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W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa życzę, by te szczególne Święta Narodzenia Bożej 
Dzieciny przyniosły nam dużo radości i nadziei.

Ograniczenia spowodowane pandemią powinny wzmóc w nas siłę, szczególne przywiązanie do Narodzonej Bożej 
Dzieciny, do bliskich, którzy nie mogą być z nami, do samotnych, których nie zawsze możemy przygarnąć.

Społeczeństwa Świata, w tym Polacy odbierają lekcje pokory. Życzymy rodakom w Kraju i poza granicami, by ta 
lekcja była jak najmniej bolesną poprzez odejście bliskich, ale głęboko zapadająca w świadomość i serca.

Życzymy wszystkim i sobie, byśmy w nowym 2021 roku i kolejnych latach zechcieli zachować pokorę uczestnika 
życia, przyjaciela bliźnich i otoczenia, byśmy posiedli siłę, zdolność i determinację w zamienianiu władców Świata, 
polityki, procesów społecznych i przyrody na służących pomocą i wspierających. 

Niech w tej dobrej misji służy nam i najbliższym zdrowie, wspiera Opatrzność Boska.

Prezes Zarządu
Ryszard Ochwat
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o  które  warto  dbać,  bo  „czło-
wiek bez tradycji jest jak drzewo 
bez  korzeni”.  Dziś  tak  bardzo 
potrzeba  Polsce  tradycyjnych, 
mocnych  ideałów,  jakie  głosił 
Wincenty Witos.  Jego  słowa  są 
ponadczasowe. Nigdy nie uległy 
przedawnieniu i brzmią jak dro-
gowskaz na nasze czasy.

Tegoroczne  wierzchosławic-
kie Zaduszki 2020 rozpoczęły się 
mszą św. w intencji Wincentego 
Witosa - twórcy zwycięstwa nad 
bolszewikami w 1920  r.  - w 75. 
rocznicę  jego  śmierci,  w  35. 
rocznicę  śmierci  Stanisława 
Mierzwy i w rocznicę poległych 
w  wojnie  polsko-bolszewickiej 
1920  r.  Do  parafialnej  świąty-
ni  p.w.  Matki  Bożej  Pociesze-
nia  przybyli:  prezes  Polskiego 
Stronnictwa  Ludowego Wł.  Ko-
siniak-Kamysz,  v-ce  marszałek 
sejmu  P.  Zgorzelski,  europoseł 

„Ta mogiła nie będzie tylko 
pustym sarkofagiem. Ta mogiła 
będzie żyć wielką prawdą Wodza 
Narodu. Z niej, jak z ogniska wie-
kowego, będą brać chłopi głów-
nie, aby podpalać serca miłością 
pracy dla narodu i miłością wol-
ności, która jest służbą dla Pol-
ski, najtrwalszą podwaliną jej 
potęgi.” (Słowa Jana Wiktora) 

W  tym  trudnym,  niespokoj-
nym  roku,  w  odniesieniu  rów-
nież  do  tegorocznych  Zaduszek 
Witosowych,  nabrały  szczegól-
nego  znaczenia.  Można  zatem 
dołożyć  jeszcze  jeden  wers  do 
słów poety. Ta mogiła nigdy nie 
zostanie opuszczona.

W  pierwszą  niedzielę  po 
Wszystkich  Świętych  spotkali-
śmy się kolejny raz przy grobie 
W. Witosa - męża stanu, trzykrot-
nego  premiera  Polski,  twórcy 
zwycięstwa  nad  bolszewikami 
w 1920 r. Przybywamy na wierz-
chosławicki  cmentarz  od  kilku-
dziesięciu lat  aby kontynuować 
piękną  tradycję,  podtrzymać 
ideę  polskiego  ruchu  ludowego. 
W  zielonych  sztandarach,  które 
co  roku  pochylają  się  nad  gro-
bem Wincentego Witosa,  konty-
nuuje się  to piękne dziedzictwo. 
Jak  ze  źródła  czerpiemy  myśl 
polityczną,  społeczną  i  patrio-
tyczną.  To  są  nasze  korzenie, 

A. Jarubas, posłowie M. Sawicki 
i D. Klimczak, radni sejmiku wo-
jewództwa małopolskiego  S.  So-
rys, S. Pasoń oraz gość honorowy 
ekscelencja  konsul  generalny 
Republiki Węgierskiej w  Polsce. 
Przy kaplicy W.Witosa żołnierską 
wartę  honorową  wystawił  Gar-
nizon  Kraków.  Plac  przed  kapli-
cą grobową wypełniły delegacje 
i  poczty  sztandarowe  przybyłe 
na uroczystość. Rolę gospodarza 
miejsca  pełnił  Ryszard    Ochwat 
-  prezes  Towarzystwa  Przyjaciół 
Muzeum W. Witosa w Wierzcho-
sławicach,  strażnika  wiecznego 
ognia myśli Witosowej. 

Przychodzimy do miejsca, 
z którego ludowcy czerpią siły. 
Chylimy głowy wobec wybitnego 
męża stanu - Wincentego Wito-
sa, oddając hołd jego heroicznej 
postawie oraz dziełu jego życia: 
Polsce niepodległej, szanują-

PRAWDĘ MÓWIĆ! PRAWDĄ SIĘ KIEROWAĆ! PRAWDY ŻĄDAĆ! 
PRAWDY DOCHODZIĆ!

Zaduszki Witosowe

M. Moskal - przewodnicząca Rady Gminy Wierzchosławice, R. Kapała,
S. Pasoń - radny Sejmiku woj. małopolskiego, M. Sawicki - poseł na Sejm RP.
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cej godność każdego człowieka. 
„Prawdę mówić! Prawdą się kie-
rować! Prawdy żądać! Prawdy 
dochodzić!” - Prawda, wiedza 
i praca - to wartości, które niósł 
wielki lider ludowców, o które 
dziś powinna być oparta polityka. 
Tymi  słowami  rozpoczął  swo-
je  wystąpienie  prezes  Polskiego 
Stronnictwa  Ludowego Wł.  Ko-
siniak-Kamysz.  Kontynuował 
swoje  wystąpienie  kierując  się 
myślami i przesłaniem W. Witosa. 

Przychodzimy w czasie szcze-
gólnym - panującej epidemii, 
dlatego w symbolicznej repre-
zentacji. Przychodzimy jednak 
prawdziwie: niosąc nasze war-
tości. Przychodzimy nie tylko 
gdy trzeba wznieść sztandar 
zwycięstwa, ale też w czasach 
trudnych. Zaduszki Witosowe to 
nasza tradycja. Nie jesteśmy jak 
faryzeusze, którzy przychodzą tu 
tylko przed wyborami, gdy mają 
w tym interes. Jesteśmy JEDY-
NYM, prawdziwym spadkobiercą 
myśli politycznej Wincentego Wi-
tosa i NIKT nam tego nie odbie-
rze. Bo to jest prawda nie tylko 
wypowiedziana, lecz dokonana. 
Również tą heroiczną obecno-
ścią w latach PRL-u. I trudną do 
udźwignięcia tą dzisiejszą obec-
nością w czasach epidemii. Wol-
na Ojczyzna i państwo niepodle-
głe są największym i najcenniej-
szym skarbem każdego człowieka, 
dla którego wszystko należy po-
święcić. Ale Ojczyzna nie może 

być tylko nazwą, lecz rzeczywi-
stością, matką dla wszystkich, 
o równych prawach i równych 
obowiązkach. Ojczyzna wolną 
może być naprawdę tylko wten-
czas, kiedy wolnym jest każdy 
obywatel. Jak roślina bez słońca, 
tak się człowiek nie może obejść 
bez wolności!  Zaprzestańcie 
wszelkich kłótni i sporów pomię-
dzy sobą, stańcie się jedną, wiel-
ką, mocną, solidarną, świadomą 
i kochającą się rodziną. Razem 
możecie dokonać cudów, osobno 
do niczego nie jesteście zdol-
ni. Nie marnujcie czasu i sił na 
rzeczy drobne - jak załatwicie 
wielkie, mniejsze przyjdą same. 
Niech nareszcie naprawdę bę-
dzie „jeden za wszystkich - wszy-
scy za jednego”. Od tego Wasza 
przyszłość zależy! Idźcie z cza-
sem i postępem naprzód, ale sza-
nujcie prawdy i dogmaty wieka-
mi i tradycją uświęcone. One są 
konieczne dla państwa i rodziny!  

Kończąc wystąpienie  prezes 
Władysław  Kosiniak-Kamysz 
złożył  ważną  i  przez  lata  ocze-
kiwaną deklarację. W roku 100. 
rocznicy Cudu nad Wisłą został 
złożony  przez  Rzecznika  Praw 
Obywatelskich  wniosek  o  kasa-
cję wyroku brzeskiego do Sądu 
Najwyższego. 

Z tego miejsca Wam obie-
cuję: doprowadzimy do oczysz-
czenia imienia Witosa z hańby 
brzeskiej. Nie ustąpimy! Nie 
spoczniemy! Doprowadzimy 

do tego i to chcę Wam obiecać. 
I nie jest to obietnica jednego 
człowieka, to jest obietnica nas 
wszystkich. Nie tylko przybyłych 
w dniu dzisiejszym do Wierz-
chosławic, ale także tych, którzy 
są z nami za pomocą przekazu 
internetowego. Doprowadzimy 
do tego z pomocą niezależnych, 
niezawisłych sądów w Polsce. 
Trzeba teraz z wszystkich sił 
wnioskować o jak najszybsze 
rozpatrzenie tego wniosku. I to 
dzisiaj z Wierzchosławic, z ko-
lebki ruchu ludowego czynimy.

W ciszy  i  zadumie  przybyli 
goście,  parlamentarzyści,  rodzi-
na  mec.  S.  Mierzwy,  samorzą-
dowcy, delegacje organizacyjne 
Polskiego  Stronnictwa  Ludo-
wego  w  otoczeniu    zielonych 
sztandarów  pochyli  głowy,  zło-
żyli kwiaty w kaplicy Wincente-
go Witosa,  oddając  hołd  chłop-
skiemu  premierowi  i  najwier-
niejszemu  współpracownikowi 
Stanisławowi  Mierzwie.  Rota 
Polska - pieśń odśpiewana przez 
zebranych,  pieśń  która  kiedyś 
dawała  nam  nadzieję  i  po  dziś 
dzień  Polakom  przynosi  dumę, 
zakończyła  wierzchosławickie 
Zaduszki 2020.

Henryk Wojciechowski

Zaduszki Witosowe
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zaufania społecznego. Od ich 
wyniku zależeć w końcu mia-
ło czy Piłsudski będzie mógł 
urzeczywistnić pełnię swoich 
stopniowo dotąd wprowadza-
nych mocy decyzyjnych.

Do czasu wyborów miał 
jednak obok siebie dwie siły: 
osłabiony już parlament, 
w którym większość wybra-
nych przedstawicieli narodu 
starała się przeciwstawiać 
jego dyktatorskim zapędom, 
oraz silną, lecz podzieloną 
politycznie, wieś polską.

Dwa  dni  po  utworzeniu 
trzeciego gabinetu Wincentego 
Witosa  (Trzeci  rząd  Wincen-
tego  Witosa  powstał  10  maja 
1926 roku. Był to kolejny rząd 
utworzony  w  koalicji  przez 
Chrześcijański  Związek  Jed-
ności  Narodowej  i  PSL  Piast. 
Rząd ten został obalony w wy-
niku zamachu stanu, w efekcie 
czego Józef Piłsudski zbrojnie 
przejął władzę w Polsce. Prze-
wrót ten wpłynął w sposób bar-
dzo istotny na sytuację w ruchu 
ludowym,  choć  początkowo 
nie  wywołał  poważniejszego 
sprzeciwu w kraju, w tym i na 

W marcu 1928 r. odbyły 
się w Polsce wybory parla-
mentarne, które na kolejne 
13 lat odmieniły scenę poli-
tyczną II Rzeczypospolitej. 
Ostatnie w pełni zgodne ze 
standardami demokratycz-
nymi wybory z 1922 roku 
były już przeszłością. Parla-
mentaryzm, jaki dotąd zna-
no, w wyniku kluczowych 
przemian ustrojowych z lat 
1926-1927 tracił na znacze-
niu.

Zapoczątkowane w 1926 r. 
ograniczenia uprawnień par-
lamentu doprowadzały do 
stopniowej degradacji jego 
autorytetu i zasad demokra-
cji. Mimo to w roku 1928 
nadal spora część społeczeń-
stwa polskiego wciąż wierzyła 
w sens udziału w głosowaniu 
wyborczym, co w konsekwen-
cji przełożyło się na rekordo-
wą frekwencję.

Można zatem zgodzić się 
z opinią socjalisty Adama 
Próchnika, że wybory do Sej-
mu i Senatu z marca 1928 r. 
stanowiły dla obozu sana-
cyjnego test, nadszarpnięte-
go już zamachem majowym, 

wsi, stosunek chłopów do prze-
wrotu  majowego  był  jedno-
znacznie negatywny.

Ewolucja  poglądów  Wito-
sa,  lidera małopolskiego ruchu 
ludowego  i  byłego  trzykrotne-
go premiera II RP, w stosunku 
do rządów sanacji była kwestią 
zasadniczą.  Ugrupowanie  PSL 
„Piast”,  jako  partia  centrowa, 
przywiązane było do zasad de-
mokracji;  łamanie  praw  parla-
mentarnych  oznaczało  zdecy-
dowaną  walkę  z  obozem  rzą-
dzącym. W tej sytuacji zwycię-
ski rządzący obóz bardzo szyb-
ko  za  główny  cel  obrał  sobie 
wyeliminowanie „piastowców” 
z  wszystkich  struktur  zorgani-
zowanego  życia  politycznego 
oraz podkopanie wpływów Wi-
tosa  głównie w Krakowskiem, 
a co za tym idzie także i na tar-
nowskiej  wsi,  skąd  lider  PSL 
„Piast” pochodził. 

Należy  zdać  sobie  sprawę, 
że PSL „Piast” było partią kla-
sową,  prezentowało  jednorod-
ny  przekrój  społeczny,  a  swój 
program wyborczy adresowało 
wyłącznie  do  ludności  wiej-
skiej,  głównie  średniorolnej 
oraz  do  inteligencji  ludowej. 

Ostatnie wolne wybory, czyli polityka reżimu sanacyjnego w wy-
borach parlamentarnych w powiecie tarnowskim w 1928 roku

Z kart historii
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Małopolska w  tym  czasie  była 
regionem  ze  zdecydowaną 
przewagą  mieszkańców  wsi 
(ok.72 proc.)  i  to oni  stanowili 
trzon    i  główną  siłę  wyborczą 
ugrupowania. 

