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Zaduszki Witosowe 2010
Od 65 lat co roku w wiêto Zmar³ych rodzina, przyjaciele, ludowcy, przychodzili na t¹
wyj¹tkow¹ Mogi³ê, na ten wyj¹tkowy cmentarz. Gdzie najlepiej odczuwa siê przemijanie,
bezsens codziennej pogoni ..
Gdzie najlepiej prowadziæ dialog z bliskimi których znalimy.
Gdzie postrzegamy otocznie,
przesz³oæ i przysz³oæ z zupe³nie innej perspektywy.
Cmentarz w Wierzchos³awicach stwarza dzi aurê szczególn¹, u³atwiaj¹c¹ refleksjê bardziej nad sprawami publicznymi ni¿ prywatnymi. Tu Polska
znaczy Polska. Odpowiedzialnoæ  odpowiedzialnoæ. Tu
najlepiej sp³aca siê d³ug wdziêcznoci pokoleniom, które walczy³y o szansê naszego pokole-

nia. Szansê na samodzielne urz¹dzanie swojej Ojczyzny. Szansê na
dobre gospodarowanie.
Na tym cmentarzu najlepiej
odpowiedzieæ sobie, czy z tej szansy umiemy skorzystaæ? Czy jej nie
zaprzepaszczamy? Czy z nale¿yt¹
pieczo³owitoci¹ sp³acamy ów
d³ug tym, którzy oddali ofiarê najwy¿sz¹ na polach bitew i z r¹k
skrytobójców.
Jak mawia³ p. Prezes Towarzystwa - Franciszek Kieæ pogrzeb
W. Witosa w 1945 roku by³ pierwszymi Zaduszkami. W tym roku
przypadaj¹ 65 - te.
Niech wiêc w tym szczególnym roku stawi¹ siê wszyscy, dla
których wa¿ne s¹ wartoci, którym
kultywowa³ Wincenty Witos i Stanis³aw Mierzwa. Niech stawi¹ siê
Ci, którzy chc¹ daæ wiadectwo

prawdzie o latach, w których
W. Witos, wybitny przywódca
ch³opów polskich by³ ostoj¹ demokracji, niepodleg³oci pañstwa
polskiego.
Niech przybêd¹ Ci, którzy
chc¹ daæ dowód jednoczenia siê
wokó³ idei i wartoci, które s¹ w
nas. Wiary w Polskê niezawis³¹,
dostatni¹ dla wszystkich stanów,
w której i dla której chce siê pracowaæ. Wiary w to, ¿e wszystkie
stany, w tym ch³opski bêd¹ mieæ
wp³yw na stanowienie dobra i
sprawiedliwoci.
Przyb¹dcie na to krzepi¹ce
spotkanie pokoleñ by w tym
szczególnym miejscu przekazaæ
innym dar serca, odpowiedzialnoci i oddania publicznej sprawie.
Ryszard Ochwat
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Królewski pogrzeb ch³opskiego przywódcy
Polacy, niesiemy wam bo- blicê pami¹tkow¹ informuj¹c¹ o
Kiedy zjawi³am siê w po³ulesn¹ wiadomoæ - Wincenty Wi- tym fakcie). Przy ³o¿u umieraj¹ce- dnie u Witosa, Wicek [Wincenty
tos nie ¿yje!
go czuwali: córka Julia Masiowa, Stawarz - J.S] prawie z p³aczem
To s³owa z afisza Zarz¹du wnuczka Joanna, wnuk Wincen- powiedzia³ mi, ¿e dziadek stale
Okrêgowego Polskiego Stronnic- ty, ówczesny sekretarz Zarz¹du pi, obudziæ go nie mo¿na i co
twa Ludowego w Krakowie,
mu tak dziwnie gra w pierktóre obieg³y ca³¹ Polskê po
siach. Podesz³am do choremierci najwybitniejszego
go, spa³. Twarz zalana struOSTATNIA DROGA WITOSA
przywódcy ch³opskiego,
gami potu, a w piersiach s³ytrzykrotnego premiera
chaæ jakie bulgotanie,
Czy to króla na Wawel prowadz¹,
II Rzeczypospolitej, który
charczenie. Pobieg³am po
¯e tak bij¹ ¿a³osne mu dzwony?
