcią 
do „przetrawienia” dla prze-
ciętnego mola książkowego, 
który w dzisiejszych czasach 
dobrowolnie czyta z ogrom-
nym oporem, no chyba że lite-
raturę fantasy albo obrazkowe 
komiksy.

Dość już tego narzekania, 
bo więcej jest w nim sarkazmu 
w stosunku do współczesnych 
czytelników niż samej kryty-
ki. Biorąc książkę do ręki od 
razu można zauważyć solidne 
jej wydanie. Szata graficzna 
okładki przedstawia wiejską 
chatę krytą strzechą. Chaty 
takie można znaleźć już tyl-
ko jedynie w skansenach; no 
może jeszcze gdzieś zapo-
mniane na peryferiach życia, 

chylące się pod bagażem lat 
ku ziemi. Taki obraz zerkają-
cy z półki księgarni na pewno 
przyciągnie wzrok i poruszy 
serce tych, dla których korze-
nie chłopskie to nie powód 
do wstydu. Obraz wiejskiej 
zagrody daje jasną wskazów-
kę przyszłemu czytelnikowi 
na temat tego czego może się 
spodziewać po zawartości. 
Czy rzeczywiście?

Miłośnik opracowań histo-
rycznych, pasjonat tradycji 
wiejskiej, odważny czytel-
nik, który zdecydował się na 
przewertowanie pierwszych 
stron, może zostać zaskoczo-
ny. Nie jest to opracowanie 
historyczne oparte o suche 
fakty i naukową analizę wy-

Z sołtysem i wójtem przez wieki
Opowieść o dziejach urzędu sołtysa i wójta w Polsce

Zaproszenie do lektury
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darzeń. Swobodny, a zarazem 
rzeczowy język rozprawy 
wciąga niezauważalnie umysł 
czytającego w meandry hi-
storii państwa polskiego od 
czasów Mieszka I do współ-
czesności. Historii zasadniczo 
niezbyt znanej, bo pisanej nie 
z perspektywy bohaterskich 
dokonań sławnych postaci ze 
szczytów władzy, ale - jak to 
autor zgrabnie ujmuje - z per-
spektywy parteru dziejów, 
czyli najniższej warstwy spo-
łecznej i jej przedstawicieli - 
sołtysa i wójta.

Na kolejnych stronach opo-
wieści spotykamy się z pro-
blemami jakie towarzyszyły 
mieszkańcom wsi i ich lide-
rom w kolejnych epokach hi-
storii Polski. Dowiadujemy 
się o zawiłościach socjolo-
gicznych panujących na tym 
obszarze społecznym, o pro-
blemach ekonomicznych bę-
dących wynikiem uwarunko-
wań politycznych i ustrojo-
wych panujących na ziemiach 
polskich w różnych okresach 
historycznych. Wszystko to 
poparte jest bogatą literaturą, 
nazwami własnymi wsi i hi-
storycznymi postaciami zwią-
zanymi z tymi miejscowo-
ściami. Dodatkowym atutem 
opowieści są częste cytaty za-
czerpnięte z opowieści miesz-
kańców, nadające całości nie-
powtarzalnego kolorytu i spe-
cyficznego dla wsi humoru.

Lektura tej książki pozwo-
li nam spojrzeć na dzieje na-
szego państwa z perspektywy 
niestandardowej. Uświado-
mi nam, że dokonania, jakie 
miały miejsce na przestrzeni 
dziejów Polski, nie są jedy-
nie zasługą stanów wyższych 
- szlachty i duchowieństwa. 
Za wszystkimi wielkimi czy-
nami, zwycięstwami militar-
nymi, osiągnięciami kultury 
i sztuki, w niewidocznym tle 
stali ci, którzy ciężką, mozol-
ną, niewolniczą pracą chłopa 
pańszczyźnianego utrzymy-
wali tzw. elitę narodu, która 
i tak w konsekwencji swojej 
próżnej megalomanii dopro-
wadziła do upadku i rozbio-
rów własnego państwa.

Chłopi przez wieki uważa-
ni przez jednych za nie-oby-
wateli, przez drugich za nie
-bliźnich, okazali się tą siłą, 
która w niecałe 100 lat po 
nieszczęsnej Rabacji Galicyj-
skiej, uwolniona spod pań-
szczyźnianego jarzma przez 
zaborców potrafiła przeobra-
zić się w świadomych, peł-
noprawnych mieszkańców, 
czynnie uczestniczących 
w wojnie Polsko-Bolszewic-
kiej, broniących wielowie-
kowych ciemiężycieli przed 
czerwoną katastrofą. Po raz 
kolejny udowodnili swoją tak 
często podważaną w okresie 
międzywojennym wartość 
społeczną podczas całodnio-

wych przemarszów wojny 
obronnej z 1939 roku. Jako 
jedyna siła stanęli do nierów-
nej walki o swoje państwo, 
wierząc w idee demokracji 
podczas wyborów 1947 roku 
oraz wnieśli niemały wpływ 
w zwycięstwo „rewolucji soli-
darnościowej”.