Naturalnym  zatem  zjawi-
skiem było, że interesujący nas 
powiat  tarnowski w tym czasie 
zdominowany  politycznie  był 
przez zwolenników partii Wito-
sa. Według danych Urzędu Wo-
jewódzkiego w Krakowie, PSL 
„Piast” liczył 15000 członków: 
to  tutaj  także  znajdowały  się 
słynne  Wierzchosławice,  wieś 
rodzinna  lidera  ruchu  ludowe-
go.

Aparat  władzy  przystąpił 
zatem  właśnie  na  tym  terenie 
z  niebywale  dużą  energią  do 
montowania  swoich  struktur, 
a następnie zaciekłego zwalcza-
nia zwolenników Witosa. 

Nie mając początkowo żad-
nych wpływów  na  terenie ma-
łopolskich wsi, postanowił wy-
korzystać do tego ugrupowania, 
które od dawna zwalczały PSL 
”Piast”. Były to przede wszyst-
kim:  Stronnictwo  Katolicko
-Ludowe, częściowo PSL „Wy-
zwolenie” oraz kierowane przez 
Jana  Dąbskiego  i  Jana  Stapiń-
skiego  nowo  powstałe  Stron-
nictwo Chłopskie. (Stronnictwo 
Chłopskie  powstało  w  wyni-

ku  rozłamu  w  szeregach  PSL 
„Piast”  grupy  Jana  Dąbskiego 
pn. Jedność Ludowa, a następ-
nie połączenia się jej ze Związ-
kiem  Chłopskim  Jana  Stapiń-
skiego).  Jeśli  chodzi  o  powiat 
tarnowski,  to  Stronnictwo 
Chłopskie  nie  miało  w  nim 
żadnych  struktur,  a  w  1930  r. 
w  całym  województwie  kra-
kowskim  liczyło  jedynie  677 
członków.

Z kolei PSL „Wyzwolenie” 
utworzyło  Zarząd  Powiatowy 
partii z siedzibą w podtarnow-
skiej wsi Klikowa,  do  którego 
należeli  głównie  lokalni  rolni-
cy. W  szczytowym  momencie 
partia ta liczyła w powiecie tar-
nowskim  120  członków.  Koń-
cem 1926 roku uległa samoroz-
wiązaniu, a jej działacze zasilili 
głównie  kadry  Zjednoczenia 
Ludu Polskiego (dalej ZLP). 

Największym  ciosem  wy-
mierzonym  w  „Piast”  było 
odejście  z  jego  szeregów  ne-
stora  ruchu  ludowego  Jakuba 
Bojki  i  założenie  przez  niego 
w październiku 1927 roku wła-
snej prosanacyjnej własnej par-
tii - ZLP.

Choć Witos był przekonany, 
że ów cios zadany stronnictwu 
będzie  miał  bardziej  moralne 
niż  polityczne  znaczenie,  to 
początkowo  na  wsi  tarnow-

skiej nastąpił „[…] nieopisany 
zamęt wśród ludu wiejskiego, 
który zdezorientowany nie wie-
dział co robić.  Przywiązanie 
i wiara do prezesa Witosa były 
nadal, ale cóż z tego, kiedy re-
forma rolna leżała odłogiem 
od blisko 10 lat, a tu marsza-
łek Bojko, długoletni obrońca 
chłopów mówi: - Chodźcie za 
mną i za rządem Piłsudskie-
go, który nareszcie przepro-
wadzi te reformę rolną i wiele 
korzystnych ustaw dla was, bo 
Witos już nigdy do władzy nie 
dojdzie…”.

Jak  ustalił  dr  Jan  Hebda, 
do partii Bojki przyłączyło się 
wielu  znanych  działaczy  PSL 
”Piast”,  wśród  nich  m.in.  po-
chodzący  z  Tuchowa  sędzia 
tarnowski  dr  Jakub  Janiga, 
oraz wójtowie podtarnowskich 
wsi:  Świerczkowa,  Dąbrówki, 
Komorowa, Janowic oraz Sie-
dlisk.

Końcem  1927  roku  uda-
ło  się  Bojce  powołać  własne 
koła gminne na terenie powia-
tu tarnowskiego; w Bogumiło-
wicach  -  przewodniczący  Eu-
geniusz  Boryczko,  w  Siedlcu 
- Wojciech Baran, w Bobrow-
nikach Małych - Michał Giża, 
w  Siemiechowie  -  Michał 
Korzeniowski,  w  Gromniku 
-  Stanisław  Florek,  a  nawet 

Z kart historii
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dowców z administracji samo-
rządowej powiatu. W tym celu 
jeszcze w maju 1926 roku sta-
nowisko starosty objął nieprzy-
chylny  ludowcom  dr  Rudolf 
Krupiński,  który  doprowadził 
m.in. do rozwiązania 18 sierp-
nia 1927 roku Związku Wójtów 
-  stowarzyszenia  znajdującego 
się  pod  całkowitym wpływem 
PSL  „Piast”,  na  którego  czele 
stał W. Witos.  Starosta  próbo-
wał rozwiązać też lokalne Koła 
Młodzieży  Wiejskiej,  liczące 
w powiecie 1005 osób. 

Z  powodzeniem  za  to  na 
stronę  sanacji  „przeciągnął” 
wielu  wójtów  okolicznych 
gmin. Jak ustalił J. Hebda, np. 
Janowic  - Karola  Jarosza,  Za-
lasowej  -  Walentego  Kosow-
skiego,  Biskupic  Radłowskich 
- Marcina Liro, Gromnika czy 
Siemiechowa.  Liderem  tej  se-
cesyjnej  grupy  szybko  został 
Jarosz,  którego  starosta  nie-
udolnie  wykreować  chciał  na 
swoistego  męża  opatrzności 
tarnowskiej wsi, który mógłby 
równać  się Witosowi  i  dodat-
kowo  stanąć  z  nim  do  rywa-
lizacji  o  wpływy  polityczne 
w powiecie.

Ataki  na  partię  Witosa, 
oprócz  samorządowej,  pro-
wadziła  także  administracja 

na  terenie gminy Wierzchosła-
wice  we  wsiach:  Ostrów,  Ko-
morów  i  Rudka.  Jakkolwiek 
ZLP zwiększało swój elektorat 
kosztem  „Piasta”,  to  pod  ko-
niec  1927  r.  nie  przekroczyło 
liczby 3000 członków, co i tak 
w skali województwa było ilo-
ścią największą.

Do  1928  roku  udało  się 
„piastowcom” obronić wpływy 
organizacyjne  jedynie  w  sa-
morządzie  terytorialnym  oraz 
w  organizacji  handlowo-  go-
spodarczej,  jaką  było  Okrę-
gowe  Towarzystwo  Rolnicze 
w  Tarnowie  oraz  Spółdzielnia 
Rolniczo-Handlowa  „Plon”, 
która nota bene była spółdziel-
nią  czysto  chłopską  i  w  pełni 
uniezależnioną  finansowo  od 
państwowych instytucji.

O  ile  tarnowska  wieś 
w większości lojalnie pozostała 
przy Witosie  i  jego partii, pre-
zentując  postawy  anty-piłsud-
czykowskie, to postawy działa-
czy ludowych wyższego szcze-
bla  były  bardziej  zróżnicowa-
ne. Bogatsi chłopi, nauczyciele, 
mieszczanie  oraz  inteligenci, 
zręcznie  agitowani,  niejedno-
krotnie  nęceni  wysokimi  apa-
nażami  masowo  opuszczali 
szeregi  „Piasta”.  Jednocześnie 
władze  starały  się  usuwać  lu-

krakowskiego  urzędu  woje-
wódzkiego.  Jej  głównym  za-
daniem  była  likwidacja  zebrań  
i wieców  z  udziałem  zwolenni-
ków  „Piasta”.  Przykładem  ta-
kich  działań  było m.in.  rozwią-
zanie zgromadzenia poselskiego 
w Tarnowie  z  udziałem  posłów 
Dubiela  i  Witosa,  które  odby-
ło  się  dnia 8 października 1927 
roku w  tarnowskiej  sali  „Soko-
ła”. Całe sympozjum zakończyło 
się, gdy na salę obrad wkroczyła 
policja,  która  przy  pomocy  ka-
rabinów  wypchnęła  wszystkich 
zgromadzonych  na  podwórze, 
gdzie  następnie  dokonano  ich 
spisywania. Mimo licznych pro-
testów,  policja  zamknęła  bramy 
budynku,  a  cały  teren  otoczono 
szczelnym kordonem.

Należy  pamiętać,  że  rów-
nocześnie  z  toczącą  się  walką 
na  tarnowskiej wsi postępował 
proces konsolidacji ugrupowań 
prosanacyjnych  w  mieście. 
Zakończył  się  on  powołaniem 
w  styczniu  1928  roku  tarnow-
skiej organizacji Bezpartyjnego 
Bloku  Współpracy  z  Rządem 
(dalej BBWR), w  skład  które-
go  początkowo  weszły  Partia 
Pracy,  Związek  Legionistów 
i Związek Naprawy Rzeczypo-
spolitej,  a  następnie  dołączyły 
do niego ZLP Jakuba Bojko.
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Kulminacja tych działań na-
siliła się w okresie kampanii wy-
borczej do parlamentu. Główną 
areną kampanii przedwyborczej 
były powiaty uważane za trady-
cyjne  już  regiony  o  dominują-
cych wpływach „Piasta”; w wo-
jewództwie  krakowskim  były 
to  przede  wszystkim  powiaty 
tarnowski, dąbrowski i brzeski.

Wybory  wyznaczone  na 
4 i 11 marca 1928 r. charaktery-
zowały się ostrą walką przedwy-
borczą w powiecie tarnowskim. 
Bojówki  BBWR  niejednokrot-
nie  rozbijały  wiece  „Piasta” 
lub  prowokowały  do  awantur 
z udziałem policji (zajścia takie 
miały miejsce na terenie okręgu 
wyborczego  nr  45  we  wsiach: 
Jodłówka  Tuchowska,  Pleśna, 
Borowa, Żukowice Stare, Porę-
ba Radlna).

Samym Witosem  i  jego  ro-
dziną  władze  interesowały  się 
specjalnie. „Małostkowość, ale 
i troskliwość władz rządowych 
- wspominał  Witos - była tak 
wielka, że najmniejszy poste-
runek policji starano się obsa-
dzić moimi wrogami, nakazując 
szpiegowanie mnie na każdym 
kroku i donoszenie wyznaczonej 
władzy”.

Wewnętrzne  kanały  infor-
macyjne  policji  słały  raporty 

i pisma. Stąd wiadomo, że żona 
Witosa była w Krakowie dnia 
19  października  1927  roku, 
a córka następnego dnia wstą-
piła  do  cukierni,  była  w  Ko-
ściele Mariackim i u fryzjera.

Represje spadły na jego bli-
skie otoczenie lub osoby współ-
pracujące z nim. W Wierzcho-
sławicach  zwolniono  przez  to 
z pracy kierownika miejscowej 
szkoły,  a  sympatyzującego 
z PSL „Piast” naczelnika pocz-
ty przeniesiono aż na Spisz.

PSL  ”Piast”  dość  późno 
rozpoczął całą akcję przedwy-
borczą  w  powiecie.  Na  zgro-
madzeniu  przedwyborczym 
odbytym w dniu 7 lutego 1928 
roku  w  Tarnowie,  w  sali  So-
koła II prezes „Piasta” zauwa-
żył,  że  jego  partia  dotychczas 
mało pracowała „za akcją wy-
borczą”,  ufając,  że  sytuacja 
w  bloku  BBWR,  wywołana 
walką  o  miejsca  dla  swoich 
kandydatów na  listach wybor-
czych, doprowadzi do nieporo-
zumień. Sprawę  rozłamu Boj-
ki  potraktował  obligatoryjnie, 
twierdząc, że stronnictwo PSL 
”Piast” się oczyściło z ludzi, 
którzy patrzyli tylko na koryto.

Osłabiony rozłamem Bojki 
PSL  „Piast”,  szukając  sprzy-
mierzeńców  poszedł  do  wy-

borów  z  Chrześcijańską  De-
mokracją,  tworząc  na  ten  czas 
Blok Katolicko-Ludowy. 

W  dniu  wyborów  nie  obe-
szło się bez aresztowań i aktów 
szykanowania członków stron-
nictwa.  W  Lisiej  Górze  poli-
cjant wyciągnął  chłopa  z okna 
jego domu, gdyż… obawiał się, 
że ten liczy ilość idących głoso-
wać. W Ryglicach aresztowano 
tamtejszego  prezesa  „Piasta” 
Alfreda  Orlofa,  motywując 
to  tym,  że…  wywierał terror 
psychiczny na tych, którzy idą 
głosować. W Gromniku  aresz-
towano  Kaspra  i  Stanisława 
Burnatów, a w Łęgu kolejnych 
trzech ludowców.

W okręgu wyborczym nr 45, 
obejmującym  powiaty:  tarnow-
ski,  brzeski,  pilźnieński,  dą-
browski,  grybowski  i  gorlicki, 
wybierano łącznie 7 posłów. Do 
walki wyborczej  stanęli kandy-
daci  z  12  różnych  list  wybor-
czych. Mandaty  z PSL „Piast”, 
uzyskali:  Wincenty  Witos,  Jan 
Brodacki,  Henryk  Krzciuk  - 
prezes  Banku  Spółdzielcze-
go  w  Dąbrowie  Tarnowskiej. 
Z pozostałych - ks. dr Jan Czuj
z PSK-L, oraz Władysław Byrka 
i Karol Jarosz, członkowie ZLP 
(byli  działacze  PSL  „Piast”), 
startujący z list BBWR. 

Z kart historii
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w  porównaniu  z  wyborami 
z  1922  r.  uszczupliło  ich  stan 
o  jedną  trzecią.  Najsilniejszą 
partią okazał się BBWR z licz-
bą  102  posłów,  zdobytych 
przez  główną  listę  sanacyjną 
nr 1. W ruchu ludowym przo-
dowało  PSL  „Wyzwolenie” 
z 41 mandatami i Stronnictwo 
Chłopskie,  które  zdobyło  25 
mandatów poselskich i 3 sena-
torskie.  Trzecią  siłą  w  sejmie 
był „Piast”, z liczbą 22 manda-
tów poselskich. 