zmar³ 31 padzier nika
pomoc. Natychmiast znalaLudzie smutni siê zewsz¹d gromadz¹
1945 r. ¯egnaj¹cy Go na
z³o siê trzech lekarzy, badali
Op³akuj¹ mieræ jego miliony.
wierzchos³awickim cmentago d³ugo i rozpoznali pocz¹[ ]
rzu w imieniu Zwi¹zku Pisatek zapalenia p³uc. Na
rzy Ch³opskich Jan Wiktor
gwa³t bañki, zastrzyki, komP³acz¹ starcy sêdziwi i m³odzi,
powiedzia³ znamienne s³opresy. Wypróbowalimy u
T³um co ci¿b¹ wzd³u¿ traktów wyrasta.
wa: Ta mogi³a nie bêdzie
docenta Tochowicza nowy
Hej, odchodzi ju¿ od nas, odchodzi !
tylko pustym sarkofagiem.
wówczas lek, penicylinê.
Nasz przywódca, co cnoty mia³ Piasta.
Ta mogi³a bêdzie ¿yæ wielk¹
Nic nie pomaga³o. Witos
prawd¹ Wodza Narodu. Z
nie otwiera³ oczu, jakby ci¹Nie na lni¹cej go wioz¹ lawecie,
niej, jak z ogniska wiekogle spa³ ( ). To trwa³o jaNie z bu³aw¹, za wielkoæ i mêstwo,
wego, bêd¹ braæ ch³opi
kie trzy dni. Lekarze nie
Choæ on Polskê rozs³awi³ po wiecie,
g³ownie, aby podpalaæ serrokowali ¿adnej nadziei.
Choæ on stworzy³ dziejowe zwyciêstwo.
ca mi³oci¹ pracy dla naroZbli¿a³ siê niew¹tpliwie kodu i mi³oci¹ wolnoci, któniec ciê¿kiej drogi Witosa,
W ch³opskim wozie, na cmentarz ubogi
ra jest s³u¿b¹ dla Polski,
gas³a lampa jego ¿ycia
Matce ziemi go wioz¹ powierzyæ.
najtrwalsz¹ podwalin¹ jej
Wczesn¹ por¹ 31 paWzd³u¿ wsi ludnych, pól, lasów i drogi,
potêgi.
dziernika wróci³ m¹¿ ze
Które nieraz sw¹ stop¹ przemierzy³.
Mimo intensywnej kuraszpitala, z nocnego dy¿uru,
cji stan zdrowia Witosa nie
i ze smutkiem owiadczy³: P³ynie z wie¿y dwiêk dzwonu ¿a³obny,
uleg³ poprawie. Si³ê organiO wpó³ do siódmej rano zaJêkiem smutnym siê w polu rozchodzi.
zmu przezwyciê¿y³o obumkn¹³em Witosowi oczy.
Hej! niech rychlej m¹¿ do ciê podobny,
stronne zapalenie p³uc. PoNiemal wszystkie ukazuPod wieniacz¹ siê strzech¹ narodzi!
byt w wiêzieniu brzeskim,
j¹ce siê w kraju gazety poemigracyjna tu³aczka w Czewiêci³y zmar³emu na swoich
Stanis³aw Januszko
chos³owacji, a potem przej³amach wiele miejsca, najwiêcia wojenne, podkopa³y
cej jednak prasa ludowa. TyJego stan zdrowia. Zgon nast¹pi³ Okrêgowego PSL w Krakowie, godnik Piast - organ ludowców
w rodê, 31 X 1945 r., o godzi- przyjaciel Witosa - Stanis³aw ma³opolskich, numer z dnia 11 XI
nie 6.30 rano, w pokoju nr 17 na Mierzwa, brat Ferdynand od oo. 1945 roku - prawie ca³kowicie
II piêtrze szpitala oo. Bonifratrów Bonifratrów i dr ¯abianka.
powiêci³ swoje strony pamiêci
Tak relacjonuje ostatnie dni Wincentego Witosa. Artyku³
w Krakowie przy ul. Trynitarskiej
(w 1985 r. na cianie frontowej przed mierci¹ Witosa Helena ci- wspomnieniowy o prezesie PSL
gmachu szpitala wmurowano ta- borowska-Mierzwina.
napisa³ znakomity historyk prof.