Książka jest bardzo war-
tościową pozycją, którą pole-
cam do przeczytania na dłu-
gie zimowe wieczory każde-
mu, kto chciałby poszerzyć 
swą wiedzę o Polsce poprzez 
pryzmat dziejów wsi i ich li-
derów, a także tym, którzy 
chcieliby lepiej zrozumieć 
mechanizmy budujące naszą 
obecną państwowość. Jest 
to dobra okazja do poznania 
własnych korzeni i pozbycia 
się kompleksu „bycia ze wsi”. 
Jak się okazuje, wieś i jej lud-
ność była podstawą trwania 
Państwa Polskiego od czasów 
pierwszych Piastów. A że bez 
niej nic się nie uchowa, niech 
świadczy cytowane w książ-
ce porzekadło: Od myszy do 
cesarza, wszyscy żyją z go-
spodarza!. Tym bardziej wieś 
w całej swojej strukturze za-
sługuje na szacunek również 
i dziś.

dr inż. Jerzy Łącki
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Koniec złudzeń. Ludowcy z Rzeszowszczyzny wobec wyborów
do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 r.
dok. artykułu ze str. 20

PSL poprze rozwój odna-
wialnych źródeł energii po-
prawiających bilans ekono-
miczny rodzin, jakość powie-
trza i wspomoże stabilizację 
dostaw energii na obszarach 
wiejskich. PSL wzmocni 
działania na rzecz jakości 
wody spożywanej poza du-
żymi aglomeracjami miejski-
mi oraz na rzecz ogranicze-
nia niskiej emisji - zabójczy 
dla wielu miejscowości smog 
musi być zlikwidowany. PSL 
przywróci spółdzielczość 
jako sprawdzoną formę ak-
tywności gospodarczej. Wes-
prze małe i średnie przedsię-
biorstwa. PSL zwolni emery-
tów i rencistów od płacenia 
podatków, obniży wiek eme-
rytalny dla matek, podatek 

dla dużych rodzin, wprowa-
dzi dodatkowe urlopy ma-
cierzyńskie. Stworzy lepsze 
warunki do kształcenia się, 
wsparcie dla studentów po-
zamiejscowych i wybitnie 
zdolnych, stworzy szansę dla 
młodych rozpoczynających 
aktywność zawodową.

Kongres upomniał się 
o rehabilitację W. Witosa 
i innych sądzonych w pro-
cesie brzeskim po zamachu 
majowym. Spektakularne 
wykorzystywanie wizerunku 
W. Witosa do politycznych 
celów bez odrobiny dobrej 
woli to obłuda - mówili de-
legaci ludowego Kongresu. 
Spadkobiercą nie zostaje się 
przez okazjonalne gesty. Na 
prawo do spadku polityczne-

go pracują pokolenia, pielę-
gnując wierność i bezintere-
sowność.

Kongres PSL roku 2016 
dał delegację rodakowi 
z Małopolski (pierwszy raz 
od śmierci W. Witosa), który 
od dzieciństwa wychowywał 
się w cieniu i atmosferze pa-
mięci i nauk W. Witosa - do 
budowania silnej organiza-
cji. Zdeklarował wsparcie 
Władysławowi Kosiniakowi
-Kamyszowi w prowadzeniu 
partii ludowej z chłopskim 
rodowodem do odegrania 
znaczącej roli w umacnianiu 
państwa polskiego.

Roman Wesołowski

Spadkobiercą nie zostaje się przez okazjonalne gesty
dok. artykułu ze str. 17

bezwzględność komunistów 
wobec swych oponentów. 
Były próbą totalnego zastra-
szenia społeczeństwa i spo-
sobem na pozbawienie go 
nadziei na lepszą przyszłość. 
Stały się jednym z mitów 
założycielskich powojennej 
Polski, do którego chętnie od-
woływali się działacze PPR 
i PZPR. Niestety, wybory 
te były również przykładem 
bezradność mocarstw za-
chodnich, tj. USA i Wielkiej 

Brytanii, które zaledwie dwa 
lata wcześniej zapewniały, że 
zostaną one przeprowadzone 
w sposób demokratyczny.

Fotograf ie  pochodzą 
z książki:„Polskie Stronnic-
two Ludowe w wojewódz-
twie rzeszowskiem 1945-
1947. Geneza i dzialalność, 
Rzeszów-Warszawa 2015”

dr Marcin Bukała
IPN Rzeszów

na ich ugrupowanie w całym 
kraju mogło zagłosować oko-
ło 69 proc. wyborców. Podob-
nego zdania był Rząd RP na 
obczyźnie. Według wyliczeń 
działaczy okręgu rzeszow-
skiego WiN, poparcie dla PSL 
na Rzeszowszczyźnie wyno-
siło około 70 proc., zaś w po-
wiecie rzeszowskim mogło 
ono sięgać nawet 75 proc.

Wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego przeprowadzone 
19 stycznia 1947 r. wykazały 

Pamiętne rocznice
70. rocznica sfałszowanych wyborów



24

ZADUSZKI WITOSOWE
W 71. ROCZNICĘ ŚMIERCI WINCENTEGO WITOSA

W 31. ROCZNICĘ ŚMIERCI STANISŁAWA MIERZWY
6 LISTOPADA 2016 R.

UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA !

Poczty sztandarowe. Delegacja Kosynierów z Biezdziedzy.

Przemarsz uczestników Zaduszek na cmentarz. Występ dzieci z przedszkola nr 4 w Tarnowie.

Goście Zaduszek przed grobem Wincentego Witosa. Wystąpienie Prezesa PSL W. Kosiniaka-Kamysza
w Centrum Kultury Wsi Polskiej.