Porażkę,  władze  „Piasta” 
próbowały,  nie  bez  powo-
du,  tłumaczyć  fałszerstwami 
wyborczymi,  a  nawet  prze-
kupstwami,  których  dopuścić 
mieli  się  w  trakcie  wyborów 
agitatorzy  obozu  rządzącego. 
W  powiecie  tarnowskim  lu-
dowcy  stracili  dwa  mandaty 
poselskie,  a  w  skali  ogólno-
polskiej  stali  się  trzecią  siłą 
w  ruchu  ludowym. W efekcie 
do  połowy  maja  1928  roku 
stwierdzono  rozpad  2/3  licz-
by zarządów powiatowych  tej 
partii w całej Małopolsce.

Skutki  opisanych  wyżej 
wyborów głęboko odczuła nie 
tylko  tarnowska wieś.  Złama-
na  została  jedność  ruchu  lu-
dowego,  ale  również  poważ-
nie  osłabiono  struktury  partii 

Jakub  Bojko,  mimo  że 
otwierał  listę  nr  1  w  okręgu 
nr  45,  to  mandat  wyborczy 
zdobył  z  okręgu  Rzeszów-Ja-
rosław-Przeworsk-Łańcut-Ni-
sko,  gdyż  ówczesna  ordynacja 
wyborcza pozwalała na możli-
wość kandydowania z różnych 
okręgów wyborczych. 

W  powiecie  tarnowskim 
porażkę  poniosło  SCh  Stapiń-
skiego,  z  listy  którego manda-
tu nie uzyskał żaden kandydat. 
SCh  w  całym  okręgu  zdoby-
ło  2907  głosów,  a w  powiecie 
tarnowskim  zaledwie  8.  Zwią-
zek  Chłopski,  mimo  że  stano-
wił  jedność  ze  Stronnictwem 
Chłopskim,  postanowił  pójść 
do  wyborów  pod  własnym 
szyldem  partyjnym.  W  całym 
okręgu  uzyskał  16744  głosy, 
ale  w  Tarnowskiem  już  tylko 
62.  „Piastowcy”  wciąż  mogli 
liczyć na duże wpływy wybor-
cze  w  dąbrowskim,  brzeskim 
i  tarnowskim.  W  powiatach 
tych wciąż przewagę zachowa-
ło stronnictwo Witosa, choć po-
ważnie  osłabione  wywalczyło 
trzy mandaty poselskie. 

W  skali  ogólnopolskiej  dla 
„Piastowców”  wynik  okazał 
się  jednak  bardzo  słaby.  Uda-
ło  im  się  wprowadzić  do  Sej-
mu  zaledwie  22  posłów,  co 

„Piasta”. Na arenie politycznej 
pojawiła się nowa siła w posta-
ci obozu rządowego i  jego ko-
alicjantów, którzy przy pomocy 
różnorakich  metod  doprowa-
dzili do osłabienia przodującej 
w Małopolsce od blisko 15  lat 
partii Witosa. 

Do  1930  roku  konsekwent-
nie  osłabiano  nie  tylko  „Pia-
stowców”. Wykorzystani i spro-
wadzeni  do  roli  wasali  liderzy, 
tacy  jak  Stapiński  czy  Bojko, 
szybko  przekonali  się,  że  byli 
tylko narzędziem w politycznej 
rozgrywce,  której  celem  stało 
się  zantagonizowanie  polskiej 
wsi. Z tego również powodu już 
od końca 1930 r. także w ich po-
stulatach  zaczynały  przeważać 
zachęty  do  zjednoczenia  ruchu 
ludowego. Realne widmo zmia-
ny  konstytucji  przez  obóz  rzą-
dzący,  oraz  narastający  kryzys 
ekonomiczny  na  wsi,  jeszcze 
bardziej  spotęgował  te  nastro-
je.  Kolejne  wybory  „brzeskie” 
utwierdziły te przekonania. 

Tym razem już polska wieś, 
wykazując  swoją  obywatelską 
postawę, głosowała zjednoczo-
na w obronie swych praw i in-
teresów.

Janusz Skicki

Z kart historii
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sławice  Andrzej  Mróz,  który  zde-
cydował, że zorganizuje w  dniach 
15  i  16  sierpnia  gminne  obchody 
100. rocznicy Cudu nad Wisłą oraz 
Gminne  Dożynki  Reymontowskie. 
A  że  Rada  Gminy,  przy  dużym 
zaangażowaniu  przewodniczącej 
-  Małgorzaty  Moskal,  pozytywnie 
zaakceptowała  wnioski  Towarzy-
stwa  o  nadanie  honorowego  oby-
watelstwa Gminy Wierzchosławice 
Wincentemu  Witosowi,  Władysła-
wowi Reymontowi  i Stanisławowi 
Mierzwie, uroczystości pięknie się 
dopełniały. 

Uroczysta  sesja  Rady  Gminy, 
podczas  której  nadano  honorowe 
obywatelstwa,  stała  się  też  klu-
czowym  punktem  dwudniowych 
wierzchosławickich  sierpniowych 
obchodów roku 2020. 

Wierzchosławice  od  dziesiąt-
ków  lat  były  godne  przyjąć  do 
swej  społeczności  laureata  literac-
kiej  nagrody Nobla  - Władysława 
Reymonta - który polską wieś uka-
zał  Polsce,  Europie  i  światu,  z  jej 

Ten motyw przewijał się w trak-
cie  dwudniowych obchodów  świąt 
sierpniowych  w  Wierzchosławi-
cach  2020  r.,  wsi  rodzinnej  Win-
centego Witosa. Tegoroczne święta 
sierpniowe powinny mieć wyjątko-
wy charakter głównie z powodów… 
Przypadającej  15.  sierpnia  100. 
rocznica Bitwy Warszawskiej. Nie 
sposób nie  przypomnieć,  że  pierw-
sze  ogólnopolskie  obchody  70. 
rocznicy tej bitwy odbyły się w Tar-
nowie w 1990 roku, zorganizowane 
przez Zarząd Wojewódzki PSL, we 
współpracy  z  Towarzystwem  Przy-
jaciół Muzeum W. Witosa.

W  dniu  15.  sierpnia  przypa-
dła  również  95.  rocznica Dożynek 
Reymontowskich  w Wierzchosła-
wicach.  Towarzystwo  zorganizo-
wało po raz pierwszy w 1980 roku, 
w  55.  rocznicę  znamiennej  wizyty 
Władysława  Reymonta  w  Wierz-
chosławicach  i  godnym  powitaniu 
zorganizowanym  nobliście  przez 
W. Witosa,  w  towarzystwie  blisko 
25-tysięcznej gromady chłopów. Od 
1980  roku  co  pięć  lat  z  inicjatywy 
Towarzystwa odbywały się raz zna-
mienite, innym razem skromniejsze 
uroczystości  dożynkowe.  W  roku 
2000, w 75. rocznice tamtych doży-
nek,  uświetniła  uroczystość  Jagna 
Borynowa - Emilia Krakowska.

Przygotowanie podwójnych ob-
chodów sierpniowych z powodu ko-
ronawirusa  stanowiło dla Towarzy-
stwa nie lada problem - logistyczny 
i finansowy. Marszałek Małopolski 
odmówił wsparcia finansowego To-
warzystwu  na  zorganizowanie  Do-
żynek  Reymontowskich.  Problem 
rozwiązał  wójt  Gminy  Wierzcho-

wszystkimi  urokami.  Za  co  chłopi, 
między  innymi  w  Wierzchosławi-
cach,  owacyjnie  mu  dziękowali. 
Wierzchosławice  podniosły  Win-
centego Witosa  -  trzykrotnego  pre-
miera  RP,  kawalera  orderu  ORŁA 
BIAŁEGO  -  rodaka  swojej  ziemi 
do  rangi  honorowego  obywatela 
właśnie  w  100-lecie  Bitwy  War-
szawskiej, tym samym podkreślając 
Jego  szczególne  zasługi  w  zjedno-
czeniu narodu wokół  idei  jedności, 
wolności, demokracji i zwycięstwa 
nad bolszewikami. Nie bez powodu 
historycy  ocenili,  że  bez  cudu  jed-
ności, nie byłoby Cudu nad Wisłą… 

Obywatelem honorowym Wierz-
chosławic  został  mec.  Stanisław 
Mierzwa  -  bliski  współpracownik 
i  spadkobierca  idei  Witosowych, 
człowiek niezwykłej konsekwencji, 
niezłomności,  ale  również  skrom-
ności.  Spoczywa  obok  tego,  które-
mu poświęcił kawał swojego życia, 
któremu  służył  do  końca  swoich 
dni,  również  po  śmierci Wincente-
go Witosa, ponosząc wiele ofiar za 
kontynuowanie jego idei. 

Gmina  Wierzchosławice  i  jej 
dumni mieszkańcy  stali  się  godny-
mi poszerzenia grona obywateli ho-
norowych o autorytety, które mogą 
być  wzorem  do  naśladowania  dla 
młodego pokolenia. 

Jestem  przekonany,  że  miesz-
kańcy  Gminy  Wierzchosławice 
nie tylko zachowają o nich pamięć 
w  tym  i  w  kolejnych  pokoleniach, 
ale  staną  się  godnymi  spadkobier-
cami ich idei.

Ryszard Ochwat

PAMIĘTAĆ? CZY BYĆ SPADKOBIERCĄ WIELKICH POLAKÓW?

Pamiętne rocznice

Honorowe Obywatelstwo Gminy 
Wierzchosławice dla S.Mierzwy,

odbiera syn Wojciech.
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były w pełni demokratyczne, 
czyli  równe,  sprawiedliwe 
i zgodne z ich interesami. Po 
zakończeniu I wojny świato-
wej  Polska  podpisała  zobo-
wiązania  międzynarodowe. 
Najważniejszym  był  tzw. 
Mały Traktat Wersalski z 28 
czerwca 1919 r., a także inne 
umowy bilateralne i postano-
wienia  regulujące  położenie 
mniejszości w Polsce.

Wincenty  Witos  (1874-
1945)  był  ideologiem,  poli-
tykiem,  mężem  stanu,  wój-
tem  gminy  Wierzchosławi-
ce,  posłem  do  galicyjskiego 
Sejmu  Krajowego  we  Lwo-
wie,  posłem  do  austriackiej 
Rady  Państwa  w  Wiedniu, 
a w  Polsce  niepodległej  po-
słem do Sejmu Ustawodaw-
czego, Sejmu I i II kadencji, 
trzykrotnym Prezesem Rady 
Ministrów.  Odegrał  szcze-
gólną  rolę  w  dziejach  poli-
tycznych Polski. 

Stosunek W. Witosa  do 
mniejszości  narodowych, 
zamieszkujących  państwo 

Państwo polskie, odro-
dzone w 1918 roku, boryka-
ło się z wieloma problemami 
politycznymi, społecznymi 
oraz kulturowymi. Jednym 
z nich była sprawa mniej-
szości narodowych. 

Wielonarodowy  charakter 
Drugiej Rzeczypospolitej był 
czynnikiem w istotny sposób 
utrudniającym  integrację,  co 
miało  pod stawowe  znacze-
nie  dla  Polski  wobec  faktu 
jej  blisko  półtorawiekowego 
rozbicia  i  istnienia  tendencji 
odśrodko wych  w  państwie. 
W  Polsce  międzywojennej 
zamieszkiwało około 1/3 lud-
ności  różniącej  się  od  Pola-
ków  językiem,  religią  i  oby-
czajami.  Odbudowywanie 
państwa  polskiego  w  duchu 
umacniania poczucia narodo-
wości, a później państwowo-
ści, niosło ze sobą wiele kon-
fliktów  i  napięć.  W  okresie 
międzywojennym  politycy 
mieli ogromne  trudności aby 
stworzyć  zasady  prawne  do-
tyczące mniejszości  tak,  aby 

polskie,  był  warunkowany 
oceną  skutków  ich  oddzia-
ływania na całokształt życia 
państwowego.  Bardzo waż-
ne miejsce w myśli politycz-
nej Witosa zajmował patrio-
tyzm.  Uznawał  pierwszeń-
stwo  sprawy  państwowej, 
nie  był  jednak  zwolenni-
kiem nacjonalizmu. Analiza 
wypowiedzi  Witosa,  odno-
szących się do kwestii mniej-
szości, pozwala na stwierdze-
nie,  że  nie  był  pozbawiony 
uprzedzeń wobec mniejszości 
narodowych  zamieszkują-
cych  ziemie  polskie,  w  tym 
także  wobec  Żydów,  podob-
nie  jak  nie  był  pozbawiony 
uprzedzeń  klasowych  wobec 
szlachty  i  arystokracji.  Wy-
nikały one przede wszystkim 
z zaszłości i uwarunkowań hi-
storycznych oraz problemów 
gospodarczych.  Ta  niechęć 
wskazywała  jednoznacznie, 
że  „był  nieodrodnym  synem 
swej  epoki”,  pomimo  wizji 
przyszłości Polski, którą kre-
ślił. 

WINCENTY WITOS A MNIEJSZOŚĆ ŻYDOWSKA
W II RZECZYPOSPOLITEJ
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pomocy  w  załatwieniu  róż-
nych  spraw  w  mieście,  co 
często wykraczało poza sferę 
czysto ekonomiczną.

Już  w  jednej  w  pierw-
szych  korespondencji Wito-
sa  z  „Przyjacielem  Ludu”, 
możemy zapoznać  się  z  po-
glądami  na  sprawę  żydow-
ską  w  środowisku  wiej-
skim.  Wynikały  one  przede 
wszystkim,  co  sam  pod-
kreślał,  z  nieświadomości 
i  obaw  chłopów  przed  nie-
powodzeniem  w  dziedzinie 
gospodarczej. Żydzi bowiem 
wykazywali ogromną przed-
siębiorczość  i  zaradność 
w walce o byt, wskutek cze-
go zdominowali pewne dzie-
dziny  życia  gospodarczego 
takie jak handel i rzemiosło: 
„Prawda,  że  Żydzi  to  boga-
cze, że wielkie majątki dzier-
żą w swoim ręku, lecz gdyby 
oświata przesiąkła na wskroś 
nasze  wioski,  gdyby  chłop 
znał  i  szanował  swoją  god-
ność, Żyd, choć bogacz, nie 
ośmieliłby  się  mu  ubliżać”. 
Witos  podkreślał  koniecz-
ność umacniania w chłopach 

Analiza  świadectw myśli 
politycznej  Witosa  i  prak-
tyczne  działania  w  odnie-
sieniu  do  kwestii  żydow-
skiej  ukazuje,  że  nie  sposób 
przedstawić  ją w  oderwaniu 
od  sfery  tradycyjnych  kon-
taktów  polsko-żydowskich 
na wsi. Zwyczajowe miejsca 
styczności  obu  narodowości 
miały  niewątpliwie  wpływ 
na  kształtowanie  się  wielu 
poglądów  Witosa  dotyczą-
cych  omawianej  kwestii. 
Udział  Żydów  w  polskiej 
kulturze ludowej był znaczą-
cy, a kontakty ludności wiej-
skiej  z mniejszością  żydow-
ską  były  aprobowane  przez 
obie  strony  i  odbywały  się 
na jasno określonych warun-
kach.  Zapewniały  korzyści 
obu  stronom,  a  zwłaszcza 
Żydom,  dbającym  o  zacho-
wanie  szeroko  pojętej  od-
rębności,  i nie wymagały od 
nich  asymilacji.  Kontakty 
te  miały  przede  wszystkim 
charakter  gospodarczy.  Ży-
dzi  zdominowali  rzemiosło, 
handel.  Oferowali  chłopom 
swoje towary, a  także usługi 

polskich  wiary  we  własne 
siły  i  możliwości  na  polu 
ekonomicznym.  Podstawą 
była  zawsze  ciężka  i  wy-
trwała praca narodu polskie-
go. Przy wszelkich uprzedze-
niach Witos  potrafił  je  pod-
porządkować zasadom przez 
siebie  wyznawanym.  Stosu-
nek  Witosa  do  mniejszości 
żydowskiej  i  próba  rozwią-
zania  problemu  opierała  się 
zatem na ocenie  roli Żydów 
w  życiu  gospodarczym  oraz 
ich  wyborach  politycznych, 
czyli z kim i przeciwko komu 
posłowie  żydowscy  w  Sej-
mie głosowali lub jakie opcje 
polityczne Żydzi popierali.