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Franciszek Bujak. Czytamy w nim:
Witos nie zboczy³ nigdy ze swej
drogi, nigdy siê nie za³ama³, on,
niez³omny Piast da³ nam w ten
sposób najpiêkniejszy wzór polskiego obywatela.
Smutna wieæ o mierci najwiêkszego z ch³opów w dziejach
Polski dotar³a równie¿ daleko poza
granice naszego kraju. Emigracyjne pismo ,,Jutro Polski na swych
stronach zamieci³o artyku³ wspomnieniowy Franciszka Wilka pt.
Ciernista jest historia ruchu ludowego. Z okazji mierci Wincentego Witosa po raz pierwszy
ukaza³ siê numer Gazety Ludowej, z dat¹ 4 XI 1945 roku, opozycyjnego pisma ludowców, które do 1947 roku skutecznie opiera³o siê cenzurze re¿imu komunistycznego. Artyku³ powiêcony
Witosowi napisa³ na tê okolicznoæ
redaktor Zygmunt Augustyñski.
W Krakowie tymczasem trwa³y przygotowania do uroczystoci
pogrzebowych. Zw³oki Witosa zabalsamowano, aby 1 listopada
mog³y zostaæ wystawione na widok publiczny w kociele Bo¿ego
Cia³a na Kazimierzu. Jak relacjonowa³ specjalny korespondent
Gazety Ludowej: Prezes Witos
niewiele siê zmieni³ po mierci.
Ubrany w czarny, skromny strój,
wygl¹da jakby spa³. Twarz sucha
i naznaczona stygmatem cierpienia i sumiastymi w¹sami. W³osy
szpakowate, ale jeszcze nie siwe.
W rêkach ró¿aniec i obrazki ze
w. Antonim i Matk¹ Bosk¹
Ogromne emocje wzbudzi³a
sprawa miejsca pochówku. Czêæ
ludowców z by³ego województwa
krakowskiego opowiedzia³a siê, by
Witos spocz¹³ na Wawelu. Aby
rozwi¹zaæ ten problem, do metropolity krakowskiego Adama Sa-

Wincenty Witos na ³o¿u mierci.

piehy uda³a siê delegacja ch³opska, na czele ze Stanis³awem
Mierzw¹. Rozmowy z arcybiskupem Sapieh¹ nie da³y w tej sprawie jednoznacznej odpowiedzi.
Wykonawc¹ testamentu Witosa okaza³ siê byæ W³adys³aw Witek ze wsi migno, po³o¿onej niedaleko Tarnowa. Testament Witosa pt. Moje postanowienie zosta³ napisany 10 VI 1942 roku.
Witos wrêczy³ go W³adys³awowi
Witkowi, czyni¹c go wykonawc¹
swojej ostatniej woli.
Po wstêpnych przygotowaniach pogrzebowych, w pi¹tek
2 listopada 1945 roku odprawione zosta³o nabo¿eñstwo ¿a³obne
w kociele p.w. Trójcy Przenajwiêtszej, oo. Bonifratrów w Krakowie, przy ul. Krakowskiej. Nastêpnie kondukt ¿a³obny, poprzedzony orkiestr¹ i kompani¹ honorow¹ wojska, ruszy³ ulicami: Krakowsk¹, Stradom i Grodzk¹ wród zwartego szeregu ludzi i bicia dzwonów we wszystkich krakowskich kocio³ach, do Rynku.
Póniej uczestnicy skierowali siê
do Kocio³a Mariackiego, gdzie
trumnê ustawiono na katafalku.

Po nabo¿eñstwie t³umy krakowian
i ch³opów z okolicznych wsi ustawia³y siê w szereg i przesuwa³y siê
przed trumn¹ przez d³ugie godziny, do pónej nocy.
3 listopada, w sobotê odbywa³y siê w dalszym ci¹gu uroczystoci pogrzebowe w Kociele Mariackim, na które przybyli: prezydent Krajowej Rady Narodowej Boles³aw Bierut w otoczeniu cz³onków prezydium KRN, ministrowie,
przedstawiciele Wojska Polskiego
z gen. Marianem Spychalskim,
w³adze okrêgowe PSL, a tak¿e
delegacje ch³opów-ludowców z
ca³ego kraju. Mszê w. odprawili
ks. biskup Stanis³aw Rospond i ks.
arcybiskup Adam Sapieha.
Po mszy kilku ch³opów w strojach krakowskich wynios³o na plac
trumnê okryt¹ zielonym sztandarem, w miejsce gdzie sta³ pomnik
Adama Mickiewicza, zburzony
przez Niemców w 1940 roku.
Trumnê ustawiono na wysokim
podium. Boles³aw Bierut udekorowa³ j¹ Krzy¿em Grunwaldu I klasy i wyg³osi³ po¿egnalne przemówienie. W imieniu PSL przemówienia wyg³osili: W³adys³aw Kier-
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nik - minister administracji publicz- bramy kocio³a parafialnego w
nej i Stanis³aw Mierzwa. Trumna, Wierzchos³awicach pónym popoustawiona na platformie zaprzê- ³udniem. Ch³opi od Wojnicza ci¹¿onej w cztery konie, ruszy³a w gnêli wóz sami, chc¹c w ten spoostatni¹ drogê Witosa, trasê li- sób daæ wyraz swojego przywi¹cz¹c¹ 88 kilometrów, do miejsca zania do osoby zmar³ego.
sk¹d wyszed³ przywódca
ch³opski  do rodzinnych
Wierzchos³awic. Zacz¹³ padaæ deszcz, by³o wietrznie i
zimno. Kondukt, okr¹¿ywszy
Rynek, skierowa³ siê w stronê Tarnowa. Z ka¿dym przebytym kilometrem, w ka¿dej
mijanej wsi do konduktu do³¹czali nowi uczestnicy. Tak
by³o we wszystkich miejscowociach na terenie a¿ piêciu powiatów. Ludzie przybywali nawet z odleg³ych
miejscowoci. Wielu sta³o
przy drogach nawet kilka godzin, by oddaæ ho³d zmar³emu.
W nocy trumnê wnoszono do kocio³ów, bêd¹cych
na trasie pochodu. Droga
wiod³a przez Bie¿anów,
Wieliczkê, Gdów, Bochniê,
Brzesko, Wojnicz, aby po
czterech dniach znaleæ swój
fina³ w Wierzchos³awicach, Kondukt pogrzebowy. Kraków 1945 r.
rodzinnej wsi W. Witosa.
Aby mog³y siê spe³niæ s³owa jego
We mszy w. uczestniczy³o
ostatniej woli: Pragnê bowiem ponad 70 ksiê¿y, na czele z admispocz¹æ na zawsze wporód tych, nistratorem diecezji tarnowskiej
z których wyszed³em, (...) z któ- pra³atem Bielend¹. Po nabo¿eñrymi przez ca³e moje ¿ycie pra- stwie trumnê wyniesiono przed
cowa³em i wspóln¹ dolê znosi- koció³ i ustawiono na specjalnym
³em. 6 padziernika kondukt do- podwy¿szeniu. Zmar³y przyj¹³
tar³ do Wierzchos³awic. Wie w ostatni¹ defiladê szeregów ch³opjednej chwili zmieni³a siê w ponad skich i oddzia³ów Wojska Polskiestutysiêczne zgromadzenie ludzi. go z ziemi gorlickiej. Na uroczyNa pocz¹tku wsi ch³opi postawili stoæ przyby³o a¿ 350 ró¿nych
bramê po¿egnaln¹ z dachem kry- pocztów sztandarowych z ca³ego
tym strzech¹ i napisem Moje bê- kraju, m³odzie¿ szkolna, harcerze,
dzie za grobem zwyciêstwo.
oddzia³y stra¿y po¿arnej, delegaTrumna Witosa dotar³a przed cje partii i stronnictw politycznych.

4

Po przemówieniach na cmentarzu, które wyg³osili m.in.: prof.
Stanis³aw Grabski - brat W³adys³awa Grabskiego, twórcy reformy
monetarnej z 1924 roku; Edward
Osóbka-Morawski - jako przedstawiciel narodu polskiego; z
ramienia PSL Stanis³aw
Wójcik - sekretarz stronnictwa, Jan Wiktor w imieniu
Zwi¹zku Pisarzy Ch³opskich,
prezes Wici Jan Dusza,
Józef Marcinkowski, W³adys³aw Witek.