Zdaniem Witosa podejrz-
liwość  w  stosunku  do  Ży-
dów  wzbudzała  ich  niechęć 
do  asymilacji  ze  społeczeń-
stwem polskim, a także nad-
mierne  pielęgnowanie  przez 
nich  odrębności  kulturowej, 
religijnej,  językowej.  Żydzi 
byli  grupą  narodową  wyjąt-
kowo  trudno  asymilującą 
się.  Witos  zarzucał  ludno-
ści  żydowskiej  działalność 
na  rzecz  osłabienia  więzów 

Z kart historii
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narodowych.  Jego  zdaniem 
przejawiało się to w napływie 
żywiołu żydowskiego do pol-
skiej  inteligencji,  świata  na-
uki i kultury. Chłopi oskarżali 
Żydów o działanie na szkodę 
polskiego narodu, o wrogość 
do polskiej i chrześcijańskiej 
kultury  i  cywilizacji,  o  dą-
żenie  do  podporządkowania 
państwa polskiego ich party-
kularnym  interesom.  Witos 
oskarżał Żydów o brak lojal-
ności wobec narodu polskie-
go, przejawiający się w prze-
szłości  wysługiwaniem  się 
zaborcom,  bolszewikom 
w  1920  roku  oraz  ruchowi 
komunistycznemu: „(…) lud-
ność  żydowska  w  ogromnej 
swej większości albo jest zu-
pełnie  na  losy  państwa  obo-
jętna,  albo  do  niego  uprze-
dzona, a pewna jej część jest 
nawet  wrogo  usposobiona 
(…).  Jeżeli  wypowiadam  to 
przekonanie,  to  nie  czynię 
tego wcale z jakiejś nienawi-
ści do Żydów, ale kieruję się 
zwykłą  przezornością,  którą 
mi  dyktuje  ciężkie  doświad-
czenie.  Sam  na własne  oczy 

widziałem w  roku  1920  od-
działy  Żydów  polskich  wy-
stępujące  z  bronią  w  ręku 
przeciw  wojskom  polskim, 
razem  z  bolszewikami.  Pa-
trzyłem  także  z  jaką  rado-
ścią  oczekiwali  liczni  Żydzi 
wejścia wojsk bolszewickich 
do  Warszawy,  jak  wyraźnie 
manifestowali swoją dla nich 
przychylność.  Bardzo  wie-
le mówią  też  liczne procesy 
komunistyczne, wykazu-
jąc  stałą  przeciwpaństwową 
działalność  żydowską.  Ży-
dom ma  również  Polska  do 
zawdzięczenia uciążliwe zo-
bowiązania wobec mniejszo-
ści narodowych, nałożone na 
nią  przez  traktat wersalski”. 
Wspomniany  traktat  wer-
salski  zobowiązywał  nowo 
powstałe  państwa  do  rów-
nouprawnienia  mniejszości 
narodowych  zamieszkują-
cych na ich terytorium. Wie-
le  ugrupowań w Polsce  zin-
terpretowało  postanowienia 
traktatu jako sprzeczne z za-
sadami  suwerenności  i  rów-
ności  państw  związanych 
traktatami.  Wzmogło  także 

obawy co do utrudniania ich 
wewnętrznej polityki wobec 
mniejszości. Na posiedzeniu 
Sejmu  Ustawodawczego  31 
lipca  1919  roku  przywódca 
PSL  „Piast”  stwierdził,  że 
Żydzi przy pomocy  traktatu 
mniejszościowego,  zabiega-
jąc o te „wyjątkowe postano-
wienia”  stworzyli dla  siebie 
„nowożytne  getto”.  Witos 
zdecydowanie podkreślił, że 
„w  państwie  polskim  musi 
nastąpić  równorzędność  co 
do praw obywatelskich. Na-
ród polski (…) co mu narzu-
cono, zmuszony był przyjąć, 
nie pozwoli nigdy, ażeby ktoś 
inny gospodarował w domu, 
gdzie  on  jest  właścicielem 
i  gospodarzem”.  Uważał, 
że Żydzi  tworzą „dla Polski 
wielkie  niebezpieczeństwo” 
z  powodu  ogromnej  aktyw-
ności i solidarności, znaczą-
cej  przewagi  majątkowej, 
„decydującego  wpływu  na 
piśmiennictwo  i  dzienni-
karstwo”,  zajęcia  licznych 
stanowisk  w  administracji, 
sądownictwie i wielu innych 
wpływowych zawodach.

Z kart historii
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tę  czelność,  żeby  korzy-
stając  z  wszystkich  praw, 
nie  przyjmował  na  siebie 
żadnych  obowiązków.  Naj-
cięższym  podatkiem,  który 
musi obywatel spłacać swo-
jemu  państwu,  jest  podatek 
krwi.  Jeżeli  obywatel  chce 
mieć państwo i chce w nim 
mieszkać,  a  mieszkać  spo-
kojnie,  musi  ten  podatek 
zapłacić”.  Wystąpienie  sej-
mowe  Witosa  spotkało  się 
z  ogromną  krytyką  w  pra-
sie  żydowskiej.  Na  łamach 
„Kuriera  Nowego”  stwier-
dzono,  że  „Witos  ogłosił 
walkę  z  Żydami  jako  spra-
wę programową, jako jedną 
z  podstawowych  zasad  na 
których chce oprzeć wskrze-
szoną Polskę”. Witos wielo-
krotnie  przestrzegał  przed 
wygórowaną  subiektywną, 
czasem  wręcz  fanatyczną 
oceną  wydarzeń,  zachowań 
i  obroną  tylko  partykular-
nych  interesów mniejszości 
sprzecznych  z  zasadą  lojal-
ności wobec państwa, które-
go byli nieodłączną częścią 
jako jego obywatele.

Witos  nie  odmawiał 
mniejszościom  narodowym 
prawa  do  stawania  w  ich 
obronie,  ale  negatywnie  od-
nosił  się  do  tych  poczynań 
ludności  żydowskiej,  które 
uważał  za wyraz  nielojalno-
ści  wobec  państwa  polskie-
go, a nawet godzenia w jego 
interesy.  Okazją  ku  temu 
było  wystąpienie  w  Sejmie 
Ustawodawczym  22  lutego 
1919 roku, kiedy przedstawił 
stosunki  panujące  w  armii. 
Witos  zdawał  sobie  sprawę, 
że w Polsce nie  było  „naro-
dowego” charakteru wojska: 
„Nie  występuję  wcale  wro-
go  przeciwko  narodowo-
ściom, które pośród nas żyją 
i  z  pewnością  w  przyszło-
ści  z  nami  żyć  zechcą  (…) 
w Galicji  były w  tej  i  owej 
miejscowości rozruchy skie-
rowane przeciw Żydom dla-
tego, że  się od poboru woj-
skowego  zupełnie  uchylali, 
ogłaszając  się  neutralnymi 
(…). Tę  neutralność można 
im  zupełnie  zostawić,  nie 
mam  nic  przeciwko  temu, 
ale zapytuję, kto może mieć 

W  całej  praktyce  poli-
tycznej Witosa resentymenty 
etniczne,  podobnie  jak  kla-
sowe,  były  ujęte  w  żelazne 
karby zasad równości wobec 
prawa,  wolności  człowie-
ka,  lojalności  wobec  prawa, 
lojalności  wobec  państwa 
i  sprawiedliwości  społecz-
nej. Od tych zasad odstępstw 
nie  dopuszczał.  Uznawał 
konieczność  równoupraw-
nienia różnych grup narodo-
wościowych,  ale  i  wymagał 
od  mniejszości  takiej  samej 
lojalności  i  takich  samych 
obowiązków  wobec  pań-
stwa, jak od wszystkich jego 
obywateli.  Głosił  potrzebę 
jedności  narodowej,  ale  był 
przeciwnikiem  solidaryzmu, 
bowiem  uświadamiał  sobie 
sprzeczności  dzielące  społe-
czeństwo. 

Mimo  uprzedzeń,  Wi-
tos  stając  na  czele  Rządu 
Obrony  Narodowej  w  1920 
roku  podejmował  działania 
mające  na  celu  zażegnanie 
wystąpień  antyżydowskich. 
Po  raz  pierwszy  rząd  opra-
cował  konkretne  rozwiąza-
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nia.  Jedną  z  pierwszych  de-
cyzji  gabinetu  Prezesa  Rady 
Ministrów  było  zaakcepto-
wanie  prowadzonych  przez 
poprzedni  rząd  Władysława 
Grabskiego działań w kierun-
ku  uregulowania  kwestii  ży-
dowskiej. W lipcu 1920 roku 
w momencie ofensywy Armii 
Czerwonej,  zostały  podję-
te  przez  premiera  W.  Grab-
skiego  oficjalne  rozmowy 
z  Kołem  Żydowskim.  Efek-
tem  było  wydanie  specjal-
nych  zarządzeń  dotyczących 
zwiększenia  bezpieczeństwa 
państwa. Rząd Witosa przyjął 
sprawozdanie z dotychczaso-
wych prac, zaakceptował zło-
żoną  przez  Prezydium  Rady 
Ministrów  odezwę  rządu  do 
społeczeństwa  i  wydał  pole-
cenie  publikacji  stosownych 
dokumentów.  Treść  odezwy 
wskazywała,  że  -  pomimo 
obustronnych działań na rzecz 
poprawy  stosunków  między 
ludnością polską a żydowską 
- były one niewłaściwe  i za-
grażały  interesom  państwa. 
Stwierdzano  jednak  katego-
rycznie,  że  „wszystkie  bez-

prawne nadużycia przeciwko 
Żydom  mają  ustać,  a  winni 
spotkają  się  z  surowym  po-
tępieniem  opinii  publicz-
nej.  Podkreślano  obowiązek 
niesienia  pomocy  Żydom 
wiernym państwu polskiemu 
i  spełniającym  obowiązki 
obywatelskie:  na  tej  drodze 
Żydzi  mieli  spotykać  się  ze 
zrozumieniem  i  poparciem 
ogółu społeczeństwa, powin-
ni liczyć na to, że nikt w Pol-
sce  nie  zaprzeczy  im  praw 
do  korzystania  ze  swobód, 
równego  bezpieczeństwa 
prawnego,  równej  ochro-
ny  i  nietykalności  osobistej 
jak  wszyscy  inni  obywatele 
Rzeczypospolitej”.  Witos, 
jako Prezes Rady Ministrów, 
dążąc  do  uśmierzenia  ak-
cji  antyżydowskich  nakazał 
również  publikację  w  pra-
sie  ogólnopolskiej, w  tym 
także  ludowej,  specjalne-
go  rozkazu  wojennego  gen. 
Józefa  Leśniewskiego,  aby 
zapobiec  ekscesom  antyży-
dowskim  na  dworcach  ko-
lejowych  i  ulicach.  Podczas 
podróży w pociągach wysta-

wiane  były  specjalne  war-
ty,  a  żołnierze  mieli  zakaz 
opuszczania stacji kolejowej 
w trakcie postoju. Za czynny 
udział w napaści na ludność 
żydowską  nakazano  stoso-
wanie  kar  dyscyplinarnych 
i sądowych. 

Witos  jako  legalista  od-
woływał  się  do  konstytu-
cyjnych  praw  mniejszości 
w  Polsce.  Uważał,  że  Ży-
dzi  zamieszkujący  w  ob-
rębie  granic  państwowych 
Rzeczypospolitej,  byli  tak 
samo  obywatelami,  jak  inni 
mieszkańcy państwa. Stał na 
stanowisku  poszanowania 
prawa, zatem jako lider PSL 
„Piast”  nigdy  nie  odmawiał 
praw  mniejszościom  jakie 
gwarantowała  konstytucja, 
jednak nie mógł zgodzić się 
z  sytuacją  gdy  mniejszości 
w  państwie  prowadziły  po-
litykę przeciwko niemu, „by 
miały  podnosić  głowę  po-
nad naród polski, aby śmia-
ły lżyć nasz naród i zniewa-
żać  naszych  przedstawicieli 
(…). Inne są interesy Żydów 
i Polaków”.
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stawy  i  przedsiębiorstwa 
państwowe  im  oddawane.”. 
Wyolbrzymiał  je,  imputu-
jąc  rządowi,  że  rozbijając 
społeczeństwo  polskie,  kru-
sząc siły na których mógłby 
się oprzeć,  stara  się  zjednać 
mniejszości,  których  po-
czynania nie dają pewności: 
„Z mniejszości czyni panów 
położenia,  zaś  ludność  pol-
ską  spycha  do  roli  zupełnie 
drugorzędnej”.