Wielu naocznych wiadków twierdzi³o, ¿e by³ to icie
królewski pogrzeb ch³opskiego przywódcy, a na
³amach prasy porównywano
go do pogrzebu Tadeusza
Kociuszki.
Zw³oki Wincentego Witosa spoczê³y w kaplicy
cmentarnej, bêd¹cej zarazem grobem rodzinnym.
Wczeniej spoczê³y tu szcz¹tki jego ¿ony, ojca i matki.
Dzi kaplica w Wierzchos³awicach - miejsce
wiecznego spoczynku Wincentego Witosa - mimo
up³ywu lat zachowa³a swój
niezmienny kszta³t. Wewn¹trz nadal mo¿na podziwiaæ
dziesi¹tki szarf zdjêtych z wieñców
pogrzebowych, które zdobi¹ ciany kaplicy. Trumny ze zw³okami
znajduj¹ siê poni¿ej, w specjalnie
przygotowanej krypcie pod kaplic¹. Poród wieñców sk³adanych
wewn¹trz, z okazji ró¿nych uroczystoci, uwagê przyci¹ga zw³aszcza jeden, niezwyk³y w swojej prostocie, ale jak¿e wymowny, wykonany z ga³êzi ciernia  symbol
¿ycia Witosa.
Janusz Skicki
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Niedosz³y IV Most
(Sprawa przerzutu Wincentego Witosa do Londynu jesieni¹ 1944 roku)
Legendarny kurier Jan Nowak-Jeziorañski ps. Zych pisze,
i¿ przygotowuj¹c siê w lipcu
1944 r. w Londynie do przerzutu
do Polski trzecim Mostem, tj. samolotem, który noc¹ z 25/26
tego miesi¹ca wyl¹dowa³ w Polsce na lotnisku Motyl w Tarnowskiem i po za³adowaniu ludzi oraz
czêci niemieckiej rakiety V2 zawróci³ tej samej nocy do Bazy, w
dniu 10 lipca odby³ rozmowê z
premierem Miko³ajczykiem. Na
pytanie Nowaka-Jeziorañskiego czy premier ma jakie zalecenia
dla Stronnictwa Ludowego w kraju? Miko³ajczyk powiedzia³ co nastêpuje: Ten trzeci lot z siadaniem samolotu, którym Pan poleci, bêdzie mia³ du¿e znaczenie.
Ma przybyæ nim do Londynu
kandydat na nowego nastêpcê
Prezydenta na miejsce [gen. Kazimierza] Sosnkowskiego. By³
nim Pu¿ak, ale odmówi³. Zamiast niego Prezydent zdecyduje siê prawdopodobnie ci¹gn¹æ
Tomasza Arciszewskiego. Ja prosi³em o Witosa. Jego autorytet,
przesz³oæ, pozycja by³yby wa¿nym atutem. Niech Pan przeka¿e moj¹ probê, mój postulat 
poprawi³ siê  ¿eby za nastêpnym razem koniecznie wys³ano
Witosa. A jeli bêdzie pan mia³
okazjê, proszê powtórzyæ tak¿e
[Kazimierzowi] Bagiñskiemu, jak
bardzo mi na tym zale¿y. On ju¿
zna tê sprawê z moich depesz.