Należy podkreślić, że de-
klaracje Witosa zamieszcza-
ne na łamach prasy i w wystą-
pieniach sejmowych,  a także 
spisane  w  memuarach,  nie 
wykazywały silnych tenden-
cji antysemickich. W poglą-
dach  Witosa  zakorzeniony 
był  przede  wszystkim  kon-
flikt  interesów  między  Po-
lakami  i Żydami. Witos  po-
tępiał  ekscesy  antysemickie 
i podkreślał, że przemoc nie 
stanowi  rozwiązania kwestii 
żydowskiej  w  Polsce.  Roz-
wiązaniem problemu mniej-
szości żydowskiej miało być 

Drugi  gabinet  Witosa 
(1923  r.)  i  jego  współpraca 
z  endecją  doprowadziła  do 
akceptacji  niektórych  po-
glądów  antyżydowskich  na-
rodowców.  Nieprzychylny 
stosunek  do  Żydów  Witos 
uzasadniał  nielojalną  po-
stawą  wobec  państwa  oraz 
brakiem perspektyw na  asy-
milację.  Na  VI  Kongresie 
PSL  „Piast”,  który  odbył 
się w dniach 8-9  lipca 1927 
roku, Witos skrytykował po-
litykę  rządu  wobec  mniej-
szości  narodowych.  Zaata-
kował mniejszość żydowską, 
która „staje  się coraz więcej 
bezczelna  i  arogancka”  za-
wierając  i  przeprowadzając 
sojusze  wyborcze  skiero-
wane  przeciwko  ludności 
polskiej.  Ostro  ocenił  poli-
tykę  ustępstw  w  stosunku 
do  mniejszości.  Zaliczał  do 
nich:  „ustępstwa  językowe 
w  sądzie  i  administracji  po-
czynione  Żydom,  niebywałe 
wprost  koncesje  i  przywi-
leje  dla  nich,  wszelkie  do-

przeprowadzenie  niezbęd-
nych  reform  gospodarczych 
tak,  aby  wyprzeć  Żydów 
z  handlu  i  rzemiosła,  popie-
rając  ich  ewentualną  emi-
grację. Agraryzm,  będący 
ideologią  ruchu  ludowego, 
traktował mniejszość żydow-
ską  na  marginesie  własnej 
wizji  społeczno-gospodar-
czej  Polski.  Lokował  ją  na 
platformie społecznej reform 
idących w  kierunku  zniesie-
nia wyzysku  jednej warstwy 
społecznej przez drugą. Oba-
wiając się o los II Rzeczypo-
spolitej Witos postulował po-
dejmowanie zdecydowanych 
działań w stosunku do mniej-
szości  narodowych,  nigdy 
jednak nie akceptował aktów 
przemocy  i  terroru  jako me-
tody  rozwiązania  problemu 
narodowościowego.

Dr hab. Ewelina Podgajna

Uniwersytet Marii-Curie 

Skłodowskiej w Lublinie
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użyciu wszelkich sił i środków, 
w tym publicznych, by usunąć 
ze sceny politycznej PSL jedy-
ną i ostatnią konkurencję, która 
w środowisku wiejskim może 
skutecznie pomóc w odróżnia-
niu prawdy od kłamstw. Temu 
właśnie miało służyć pozbawie-
nie wpływu PSL na prace Pre-
zydium Sejmu oraz próba rozbi-
cia Klubu Poselskiego. Znane 
są nam metody zawłaszczania 
Państwa przez PiS wzorowa-
ne na zawłaszczaniu Państwa 
przez obóz Sanacji w czasach 
II Rzeczypospolitej. Pamiętamy, 
jak tragicznie skończyły się dla 
Polski. 

Rozmowa 
z WŁADYSŁAWEM KO-

SINIAK-KAMYSZEM  pre-
zesem Polskiego Stronnictwa 
Ludowego  i  przewodniczą-
cym  Klubu  Parlamentarnego 
Koalicja  Polska  PSL-UED
-Konserwatyści.

Jak Kolega Prezes ocenia 
pięć lat kierowania Polskim 
Stronnictwem Ludowym?

Nie było łatwo. Z jednej 
strony Stronnictwo, które na 
skutek różnych okoliczności 
znalazło się w najtrudniejszym 
okresie od roku 1989, z drugiej 
niewybredne działania PiS przy 

To głównie dla Polski, bez-
pieczeństwa Państwa i oby-
wateli, pozostania w sojuszu 
państw zachodniej Europy 
wywalczonej ofiarą krwi Po-
laków wolności i demokracji, 
podjęliśmy heroiczną walkę 
o prawdę.

Wydaje się, że do wsi 
w spowolnionym tempie do-
ciera prawda o strategii rzą-
dzących.

Tak się może wydawać. Ale 
wieś nigdy nie była przekupna. 
Próbowali zaborcy, kolejni 
okupanci. Bez skutku.

Wieś zawsze mając do wy-
boru interes własny 
lub Państwa stawała 
po stronie Polski. Do-
wiodła tego na fron-
tach I wojny i w od-
zyskiwaniu niepodle-
głości. W roku 1920, 
w którym gremialnie 
na wezwanie Win-
centego Witosa sta-
wiła się na frontach 
walki z bolszewika-
mi. W czasie II woj-
ny światowej, nie tyl-

CHCEMY LEPSZEJ POLSKI

WywiadyWywiady

 Władysław Kosiniak- Kamysz przed Grobem W. Witosa w 2019 r.
Po lewej Ryszard Ochwat i Marek Steindel.
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ko tworząc własną formację 
zbrojną - Bataliony Chłopskie, 
ale też uczestnicząc w wal-
kach z hitlerowca mi prowa-
dzonych przez inne formacje 
zbrojne.

Aktualnie również wieś nie 
pozostanie obojętna na nad-
wyrężanie autorytetu Pań-
stwa, zawartych sojuszy mię-
dzynarodowych, zawracania 
z drogi rozwoju, w imię par-
tykularnych partyjnych oraz 
interesu kilku osób. Wieś jest 
świadoma, (czego też dowio-
dła historia), że Polska ma do 
wyboru dwie drogi, zachodnią 
lub wschodnią. Ponadto wieś 
obserwuje i ocenia, że jedyne 
z czym radzą sobie rządzący 
to własne interesy. A i to cza-
sem im nie wychodzi.

To z powodu sojuszy? 
Unii Europejskiej? doszło 
do rozstania się z Pawłem 
Kukizem?

Mamy pełne podstawy, by 
czuć się współtwórcą najważ-
niejszych polskich sojuszy. 
Członkostwa w NATO i w Unii 
Europejskiej. To premier Wal-
demar Pawlak 5 kwietnia 
1994 r. złożył wniosek o przy-

jęcie Polski do Unii Europej-
skiej.  To premier Waldemar 
Pawlak w 1994 roku podpisał 
w Brukseli Dokument Ramo-
wy Partnerstwa dla Pokoju, 
co umożliwiło nam wstąpie-
nie do NATO.  To Jarosław 
Kalinowski wraz z zespołem 
ekspertów z Czesławem Sie-
kierskim wywalczyli w 2002 r. 
dwa razy wyższe dopłaty bez-
pośrednie dla rolnictwa niż 
proponowała Bruksela. Przez 
lata Członkostwa zbudowali-
śmy pozycję państwa czynnie 
uczestniczącego w kreowaniu 
strategii. Dlatego nie mamy 
podstaw do ich podważania. 
Nigdy nie przedkładaliśmy, 
partykularnych interesów 
Stronnictwa nad interes Pań-
stwa i obywateli. I nie pozwo-
limy na to innym.

Paweł Kukiz - również 
państwowiec pogubił się 
w zderzeniu z manipulacjami 
rządzących. Sprawa uczest-
niczenia Polski w Sojuszu, 
w podziale wspólnie wypraco-
wanych dóbr jest dla Polaków, 
więc i dla PSL daleko ważniej-
sza niż utrwalanie totalitarne-
go rządzenia Państwem przez 
Prezesa PiS. Wincenty Witos 

wpoił nam prawdę, „że potę-
gi Państwa i jego przyszłości 
nie zabezpieczy żaden choćby 
największy geniusz, uczynić to 
może świadomy swych praw 
i obowiązków naród”. Dlate-
go PSL z determinacja żąda 
praw dla narodu, jego współ-
uczestniczenia w rządzeniu 
Państwem i małymi Ojczyzna-
mi. Zachowując przy tym po-
czucie pokory i potrzebę służe-
nia Polsce i Polakom.

Jakie cele wytycza sobie 
Władysław Kosiniak - Ka-
mysz - Prezes PSL na kolejne 
5 i więcej lat. 

Chciałbym konsekwentnie 
wraz ze Stronnictwem, Ko-
alicją Polską współtworzyć 
i utrwalać mocną pozycje Pol-
ski na arenie narodowej i mię-
dzynarodowej.

Będę budował system we-
wnętrzny państwa oparty na 
równości wszystkich chętnych 
i zaangażowanych w sprawy 
publiczne, niezależnie od po-
glądów, przekonań i orientacji. 

Stworzę dla młodego am-
bitnego pokolenia warunki do 
bycia europejczykami, nie ko-
niecznie „przy zmywaku”.

Wywiady
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Wywiady

Czy PSL, które zbudo-
wane jest na dorobku i auto-
rytecie W. Witosa, Mikołaj-
czyka, Rataja nie dostrzega 
deficytu autorytetów w Pol-
sce?

Ubolewam nad tym, co 
dzieje się w polskim Kościele 
Katolickim, że pozostawiony 
sam sobie nie umie lub nie 
chce poradzić sobie z kryzy-
sem wewnętrznym. Kościół 
z niekwestionowaną pozycją 
moralną, nie uwikłany w po-
litykę jest bardzo potrzebny 
Polsce i Polakom. Jako ruch 
ludowy będziemy wspierać 
Kościół w służbie wiernym 
i społeczeństwu.

Poza tym ubolewam, że 
z taką łatwością zamieniliśmy 
Chopina, Szymanowskiego na 
disco-polo. To nie jest znak 
czasu. To strategia.

Formacje polityczne - ta-
kie jak Polskie Stronnictwo 
Ludowe posiadają i szanują 
swoje autorytety. Co więcej są 
realizatorami ponadpokole-
niowych wartości. Można by 
podać wiele przykładów wy-
konywania wskazań W. Witosa.

Aleksander Bentkowski 
tworzył podwaliny pod nie-

Będę rzecznikiem przywró-
cenia samorządom uprawnień 
odebranych przez PiS. 

Będę dążył do wzmocnienia 
społecznego udziału zorgani-
zowanych grup polaków w za-
rządzaniu Państwem i „mały-
mi ojczyznami”.

Będę rzecznikiem zdrowego 
stylu życia, ale też konsekwent-
nej dbałości o stan środowiska 
naturalnego i przeciwdziała-
niach skutkom zmian klimatu 
oraz znaczącego udziału wsi 
w tym procesie. 

Jestem przekonany, że zbu-
dujemy w Polsce wspólny front 
do walki ze skutkami covid 19 
w roku 2021 oraz przystąpimy 
natychmiast do przygotowania 
służby zdrowia na kolejne nie-
przewidywalne zdarzenia.

W dalszym rozwoju gospo-
darczym powinniśmy „dostrze-
gać” inicjatywy utrwalania 
pozycji polskich innowacyj-
nych przedsiębiorców zdoby-
wających pozycje na rynkach 
zewnętrznych. 

Uwolnić należy od domina-
cji politycznej kilka sfer gospo-
darki, kultury czy oświaty sta-
nowiących nielegalne kieszenie 
finansowe dla rządzących.

zawisłe sądownictwo. Józef 
Zych oraz Adam Struzik, Ste-
fan Pastuszka wnieśli gigan-
tyczny wpływ w uchwalenie 
obecnie obowiązującej Kon-
stytucji III RP. Ministrowie 
pracy i polityki PSL tworzyli 
podwaliny pod dobrą politykę 
społeczną. Wprowadzili naj-
dłuższe urlopy rodzicielskie 
w całej Europie, Kartę Dużej 
Rodziny, zasadę „złotówka 
za złotówkę”, ulgi na żłobki, 
programy senioralne i świad-
czenie rodzicielskie, potocz-
nie nazywane kosiniakowym 
stanowiące pomoc dla rodzi-
ców, którzy nie otrzymują za-
siłku macierzyńskiego. Mam 
satysfakcję, że również jako 
minister osobiście mogłem 
działać na rzecz dobrych roz-
wiązań, które do dziś dobrze 
służą naszemu społeczeństwu.

rozmawiał R. Matejuk
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Wywiady

Czego Kolega Prezes życzy czytelnikom Piasta z Zagrody Witosa 
w Nowym Roku?

Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia spędzone z najbliższymi,

choć w ograniczonym gronie - upłynęły w radosnej atmosferze

rozmów o sprawach najważniejszych.

Dzieląc się opłatkiem z bliskimi - pamiętajmy żeby wzajemna miłość, 
przyjaźń, życzliwość, szacunek i wsparcie były wiernymi i stałymi towarzy-

szami naszej codzienności.

Szczególną uwagę kierujmy ku najsłabszym i cierpiącym.

Oni najbardziej potrzebują naszej troski.

Wspierajmy też wysiłki osób dbających o nasze życie i zdrowie.

Życzę, żeby Nowy 2021 Rok był ze wszech miar pomyślny 

dla Polski i dla całego polskiego społeczeństwa, żeby przyniósł wygraną 
z epidemią i tak upragnioną normalność.

Niezawodnego zdrowia i obfitości wszelkich łask Pańskich!

Władysław Kosiniak-Kamysz

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
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Zostaną w naszej pamięci 

Myślę,  że  z  tą  sentencją 
zgodzą  się  wszyscy,  którzy 
znali  mojego  Tatę.  Mam  na-
dzieję, że pamięć o nim pozo-
stanie  w  sercach  i  umysłach 
ludzi,  którzy  spotkali  Go  na 
swej drodze.

Jest mi ciężko pisać o Tacie 
w czasie przeszłym. Od czasu 
kiedy Bóg zabrał Go do siebie 
minęło  zaledwie  parę miesię-
cy, a mnie wciąż wydaje się, że 
On jest wśród nas. Może Bogu 

brakowało Anioła - Mediatora, 
bo jako w Niebie tak i na Ziemi 
też bywają spory.

Tata  zawsze  był  przy  nas, 
a my przy nim. Próbuję w pa-
mięci  odtworzyć  wszystkie 
chwile,  w  których  towarzy-
szył mi w życiu, ale w obecnej 
chwili przez głowę przewijają 
mi się wspomnienia jak kadry 
w filmie. Nie mogę pozbierać 
myśli, to trudne… Może, gdy 
minie  jakiś  czas,  będzie  mi 
łatwiej  rozpisać  się  i  podzie-
lić  z  Czytelnikami  bardziej 
szczegółowymi  wydarzenia-
mi z życia Taty.