Jak wynika z wielu dokumentów ród³owych, zwolennikami

przerzutu Witosa do Londynu byli
te¿ ówczenie: szef sztabu Naczelnego Wodza gen. Stanis³aw Kopañski oraz jego zastêpca do
spraw krajowych gen. Stanis³aw
Tatar ps. Turski, Sokora, Tabor, a tak¿e pp³k Marian Utnik
Warta - szef Oddzia³u VI (Specjalnego). Przy czym Tatarowi,
prócz Oddzia³u VI (Specjalnego) w
Londynie, podlega³y bazy przerzutowe, orodki ³¹cznoci i stacje
wyczekiwania w terenie. Witosa
jako kandydata na nastêpcê Prezydenta RP wyznaczy³a te¿ krajowa Rada Jednoci Narodowej w
porozumieniu z G³ównym Delegatem Rz¹du na Kraj. Z powy¿szego mo¿na by wnosiæ, ¿e skoro
sprawa przerzutu Witosa znajdowa³a poparcie tak wysokich osobistoci w kraju oraz w Rz¹dzie RP
w Londynie i by³a w ich s³u¿bowych kompetencjach, przerzut ów
zostanie zrealizowany, jeli nie
trzecim Mostem, to kolejnym 
czwartym. Tymczasem do przerzutu tego w ogóle nie dosz³o. W lipcu 1944 r. sta³o siê tak jak przewidywa³ Miko³ajczyk. Mianowicie,
G³ówny Delegat Rz¹du na Kraj (w
randze wicepremiera) Stanis³aw
Jankowski ze Stronnictwa Pracy
przes³a³ do ustêpuj¹cego Prezydenta RP W³adys³awa Raczkiewicza depeszê, w której wymieni³
trzech, uzgodnionych z Rad¹ Jednoci Narodowej, kandydatów na
nastêpcê Prezydenta RP. Wed³ug
kolejnoci w tej depeszy byli to:
Prezes Wincenty («Trójk¹t») [Wi-

tos z SL], Prezes Tomasz («Ko³o»)
[Arciszewski z PPS], Boles³aw Bielawski, adwokat, by³y senator
(«Kwadrat») [ze SN]. Prezes Tomasz  doda³ Jankowski  jest w
drodze do Londynu. Prezes Wincenty obecnie, na skutek orzeczenia lekarza, nie mo¿e wyjechaæ.
Na podstawie tej depeszy W³adys³aw Raczkiewicz, w dniu 7 sierpnia 1944 r., tj. w czasie gdy premier Miko³ajczyk (30 VII10 VIII)
przebywa³ w Moskwie, mianowa³
nastêpc¹ Prezydenta RP Tomasza
Arciszewskiego, którego trzecim
Mostem przerzucono do Londynu ju¿ 25 lipca tego roku.
Nominacja ta wywo³a³a zdecydowany protest ministrów z ramienia SL, tj. Stanis³awa Kota i
W³adys³awa Banaczyka, którzy na
posiedzeniu Rz¹du w dniu 9 sierpnia za¿¹dali aby decyzjê ow¹ od³o¿yæ do przyjazdu Miko³ajczyka,
gdy¿ podejmowanie jej pod jego
nieobecnoæ jest z³amaniem Umowy Paryskiej z 30 wrzenia
1939 r., ograniczaj¹cej tê i inne
prerogatywy Prezydenta. Wed³ug
jej brzmienia Prezydent, a tak¿e
wyznaczony przez niego nastêpca, powinien tak¹ decyzjê konsultowaæ z premierem i Rz¹dem.
Protest Kota i Banaczyka niczego
nie zmieni³, gdy¿ socjalici przeforsowali kandydaturê Arciszewskiego i on te¿, w dniu 10 sierpnia 1944 r. otrzyma³ od prezydenta Raczkiewicza tê nominacjê ju¿
formalnie. Sta³o siê to niew¹tpliwie ku zadowoleniu obozu pi³sud-
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czyków, którym socjalici (ze
wzglêdów ideowych, a tak¿e zasz³oci historycznych) byli bli¿si od
ludowców.
Miko³ajczyk do sprawy przerzutu Witosa wróci³ pod koniec
Powstania Warszawskiego. W cile tajnej depeszy z dnia 28 wrzenia 1944 r. Dla Delegata Rz¹du
Okrêgu Kraków (by³ nim z ramienia SL Jan Jakubiec) pisa³ co nastêpuje: Przygotowuje siê operacjê podjêcia [samolotem] w okolicach Radomia. Ponawiam sprawê
wyjazdu prezesa «Wójta». Proszê
skontaktowaæ siê z miejscowym
Trójk¹tem. Jeli stan zdrowia [Witosa] pozwala  proszê dostarczyæ
[go] w terminie i na miejsce wskazane przez Komendê Okrêgow¹
[AK] krakowsk¹. Nie jest wykluczone, ¿e tym razem przerzut Witosa Miko³ajczyk chcia³ po³¹czyæ
z zapowiadan¹ przez niego ewakuacj¹ do Londynu czo³owych (cywilnych) przywódców Polskiego
Pañstwa Podziemnego. Mianowicie, w dniu 2 padziernika, w
zwi¹zku z kapitulacj¹ Powstania

Warszawskiego, skierowa³ do
G³ównego Delegata Rz¹du alarmow¹ depeszê, w której zaleca³,
aby w³adze cywilne nie oddawa³y
siê do niemieckiej niewoli, lecz
wycofa³y siê w okolice na zachód,
sk¹d Was - jak pisa³ - podejmiemy do Anglii. Przerzut do Londynu takiej du¿ej grupy polityków
móg³ siê dokonaæ tylko drog¹ lotnicz¹. W zwi¹zku z tym równoczenie w kraju, Londynie i we W³oszech przyst¹piono do organizowania operacji Most. Mia³ to byæ
czwarty ju¿ z kolei Most o kryptonimie Wildhorn IV. Samolot
z Bazy we w³oskim Brindisi mia³
wyl¹dowaæ na przygotowanym
przez AK l¹dowisku w Polsce i po
za³adowaniu siê pasa¿erów natychmiast wracaæ do wspomnianej Bazy.
Przytaczany tu Jan Nowak-Jeziorañski pisze, ¿e przygotowania
do tego Mostu trwa³y przez ca³y
padziernik, listopad, a¿ do po³owy grudnia 1944 r. i ¿e przerzuciæ nim miano do Londynu ca³¹
delegacjê podziemia. Miko³aj-

Plebania przy kociele w Piotrkowie , w której mieszka³ Wincenty Witos
w marcu 1945 r.
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czyk, informowany o z³ym stanie
zdrowia Witosa, dla opieki nad
nim w drodze do Londynu i zapewne dla dopilnowania aby Witos znalaz³ siê wród przerzucanych owym Mostem, skierowa³
do kraju specjalnego kuriera. By³
nim Józef Gójski (ps. okupacyjny
Borowik), który zrzucony zosta³
(wraz z dwoma innymi skoczkami)
w nocy z 18/19 listopada 1944 r.
na placówkê AK w pobli¿u wsi
Osowiec w pow. Grodzisk Mazowiecki.
Ze wspomnieñ Nowaka-Jeziorañskiego wynika, ¿e przed
8 grudnia 1944 r. w Piotrkowie i
jego bliskich okolicach, gdzie zgromadzono osoby maj¹ce w dniu 10
grudnia byæ podjête w ramach
operacji IV Most z polityków
byli: W³adys³aw Jaworski z SN,
Zygmunt Zaremba z PPS i Jan
Hoppe ze Stronnictwa Pracy.
Witos z córk¹ [wnuczk¹ A.F.] 
kontynuowa³  trzymani byli osobno, w starannie zakonspirowanym miejscu. Zdaje siê, ¿e «Wójt»
jako warunek postawi³, ¿e polec¹
razem. Witos by³ wprawdzie
osob¹ ³atwo rozpoznawaln¹, a
przy tym te¿ uciekinierem spod
dozoru Gestapo, st¹d nie mo¿e
dziwiæ jego staranne zakonspirowanie. Wróæmy do misji kuriera
Józefa Gójskiego. Z powojennych
jego relacji mo¿na wywnioskowaæ,
¿e Miko³ajczyk zobowi¹za³ go do
przeprowadzenia rozmów w sprawie koniecznoci przerzutu do
Londynu Witosa z czo³owymi
przywódcami Polskiego Pañstwa
Podziemnego. Gójski bowiem ju¿
po tygodniu od skoku do kraju
przed³o¿y³ tê kwestiê centralnym
w³adzom SL w Warszawie, które
 wed³ug niego  plan przerzutu

Pamiêtne rocznice
Miko³ajczyk, najwyWitosa przyjê³y z du¿ym
raniej po lekturze przysceptycyzmem. Gójski
toczonej tu depeszy Korozmawia³ te¿ o tym z Komendanta Okrêgu AK z
mendantem G³ównym
31 padziernika 1944 r.,
AK gen. Okulickim i z
w dniu 4 listopada, za
G³ównym Delegatem
porednictwem gen.