Odkąd  sięgam  pamięcią 
Tata zawsze dbał o to, aby za-
pewnić  mi  rozwój  fizyczny, 
mentalny i duchowy. Już jako 
małą  dziewczynkę  zabierał 
mnie na treningi jazdy figuro-
wej na łyżwach i bacznie przy-
glądał  się  moim  postępom. 
Tata  będąc  studentem  kra-
kowskiej  Politechniki  upra-
wiał  wioślarstwo  w  barwach 
krakowskiego AZS. Całe  ży-
cie jeździł na nartach i chciał 
we mnie od najmłodszych lat 
zaszczepić sportowego ducha. 

W  zimie,  kiedy miałam parę 
lat,  w  soboty  i  niedziele  za-
bieraliśmy  sprzęt  narciarski 
i  skoro  świt  wyjeżdżaliśmy 
całą  rodziną  do  Zakopane-
go  autokarem, który  zabierał 
nas  z  Placu  Szczepańskiego 
w  Krakowie. W  tamtych  la-
tach było dużo śniegu, a zimy 
bywały  srogie.  Wiele  przy-
gód ze wspólnych wyjazdów 
z Tatą pamiętam do dziś. Jed-
ną z nich była nauka jazdy na 
nartach  na  górze  Olimp  pod 
okiem  narciarek  alpejskich, 
sióstr  Doroty  i  Małgorza-
ty Tlałek. Gdy  byłam  trochę 
starsza Tata zadbał o to, abym 
uczyła się gry w tenisa ziem-
nego  i  przez wiele  lat  zabie-
rał mnie na treningi do klubu 
„Nadwiślan”.  Zapisałam  się 
też do KS „Wieczysta”, gdzie 
trenowałam  lekkoatletykę 
(klubu,  w  którym  Tata  spo-
łecznie się udzielał). 

Oprócz  licznych  wypa-
dów zimowych  do  stoli-
cy  Tatr,  Tata  zabierał  mnie 
zimą i  latem do Lubomierza, 
gdzie mieszkaliśmy wówczas 
w  domku  jego  przyjaciela. 

NON OMNIS MORIAR...…(NIE WSZYSTKO uMIERA)

Jacek Mierzwa z wnunkiem 
Dominikiem.
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Zostaną w naszej pamięci 

Podczas  ferii  zimowych  Tata 
wraz  ze  swoim  przyjacielem 
śp.  Staszkiem  Zembaczyń-
skim organizowali kuligi,  jaz-
dę  na  nartach  z  pochodniami 
2  lutego w  święto Matki Bo-
skiej Gromniczej, do lasu, aby 
w nocy śpiewać kolędy i sma-
żyć na ognisku kiełbaski. Pa-
miętam też jak chodziliśmy po 
okolicznych  domkach  na Re-
dykaczu,  przebrani  za  różne 
postaci  odgrywając  Jasełka. 
Latem  z  Tatą,  z  jego  przyja-
cielem  i  całą  zgrają  dziecia-
ków,  bawiliśmy  się  w  pogoń 
za  lisem,  szukając  tropów  na 
polach, łąkach i w lasach, aby 
znaleźć lisa, którym był Tata, 
chowający się w różnych cie-
kawych miejscach.

Latem,  podczas  wakacji, 
Tata  zawsze planował wyjaz-
dy nad Bałtyk w taki sposób, 
abym po drodze do celu zoba-
czyła wiele ciekawych miejsc 
i  zabytków  w  Polsce.  Wyru-
szaliśmy  jego  Dacią  z  przy-
czepą  campingową,  jadąc  za-
chodnią  stroną  (wracaliśmy 
wschodnią),  zatrzymując  się 
po  drodze w wielu miastach, 
aby  podziwiać  piękne  miej-
sca.  Dzięki  niemu  zjechałam 
prawie  całą  Polskę  i wybrze-

że, zachowując w pamięci ob-
razy  odwiedzanych  muzeów, 
kościołów,  skansenów  i  in-
nych atrakcji.

Pamiętam też trudne czasy 
PRL-u. W  sklepach  świeciły 
puste półki, a ja - dzięki Tacie 
- poznałam jako dziecko smak 
prawdziwej czekolady! Z tego 
okresu  pamiętam  wyjazdy 
Taty na zagraniczne służbowe 
delegacje. Po jego powrotach 
w domu było wielkie święto, 
gdy na stole w dużym pokoju 
pojawiały  się  słodycze  i  ba-
nany.  Moje  pierwsze  jeansy 
dostałam  właśnie  od  niego! 
Przywiózł też kolorowy kata-
log  z  niemiecką modą  „Nec-
kermann”,  który  oglądałam 
z wypiekami na twarzy.

W  mojej  pamięci  zapi-
sały  się  wydarzenia  związa-
ne  z  czasem,  kiedy mieszkał 
u nas w domu dziadek Stani-
sław Mierzwa. Miałam wtedy 
10 lat. Dziadek uczył mnie ła-
ciny i greki, opowiadał wiele 
różnych  ciekawych  historii. 
Tata  zaś  czuwał,  abym  za-
wsze odrabiała zadania szkol-
ne. Pamiętam jak do naszego 
domu przychodziło wiele róż-
nych  osób.  Byli  tacy,  którzy 
przychodzili  porozmawiać 

z dziadkiem i Tatą, ale i tacy, 
którzy  potrzebowali  porady 
prawnej  czy  fachowego  pi-
sma. Dziadek miał  na  biurku 
maszynę  do  pisania,  zakładał 
papier  i  słychać  było  charak-
terystyczny  dźwięk  klawiszy, 
który mam w głowie do dziś. 
Wiele  z  tych osób pamiętam, 
gdyż do ostatnich Jego dni by-
wali u Taty.

Wspominam  też  cza-
sy,  kiedy  Tata  zabierał  mnie 
w odwiedziny do swoich zna-
jomych, rodziny bliższej i dal-
szej. Bywałam z nim w Tarno-
wie,  Dąbrowie  Tarnowskiej, 
Biskupicach  Radłowskich, 
Radłowie  i  w  Wierzchosła-
wicach.  Przeglądając  parę 
lat  temu z Tatą przeźrocza na 
przeglądarce  znalazłam  zdję-
cie z zagrody Wincentego Wi-
tosa w Wierzchosławicach, na 
którym siedzę na drewnianym 
wozie.  Bywałam  tam  jeszcze 
wiele  razy  podczas  zjazdów 
rodzinnych  i  zwiedzania Mu-
zeum.  Tata  zabierał  mnie  na 
cmentarz,  aby  zapalić  znicze 
w Kaplicy Wincentego Witosa 
i dziadka.

Z  dzieciństwa  pamiętam 
całodniowe wyjazdy  z  okazji 
Święta  Zmarłych  1  listopada 
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na cmentarze położone daleko 
za  Krakowem,  które  odwie-
dzałam  wraz  z  Tatą,  aby  po-
modlić się  i zapalić znicze na 
mogiłach  jego  przodków.  Za-
chowałam z tamtych dni w pa-
mięci obraz łuny palących się 
zniczy  w  oddali  cmentarzy, 
które mijaliśmy wracając póź-
nym wieczorem do domu.

Nie  mogłabym  pominąć 
wspólnych wyjazdów  do Ko-
ścielnik,  do  rodziny  Łobo-
dów  i  Ściborowskich.  Mając 

kilka,  a  potem  kilkanaście 
lat, cieszyłam się, że zobaczę 
tam kaczuszki,  świnki, krów-
ki  i  pobiegam  po  podwórku. 
Pamiętam  jazdę  traktorem 
i  kombajnem  w  polu,  gdzie 
zbieraliśmy ziemniaki. 

Tata wiele razy wspominał 
o  ciężkich  czasach  okupacji, 
a potem także i prześladowań 
rodziny Mierzwów przez ów-
czesną  władzę,  które  spędził 
jako  mały  chłopiec  w  Ko-
ścielnikach. Zaopiekowała się 

nim rodzina z Kościelnik, 
która dała mu schronienie 
i ogromne wsparcie.

Wspomnień  lat  prze-
żytych  z Tatą mam wiele 
i  nie  sposób  byłoby  ich 
zmieścić na paru stronach. 
Jego  życie  to materiał  na 
książkę.  Niedawno  prze-
glądając z mamą jego za-
piski, książki, zdjęcia, pa-
miątki  rodzinne,  listy  od 
przyjaciół (m.in. od Piotra 
Skrzyneckiego  z  Piwnicy 
pod  Baranami)  pomyśla-
łam,  że  kiedyś  warto  by-
łoby to wszystko uporząd-
kować i spisać dla potom-
nych.
Przez  wiele  lat  swojego 

życia angażował się w działal-

ność Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum Wincentego Witosa, 
pełniąc  funkcję  wiceprezesa, 
a potem prezesa honorowego. 
Organizował  i  uczestniczył 
w  wydarzeniach,  które  upa-
miętniały postaci Wincentego 
Witosa i Stanisława Mierzwę.

Współpracował  również 
z  Instytutem  Pamięci  Naro-
dowej. Pisał wiele artykułów 
do  prasy,  książek;  udzielał 
wywiadów,  wygłaszał  refe-
raty na sympozjach  i  spotka-
niach  na  temat  życia  rodzin-
nego  i  działalności  politycz-
nej swojego ojca, zachowując 
tym samym pamięć o nim na 
kartach historii. 

Odszedł  od  nas  człowiek 
szlachetny,  wielkiego  ser-
ca,  wyjątkowej  skromności 
i życzliwości. Był całkowicie 
oddany  rodzinie,  przyjacio-
łom,  a  także  ludziom,  z  któ-
rymi  szeroko  współpracował 
społecznie  i  zawodowo.  Był 
obdarzony  niezwykłą  chary-
zmą.  Potrafił  gasić  wszelkie 
spory. Był moim przyjacielem 
i  mentorem.  Nauczył  mnie 
w życiu cierpliwości i dobro-
ci  dla  bliźnich.  Nauczył  też 
majsterkowania. Nie  nauczył 
mnie tylko jak żyć bez niego. 

Zostaną w naszej pamięci 

Przemówienie J. Mierzwy podczas 
odsłonięcia tablicy upamietniajacej 
skazanych w procesie krakowskim, 

Kraków 27.03.2008 r.
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Z  głębokim żalem informujemy, że w dniu 22 listopada 2020 r. w wieku 88 lat zmarł w Wierz-
chosławicach wieloletni członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierz-
chosławicach kolega Józef Woźniak.

Śp. Józef Woźniak od początku istnienia Towa-
rzystwa czynnie angażował w jego prace. Zawsze 
chętnie  służył  pomocą  wspierając  naszą  działal-
ność na  różne  sposoby  i  przyczyniając  się do  za-
chowania  spuścizny  po Wincentym Witosie  i  in-
nych  działaczach  ruchu  ludowego.  Kolega  Józef 
posiadał  legitymację Towarzystwa  o  numerze  11. 
Był  długoletnim  pracownikiem  Zakładów  Azo-
towych  w  Tarnowie  z  czterdziestoletnim  stażem. 
Jego pasją  sportową było baloniarstwo-jako czło-
nek załogi balonu „Polonez” brał udział z sukcesa-
mi w wielu, również międzynarodowych zawodach 
balonowych.

Żegnamy  kolegę  Józefa w  poczuciu  dotkliwej 
straty zapewniając o naszej wdzięcznej pamięci.

Członkowie i Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa 

Zostaną w naszej pamięci 

Był dumny ze swojego wnuka 
Dominika.  Przez  ostatnie  10 
lat swojego życia pomagał mi 
w opiece nad moją córką San-
drą, dotkniętą autyzmem. Byli 
bardzo  z  sobą  zżyci.  Sandra 
zadawała mu mnóstwo pytań, 
a  on  cierpliwie  odpowiadał. 

Jak nie było dziadka w pobli-
żu zawsze pytała: „a gdzie jest 
dziadek?”.

Gdyby  ktoś  zapytał  mnie 
jaki  był  twój  Tata,  odpowie-
działabym bez wahania: „Ca-
łym  swoim  życiem,  całym 
swoim sercem oddany był lu-

dziom” i takim zachowam Go 
w pamięci.

Magdalena Raczkowska
Córka śp. Jacka Mierzwy 

Wnuczka śp. mec. Stanisława 
Mierzwy

JÓZEf WOźNIAK 1932-2020 
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Początkowo  ruch  ludo-
wy nie tworzył własnej orga-
nizacji  wojskowej,  kierując 
swoich  członków  do  Związ-
ku  Walki  Zbrojnej.  Jednak 
wzrost wpływów sanacyjnych 
i  piłsudczykowskich  wśród 
kadry  kierowniczej  ZWZ, 
utworzenie  przez  konkuren-
cyjne  stronnictwa  polityczne 
własnych organizacji  i umac-
nianie  się  w  terenie  Narodo-
wej  Organizacji  Wojskowej 
oraz Gwardii Ludowej WRN, 
spowodował zmianę stanowi-
ska  Centralnego  Kierownic-
twa Ruchu Ludowego w kwe-
stii formowania własnej orga-
nizacji  wojskowej.  Podjęcie 
przez ludowców w 1940 r. de-
cyzji  o  utworzeniu  odrębnej, 
samodzielnej organizacji woj-
skowej  spotkało  się  z  popar-
ciem środowiska chłopskiego 
i było wyrazem emancypacyj-
nych dążeń polskich chłopów. 

Bataliony  Chłopskie  po-
wstały wbrew ZWZ i zapew-
nić miały chłopom decydujący 
wpływ  na  charakter  podzie-

mia oraz stworzyć szansę de-
cydowania bądź też współde-
cydowania o społeczno-ustro-
jowym  kształcie  przyszłego 
państwa. Organizacja  utwo-
rzona została w sierpniu 1940 
jako  „Chłopska  Straż”,  kryp-
tonim  konspiracyjny  „Chło-
stra”. Utworzenie „Chłostry”, 
a  następnie  masowe  prze-
chodzenie  do  niej  ludowców 
z  szeregów  ZWZ  spotkało 
się  z  ostrą  krytyką Komendy 
Głównej  ZWZ.  Ponieważ  jej 
porządkowo-policyjne  zada-
nia i nazwa nie spełniały aspi-
racji działaczy ruchu ludowe-
go, wiosną 1941 z inicjatywy 
działaczy  okręgu  kieleckie-
go  nazwa  formacji  została 
przemianowana  na  Bataliony 
Chłopskie,  chociaż  formalnie 
zatwierdzona  oficjalnie  przez 
KG  BCh  zmiana  nazwy  na-
stąpiła dopiero w maju 1944. 
Organizacja  była  zbrojnym 
ramieniem  Stronnictwa  Lu-
dowego  -  członkowie  SL 
i  Związku  Młodzieży  Wiej-
skiej  RP  Wici  oraz  częścio-

wo działacze CZMW „Siew” 
stanowili  trzon  organizacji. 
Zwierzchnictwo  nad  nią  na 
szczeblu  centralnym  spra-
wowało  Centralne  Kierow-
nictwo  Ruchu  Ludowego 
reprezentowane  przez  Józefa 
Niećkę,  a  w  terenie  okręgo-
we,  obwodowe,  rejonowe, 
gminne  i  gromadzkie  trójki 
SL  -„Roch”.  Do  organizacji 
wstępowali  głównie  miesz-
kańcy wsi, nie posiadała ona 
natomiast  oddziałów  bojo-
wych  w  wielkich  miastach. 
Komendantem  głównym  od 
8 października 1940 do końca 
wojny był Franciszek Kamiń-
ski.  Inicjatorem  powołania 
BCh,  a  później  zwierzchni-
kiem z  ramienia Centralnego 
Kierownictwa  Ruchu  Ludo-
wego „Roch”, był Józef Nieć-
ko  „Zgrzebniak”.  Szefem 
sztabu  Komendy  Głównej 
był  Kazimierz  Banach  „Ka-
mil”.    W  1944  r.  Bataliony 
Chłopskie liczyły ok. 170 tys. 
żołnierzy  i  były  drugą  co  do 
wielkości  formacją  konspira-

BATALIONY CHłOPSKIE - GłOS ZIEMI DO BOJu NAS WIEDZIE...
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cyjną w Polsce. Głównym ce-
lem  działania  żołnierzy  BCh 
była obrona  ludności polskiej 
wsi przed  terrorem okupacyj-
nym oraz eksploatacją gospo-
darczą.  Przeciwdziałając  ra-
bunkowej  gospodarce  wroga 
organizowano  akcje  dywer-
syjne,  polegające  na:  paleniu 
tartaków  i  składów  drewna, 
unieruchamianiu  gorzelni 
i mleczarni, niszczeniu maga-
zynów,  niszczeniu  akt    i  kar-
totek,  rozpraszaniu  spędów 
bydła,  odbijaniu  więźniów 
politycznych i chłopów, kara-
niu urzędników zbyt gorliwie 
wypełniających  obowiązki, 
likwidowaniu  band  rabunko-
wych i konfidentów. 

W  czasie  II  wojny  świa-
towej  żołnierze  Batalionów 
Chłopskich  dokonali  ponad 
3  tys.  różnego  rodzaju  akcji 
bojowych.  W  tym  stoczyli 
około  900  bitew  i  potyczek, 
przeprowadzili ponad 200 ak-
cji,  atakując  transport  wroga, 
oraz około 800  akcji  przeciw 
aparatowi administracyjno-po-
litycznemu.  Do  najważniej-
szych  akcji  przeprowadzo-

nych przez żołnierzy Batalio-
nów Chłopskich należą walki 
w obronie spacyfikowanej Za-
mojszczyzny  w  latach  1942-
1943,  zwłaszcza  bitwy  pod 
Wojdą  i  Zaborecznem,  wal-
ki  w  obronie  tzw.  Republiki 
Pińczowskiej, zatopienie stat-
ku  Tannenberg,  wysadzenie 
pociągu  amunicyjnego  pod 
Gołębiem,  rozbicie  więzień 
w  Krasnymstawie,  Radom-
sku,  Siedlcach  i  Pińczowie 
oraz walki na przyczółku ba-
ranowsko-sandomierskim. 

Organem  prasowym  Ko-
mendy  Głównej  Batalionów 
Chłopskich  był  miesięcznik 
Żywią  i  bronią,  wydawany 
w  latach  1942-1944  w  War-
szawie.  Natomiast  prawie 
każdy  obwód  BCh  posiadał 
własny  organ  prasowy.  Przy-
kładowe  tytuły  organów  pra-
sowych  to:  Chłopska  Droga, 
Chłopi  Idą,  Świat  Młodych, 
Chłopski Znak, Młodość Wsi 
i Znicz. 

W  2019  roku  w  Warsza-
wie  dokonano  odsłonięcia 
pomnika  Żołnierzy  Batalio-
nów Chłopskich  i  Ludowego 

Związku  Kobiet  -  to  ważny 
gest  nadający właściwą,  pań-
stwową  rangę pamięci  o  „za-
sługach wsi polskiej w zmaga-
niach o niepodległą ojczyznę”.  
Siła blisko 170  tys.  żołnierzy 
Batalionów  Chłopskich  bra-
ła się z wiary w Boga i wiary 
w  niepodległość,  zaszczepio-
nej  przez  ich  rodziców,  dzia-
dów  i  pradziadów.  Żołnierze 
czerpali  też moc ze słów Wi-
tosa, który mówił, że „Polska 
powinna i będzie trwać wiecz-
nie”.

Żołnierze  BCh  w  chwi-
li  trudnej,  tragicznej,  kiedy 
dwóch  okupantów  rozdrapa-
ło  między  siebie  RP,  nie  za-
dawali  sobie  pytań  -  po  co? 
dlaczego?  Bo  w  ich  uszach 
brzmiały słowa Witosa: „Pol-
ska  musi  trwać  wiecznie”. 
Ale  żeby  trwała  musi  być 
niepodległa,  nurt  ludowy  jest 
ważnym  elementem  naszej 
pamięci.  Historia  Batalionów 
Chłopskich tego dowodzi. Nie 
zabrakło  polskiego  chłopa, 
gdy  trzeba było stanąć z bro-
nią  i  walczyć  o  niepodległą 
ojczyznę.  Nie  zabrakło,  choć 

Pamiętne rocznice
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wiele  było  krzywd,  uzasad-
nionych  pretensji,  upokorze-
nia.  Niepodległa  Polska  dla 
polskiego  chłopa,  dla  wielu 
przedstawicieli  polskiej  wsi 
otwierała drogę awansu  i ka-
riery.  Ale  była  też  gorycz. 
Losy  trzykrotnego  premiera 
RP Wincentego Witosa o tym 
świadczą.  Uwięziony,  skaza-
ny, a później wygnany, wrócił 
w chwili najwyższej próby. 

Jednocześnie w Ludowym 
Związku  Kobiet  kilkanaście 
tysięcy  członkiń  prowadziło 
tajną  działalność  społeczną, 
oświatową, sanitarną i pomo-

cową.  Ta  wielka  armia  ludzi 
o  gorących  patriotycznych 
sercach,  mocno  kochających 
ojczyznę, była wielką siłą Pol-
ski Podziemnej. Wolni Polacy 
powinni  znać  i  cenić  wielki 
wkład wsi w nasze narodowe 
zmagania z brunatnym i czer-
wonym totalitaryzmem. 

W  trakcie  odsłonięcia  po-
mnika prezes Polskiego Stron-
nictwa  Ludowego Władysław 
Kosiniak-Kamysz  powiedział: 
Upamiętnienie żołnierzy Bata-
lionów Chłopskich jest wyra-
zem wdzięczności i szacunku 
wobec żyjących i spadkobier-

ców. Jest wyrazem przywią-
zania nas do tradycji, kultu-
ry, wartości i do tej drogi do 
niepodległości. Jest wyrazem 
i miarą naszego patriotyzmu 
nie tylko w ufundowaniu i po-
stawieniu tego pomnika, ale 
tak naprawdę w myśli, którą 
ten pomnik przekazuje - bra-
terstwa, niezłomności, wierno-
ści, przyzwoitości, pracowito-
ści i radości z tego, do czego 
doprowadzili.

Henryk Łomnicki

Słowa przysięgi składanej przez żołnierzy Batalionów Chłopskich:

„W obliczu wiekuistości minionych pokoleń ojców i praojców, w obliczu nie-
śmiertelnego ducha Ojczyzny mojej, Polski, w obliczu zakutego w kajdany niewoli narodu 
polskiego - postanawiam i ślubuję w swym sumieniu człowieczym i obywatelskim, że na każ-
dym miejscu i we wszystkich okolicznościach - walczyć będę z najeźdźcą o przywrócenie 
całkowitej wolności narodu polskiego i niepodległości państwowej Polski. Do walki tej staję 
świadomie i dobrowolnie w bojowych szeregach B.Ch., kierowanych przez znaną mi organi-
zację ideowo-polityczną, zmierzającą do Sprawiedliwej Polski Ludowej - na chrześcijańskich 
zasadach demokracji opartej. Na tej drodze walki - wszelkie zlecenia i rozkazy wykonywać 
będę rzetelnie i karnie. Powierzonych mi tajemnic nie ujawnię przed nikim, nawet przed 
najbliższymi mi osobami. W wykonywaniu rozkazów oraz w zachowywaniu powierzonych 
mi tajemnic - nie powstrzyma mnie nawet groza utraty życia. Stojąc w szeregach B.Ch. - do 
szeregów żadnej innej organizacji ideowo-politycznej nie wejdę i w żadnym wypadku z szere-
gów B.Ch. samowolnie nie wystąpię. Przyrzeczenie to składam i ślubuję dotrzymać - tak mi 
dopomóż Bóg.” 
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ZESPÓł PIEŚNI I TAŃCA „SWOJACY”

na tej uroczystej Akademii, sta-
nowiąc następnie zalążek zespo-
łów  prowadzonych  przez  niego 
w w/w wsiach. 

Pierwszy kurs w UL trwał do 
marca 1946 r., a następnie nastą-
piła  dwuletnia  przerwa  w  jego 
działaniu.  W  tym  czasie  trwa-
ła  budowa  budynku  UL  (obec-
nego  CKWP),  zaś  działalność 
społeczno-kulturalna  przenio-
sła  się do świetlic utworzonych 
w  Domach  Ludowych  oraz  do 
budynków  szkół  i  kościołów. 
W świetlicach realizowano pro-
gram  pracy  społeczno  wycho-
wawczej i kulturalnej, określony 
przez związki młodzieży, straże 
pożarne a następnie przez Zwią-
zek  Samopomocy  Chłopskiej. 
Mieczysław  Stach  zaangażo-
wany  był  od  listopada  1945  r. 
w  realizację  programów  zespo-
łów  artystycznych  (teatralnych, 
śpiewaczych  i  recytatorskich) 
w  każdej  z  w/w  miejscowości. 

Początkowe  sukcesy  zespołów 
prowadzonych  przez M.  Stacha 
związane były z Bogumiłowica-
mi. W 1946  r.  zrealizował  sztu-
kę  teatralną  opartą  na  noweli 
H. Sienkiewicza pt. „Janko Mu-
zykant”, która została nagrodzo-
na przez Starostę Tarnowskiego. 
Te  i  inne  przedstawienia,  reży-
serowane przez M. Stacha a  re-
alizowane  przez  aktorów  z  Bo-
gumiłowic,  cieszyły  się  dużą 
oglądalnością. Sukcesy osiągały 
też  zorganizowane  i  prowadzo-
ne przez M. Stacha chóry: męski 
i mieszany oraz utworzona przy 
pomocy  E.  Gutowskiego,  kie-
rownika  szkoły w Bogumiłowi-
cach - kapela. 

W 1953 r. zespół chóralny 
otrzymał nagrodę w postaci pia-
nina typu Seiler. Następne nagro-
dy  za  prowadzoną  w  świetlicy 
działalność to radioadapter i ma-
gnetofon od Ministerstwa Kultu-
ry,  a  także  telewizor  „Tesla” od 

Wieczorem,  dnia  10  paź-
dziernika  odbył  się  w  Centrum 
Kultury Wsi Polskiej im. W. Wi-
tosa w Wierzchosławicach (były 
budynek  Uniwersytetu  Ludo-
wego)  jubileuszowy  koncert 
Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Swo-
jacy”.  Początki  zespołu  sięgają 
listopada  1945  roku  i  związane 
są z przygotowaniem programu, 
a  następnie  udziałem w Akade-
mii  Żałobnej  ku  czci  zmarłego 
31 października w/w roku przy-
wódcy chłopów polskich - Win-
centego  Witosa.  Akademia  ta 
miała miejsce 8 grudnia 1945 r. 
w  Teatrze  im.  J.  Słowackiego 
w Krakowie. Grupa artystyczna, 
recytatorzy i śpiewacy, składają-
ca się z młodzieży zamieszkałej 
głównie we wsiach Bogumiłowi-
ce i Wierzchosławice, przygoto-
wana i kierowana przez nauczy-
ciela  i  wykładowcę  miejsco-
wego  Uniwersytetu  Ludowego 
Mieczysława  Stacha,  wystąpiła 
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Wojewódzkiej  Rady  Narodowej 
w  Krakowie.  Wysoki  poziom 
zespołu chóralnego i  teatralnego 
został dostrzeżony przez Polskie 
Radio  i  Polską  Telewizję.  Pol-
skie  Radio  kilkakrotnie  nagry-
wało  pieśni  wykonywane  przez 
chór,  a  TV  zrealizowała  w  stu-
diu w Łodzi program kolędniczy 
z  udziałem  zespołu  teatralnego 
z Bogumiłowic. 

Zmiany  polityczne w  Polsce 
w 1956 r. pozwoliły na przejęcie 
przez  reaktywowany  Związek 
Młodzieży  Wiejskiej,  a  dokład-
niej  przez  ZW ZMW w Krako-
wie, oddany do użytku w 1953 r. 
i  wykorzystywany  przez  Zwią-
zek  Spółdzielni  Produkcyjnych, 
budynek  Uniwersytetu  Ludo-
wego  w  Wierzchosławicach. 
W  1956  r.  ożywia  się  też  dzia-
łalność wierzchosławickiej mło-
dzieży zrzeszonej w kole ZMW, 
kierowanym  przez  Franciszka 
Buchacza,  i  w  OSP,  w  której 
działalnością  wyróżniał  się  Ro-
man  Muniga. W  1958  r.  w  UL 
zostaje  zatrudniony  jako wykła-
dowca  M.  Stach.  Wykorzystuje 
on warunki lokalowe i entuzjazm 
młodzieży  wsi  Bogumiłowice 
i  Wierzchosławice,  przenosząc 
działalność chóru mieszanego do 
w/w budynku.  Jednocześnie  po-
szerza program zespołu o układy 
taneczne  związane  z  obrzędo-
wością  ludową  regionu krakow-
skiego,  korzystając  z  pomocy 
pań - Marii Rokoszowej i Janiny 
Kalicińskiej,  która  pracowała  z  
zespołem do 1963 r. Jej dziełem 

były  programy  „Gody  Krakow-
skie” i „Okolędowanie Hanusi”, 
prezentowane  na  scenach  wielu 
miejscowości  i w  studiu  telewi-
zji w Warszawie. W  tym  czasie 
zespół  przyjmuje  nazwę  ZPiT 
„Ziemi Krakowskiej” B-wice 
- W-wice. W  lipcu  1960  r.  re-
prezentuje  krakowski  ZMW  na 
Zjeździe Grunwaldzkim. W tym 
samym  roku  wystąpił  na  III 
Ogólnopolskim Konkursie Śpie-
waków  i  Tancerzy  Ludowych 
w Warszawie. W ramach szerze-
nia kultury polskiej na ziemiach 
odzyskanych,  koncertował 
w Opolu, Kluczborku  i Brzegu. 
W 1961 r. zespół otrzymał zgodę 
dyrektor  UL  Marii  Honkowicz 
na  zorganizowanie  w  budynku 
dochodowej zabawy „Sylwestro-
wej”. Przez kilkanaście lat zaba-
wy  organizowane  przez  zespół 
przynosiły dochód przeznaczany 
na zakup i uzupełnienie elemen-
tów strojów ludowych. 

W  1962  r.  po  raz  pierwszy 
członkowie zespołu wzięli udział 
w  „Dożynkach  Centralnych” 
w  Warszawie.  W  tym  samym 
roku, 28 grudnia, zespół wyjechał 
do Warszawy, aby w studiu tele-
wizyjnym nagrać program kolęd-
niczy, wyemitowany 30 grudnia. 
W  1964  r.  patron  zespołu,  ZW 
ZMW w Krakowie, skierował do 
pracy z zespołem choreograf, pa-
nią Ewę Nycz. W marcu 1966 r. 
choreografem  zespołu  zostaje 
dr  Marian  Cichoń  z  Krakowa. 
W  1969  r.  częściowy  patronat 
nad zespołem przejął Krakowski 

Zakład  Eksploatacji  Kruszywa 
w  Ostrowie.  W  latach  1970-73 
zespół  trzykrotnie wyjeżdżał  do 
Niemieckiej  Republiki  Demo-
kratycznej. Koncertował między 
innymi  w  Rudolstadt,  Banken-
burgu, Ilmenau. 

Na początku lat siedemdzie-
siątych  zespół  przyjął  nazwę 
„Swojacy”. W  styczniu  1974  r. 
w budynku UL odbyła  się  uro-
czystość  100.  rocznicy  urodzin 
W.  Witosa.  „Swojacy”  przed-
stawili  w  trakcie  uroczystości 
program wielokrotnie prezento-
wany później podczas ludowych 
uroczystości. W tym czasie cho-
reografem  zespołu,  po  M.  Ci-
choniu  i  współpracującej  przez 
jakiś  czas  z  zespołem  Krysty-
nie  Szymonowicz,  został  Woj-
ciech Chamera. Przygotował on 
wspólnie z M. Stachem jubileusz 
30-lecia zespołu, który odbył się 
25 maja 1975 r. W. Chamera po-
żegnał  się  ze  „Swojakami”  na 
początku 1976 r. 

W 1978 r. częściowy patronat 
nad zespołem przyjmuje, włada-
jący od 1976 r. UL w Wierzcho-
sławicach, ZW ZSMP w Tarno-
wie.  Zespół,  mimo  braku  cho-
reografa, w dalszym ciągu kon-
certuje  i  bywa  na  „Dożynkach 
Centralnych”.  W  każdym  roku 
uświetniał  swymi  występami 
„Święta  Ludowe”,  „Witosowe 
Zaduszki”  i  Zjazdy  powstałego 
jesienią 1972  r. Towarzystwa 
Przyjaciół  Muzeum  W.  Witosa 
w  Wierzchosławicach.  Kapela 
zespołu  i  soliści grali  i  śpiewa-

Jubileusz 75-lecia
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też  roku  ZPiT  „Swojacy”  był 
na Litwie. 11 grudnia 1997 r. 14 
członków zespołu wzięło udział 
w  audiencji  delegacji  gminy 
Wierzchosławice z Ojcem Świę-
tym  Janem  Pawłem  II  w  Rzy-
mie.  Przekazano  papieżowi  akt 
nadania  honorowego  obywatel-
stwa gminy. W 1998 r., z chwilą 
zmiany wójta Gminy Wierzcho-
sławice  oraz  dyrektora  gminnej 
instytucji kultury,  zespół „Swo-
jacy”  przerwał  działalność. 
Nowa dyrektor GOK reaktywo-
wała zespół, angażując do pracy 
Piotra  Łąckiego  -  jako  choreo-
grafa  oraz  Zofię  Skrzypek  -  do 
nauki śpiewu. Pozyskano też no-
wych muzyków  do  kapeli,  tan-
cerzy  i  śpiewaków. Do pomocy 
zespołowi zaangażowany został 
również  leciwy,  ale  sprawny  - 
Mieczysław  Stach.  We 
wrześniu 2000 r. zespół 
wystąpił  z  programem 
dożynkowym  podczas 
uroczystości 75. roczni-
cy  „Dożynek Reymon-
towskich”.  W  2003  r. 
„Swojacy” wzięli udział 
w  uroczystości  odsło-
nięcia pomnika W. Wi-
tosa  w  gminie  Hradek 
w Czechach. W 2004 r. 
choreografem  zespołu 
została  Katarzyna  Ko-
koszka. W 2005 r. „Swo-
jacy”  uświetnili  swym 
występem  uroczystość 
80-tej  rocznicy  „Doży-
nek  Reymontowskich” 
w  Wierzchosławicach. 

W  2001  i  2006  roku  odbyły  się 
w D. L. w W-wicach uroczystości 
jubileuszowe „Swojaków”. 

W  dniu  10  grudnia  2007  r. 
zmarł M. Stach. Od 2009 r. „Swo-
jacy” systematycznie biorą udział 
w Przeglądzie Zespołów Regional-
nych Kapel  i  Grup  Śpiewaczych 
im.  J.  Cierniaka  w  Szczurowej. 
W 2009 r. zespół otrzymał  II na-
grodę za program pt. „W karczmie 
po odpuście”. Program ten zapre-
zentowano  na  odbywających  się 
w dniach od 29.10 do 2.11.2009 r. 
Targach  Ludowych  w  Lugano 
w  Szwajcarii.  W  grudniu  tegoż 
roku „Swojacy” gościli w Szolno-
ku  i  Rakoczifalyo  na Węgrzech. 
Powtórnie  w  w/w  miejscowo-
ściach byli we wrześniu 2010 r. 

W  2011  roku  „Swojacy” 
wracają  do  dawnego  budynku 

li  w  1977  r.  w  ZSRR.  Jesienią 
1978  r.  funkcję  choreografa  ze-
społu  objęła  Wiesława  Hazuka 
i była nim do 1980 r. W 1981 r. 
instruktorem,  a  następnie  cho-
reografem  „Swojaków”,  zostaje 
Mariola  Suda  (po  mężu  Szy-
dłowska). W  1982  r.  częściowy 
patronat nad zespołem obejmuje 
ZW  ZMW  w  Tarnowie.  Drugi 
patron  -  to  GOK  w W-wicach. 
W  1985  r.  zespół  był  na  Festi-
walu Folklorystycznym w Danii. 
Wyjechał  tam 20 czerwca, kon-
certując  w  kilku  miastach.  Na-
grał też suitę krakowską dla tele-
wizji skandynawskiej. W czerw-
cu  1986  r.  odbył  się  jubileusz 
40-lecia  zespołu. W  1987  r. 
ZPiT  „Swojacy”  uczestni-
czył w Festiwalu Folklorystycz-
nym  w  miejscowości  Kalocsa 
na  Węgrzech.  Jesienią  1989  r. 
Związek  Młodzieży  Wiejskiej 
odzyskuje  na  powrót  budynek 
UL im. W. Witosa w Wierzcho-
sławicach. W 1990 r. „Swojacy” 
wyjechali  do  Francji  i  koncer-
towali  miedzy  innymi  w  Vercji 
k. Lyonu. W 1993 r. ZMW roz-
poczyna  prace  modernizacyjne 
w  UL.  Zespół,  znajdujący  się 
w  pełni  pod  patronatem  Gmin-
nego Ośrodka Kultury, przenosi 
swój  dobytek  i  działalność  do 
Domu Ludowego im. W. Witosa 
w Wierzchosławicach. 

W październiku 1995 r. z ze-
społu  odszedł  jego  założyciel 
i  kierownik,  instruktor,  muzyk 
i dyrygent M. Stach. Pożegnano 
go  oficjalnie  w  1996  r. W  tym 

Dyplom oraz medal wręczony Jubilatom przez nasze 
Towarzystwo.
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UL,  zmodernizowanego  z  fundu-
szy  unijnych,  przemianowanego 
na  Centrum  Kultury  Wsi  Pol-
skiej im W. Witosa. 11 września 
2011  r. w  auli CKWP odbył  się 
koncert  jubileuszowy  65-lecia 
ZPiT  „Swojacy”.  Wkrótce  po 
jubileuszu  zespół  wyjechał  po 
raz  pierwszy  do  Turcji,  uczest-
nicząc  przez  10  dni  w  między-
narodowym  Festiwalu  Folkloru 
w miejscowości Iznik. W 2013 r. 
„Swojacy”  znów  wyjechali  do 
Turcji,  do  miejscowości  Bartin, 
aby  wziąć  udział  w  podobnym 
Festiwalu.  W  styczniu  2014  r. 
z  inicjatywy ludowców i byłych 
„Swojaków”  zorganizowano 
uroczystość  100.  rocznicy  uro-
dzin  ś.p.  Mieczysława  Stacha. 
Podczas  mszy  i  uroczystości 
w  Domu  Ludowym  obecny  był 
ZPiT „Swojacy”. 

W  czerwcu  2016  r.,  dzięki 
współpracy  „Swojaków”  z  no-
wym  dyrektorem  CKWP  oraz 
organizacjami  wsi  Bogumiłowi-
ce, zorganizowano  trwające  trzy 
dni  obchody  jubileuszu  70-lecia 
zespołu. W trakcie drugiego dnia 
obchodów odsłonięto w budynku 
CKWP tablicę poświęconą zało-
życielowi  zespołu  Mieczysła-
wowi Stachowi. W maju 2017 r. 
„Swojacy” z nowym programem 
p.t. „Na len, na konopie, żeby się 
darzyło”  wzięli  udział  w  Prze-
glądzie  Zespołów  Regionalnych 
Kapel  i  Grup  Śpiewaczych  im. 
J. Cierniaka w Szczurowej, wy-
grywając  rywalizację,  nagrodę 
pieniężną  i  możliwość  wystę-

pu  w  Małopolskim  Konkursie 
Obyczajów  Ludowych  „Pogó-
rzańskie  Gody”  w  miejscowo-
ści  Łużna.  W  dniu  10  grudnia 
w Bogumiłowicach znów odbyła 
się  uroczystość  poświęcona  ś.p. 
Mieczysławowi Stachowi. W 10. 
rocznicę  jego  śmierci  starania 
ludowców  poparli  „Swojacy” 
i  Rada  Gminy,  nadając  budyn-
kowi Domu Ludowego w Bogu-
miłowicach  imię  Mieczysława 
Stacha.  Wydano  też  jego  bio-
grafię,  autorstwa  dr.  Jana  Heb-
dy,  której  promocja  odbyła  się 
w  tym  samym  dniu.  Na  zakoń-
czenie  uroczystości  „Swojacy” 
zaprezentowali  licznej  publicz-
ności  w/w  program.  22  kwiet-
nia  2018  r.  „Swojacy  wystąpili 
w Łużnej z programem „Na len, 
na  konopie,  aby  się  darzyło”. 
W kwietniu tegoż roku członko-
wie  zespołu  założyli  Fundację 
Wspierania  Kultury  Ludowej 
„Swojacy”. W dniach 28.03.  do 
04.04.  2019  r.  „Swojacy”  prze-
bywali w Chorwacji. Swymi wy-
stępami uświetnili 20-lecie dzia-
łalności zespołu ludowego KUD 
MIHOVIJAN. Corocznym zwy-
czajem stało się śpiewanie przez 
„Swojaków”  na  początku  roku 
kolęd  i  pastorałek  oraz  pieśni 
patriotycznych  podczas  Święta 
Niepodległości.

W  2020  r.  rozpoczęto  przy-
gotowania  do  planowanego  na 
miesiąc  maj  jubileuszu  75-lecia 
zespołu. Na dzień 15 marca wy-
znaczono pierwsze spotkanie ko-
mitetu  organizacyjnego.  I  wtedy 

przyszedł „COWID 19”  i zakaz 
działalności  placówek  kultury. 
Licząc  na  zanik  pandemii  je-
sienią,  wyznaczono  nowy  ter-
min  jubileuszu  na  październik 
2020  r.  Organizacją  jubileuszu 
zajęła się Fundacja „Swojaków”. 
Wyznaczono  termin  jubileuszu 
na  10  października. Na miejsce 
uroczystości  wybrano  Gminne 
Centrum  Kultury  w  Wierzcho-
sławicach.  Rozesłano  zaprosze-
nia.  I  wtedy  ogłoszono  ograni-
czenia w ilości uczestników - do 
75.  Uroczystość  jubileuszowa 
była  nagrywana  i  „prawie”  peł-
ny jej przebieg można zobaczyć 
na  Facebooku  zespołu  „Swoja-
cy”. Nie pokazano publiczności, 
gdyż  z  różnych  powodów  było 
jej bardzo mało. Obchodzący ju-
bileusz  75-lecia  zespół  „Swoja-
cy” pokazał się w sposób godny. 
W  programie  koncertu  jubile-
uszowego,  opracowanego  przez 
kierownika  zespołu  Pawła  Dą-
browskiego, znalazł  się polonez 
oraz tańce regionu przeworskie-
go i krakowskiego. Nie zabrakło 
życzeń, gratulacji i podziękowań 
oraz  nie  do  końca  prawdziwej 
historii zespołu. W uroczystości, 
jako  jeden  z  nielicznych  gości, 
udział  wziął  prezes  TPMWW 
w  Wierzchosławicach  Ryszard 
Ochwat,  przekazując  zespołowi 
życzenia  i  podziękowania  oraz 
pamiątkowy medal z podobizną 
Wincentego Witosa.

Janusz Solak
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Stanisław Sorys, Prezes ZP PSL
w Tarnowie.

Poczty sztandarowe w drodze na cmentarz.

Władysław Kosiniak-Kamysz
Prezes PSL.

Msza św. w kościele Matki Bożej Pocieszenia
w Wierzchosławicach.

Wystąpienie  Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-
Kamysza.

ZADuSZKI WITOSOWE
W 75. ROCZNICĘ ŚMIERCI WINCENTEGO WITOSA

W 35. ROCZNICĘ ŚMIERCI STANISłAWA MIERZWY
8 LISTOPADA 2020 R.