Rz¹du Janem Stanis³aStanis³awa Tatara wys³a³
wem Jankowskim. Ten
osobist¹ depeszê do Widrugi mia³ siê wyraziæ, ¿e
tosa zatytu³owan¹ Dla
lepiej by³oby gdyby Wi«Wójta» o nastêpuj¹cej
tos pozosta³ w kraju.
treci: Proszê gor¹co o
Jednak¿e zasadnicza
natychmiastowy wydla omawianej kwestii jest
jazd do Londynu. Nie
postawa samego Witosa,
jest to ani uk³on partyjjak¹ zaj¹³ w sprawie przeny pod adresem Pana
rzutu go do Londynu i
Prezesa z mej strony,
konkretnych dzia³añ AK,
ani te¿ nie ofiarujê
zwi¹zanych z przygotowaPanu Prezesowi przyniami do tej operacji
jazdu po ³upy, bo wiem,
czwarty Most. Witos,
¿e sytuacja Polski jest
aczkolwiek z pewnymi
taka, ¿e nikt nie mo¿e
warunkami, natury raczej
liczyæ na to. Natomiast
formalnej, po wspomniaDepesza
Stanis³awa
Miko³ajczyka
do
gen.
Tabora
w interesie Polski jest
nej wy¿ej depeszy Mikow sprawie przewiezienia W. Witosa do Londynu,
³ajczyka z 28 wrzenia 1944 r. (ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ru- konieczne, by Pan Prezes móg³ siê znaleæ jak
1944 r. zgodzi³ siê na pro- chu Ludowego w Warszawie)
najprêdzej poza tereponowany mu wyjazd. W
zwi¹zku wiêc z tym, oko³o po³o- wa³ do Sztabu Naczelnego Wodza nem dzia³ania nieprzyjaciela i
wy padziernika 1944 r., na po- w Londynie: Prezes «Wójt» zagro- znaleæ siê na wolnoci w Lonlecenie krakowskiej Komendy ¿ony przez Gestapo odda³ siê pod dynie. Kilka godzin lotu nie
Okrêgu AK, wywieziono go wów- opiekê AK. 27 padziernika roz- przedstawia dzisiaj dla najs³abczas z Wierzchos³awic do Krako- mawia³em z nim osobicie. «Trój- szego zdrowia ¿adnego niebezwa i ulokowano, pod opiek¹ tej¿e k¹t» [SL] dot¹d z nim nie rozma- pieczeñstwa, je¿eli wiêc zdrowie
AK, w prywatnym mieszkaniu wia³. Prezes na propozycjê wyjaz- pozwala na takie poruszanie siê
przy ul. Starowilnej nr 39. Mia³ du do Londynu owiadczy³: Oso- w terenie, by dotrzeæ do miejsca
to byæ pobyt przejciowy przed bistych aspiracji nie posiada. Po startu, mo¿na byæ pewnym, ¿e
wyjazdem do Londynu, jednak¿e ³upy do Londynu nie pojedzie. póniej zdrowie na pewno wytrwa³ on tu niemal do koñca listo- Nie chcia³by w zaproszeniu wi- trzyma trudy podró¿y. «Sten».
pada. W okresie tym dwukrotnie dzieæ uk³onu partyjnego ze stro- Prezes Rady Ministrów Stanis³aw
rozmawia³ z Witosem komendant ny Miko³ajczyka. Jeli tego Miko³ajczyk.
Mimo tych ponagleñ Miko³ajOkrêgu AK (by³ nim wówczas p³k wzglêdy pañstwa wymagaj¹ 
Przemys³aw Nakoniecznikoff-Klu- gotów jest jechaæ. W tej chwili czyka osoby odpowiedzialne za
kowski ps. Kruk II). Rozmowy te Prezes przeprowadza inten- przeprowadzenie operacji IV Moodby³y siê 27 padziernika i 21 sywn¹ kuracjê  niedow³ad nóg. stu jako siê nie spieszy³y. Witolistopada. Po tej pierwszej rozmo- Liczy, ¿e za dwa tygodnie bêdzie sa z Krakowa w Kieleckie, a ciwie komendant Okrêgu AK w dniu zdrów. Poza tym umys³ jasny, or- lej do miejscowoci S³upia w pow.
W³oszczowa, gdzie mia³ l¹dowaæ
31 padziernika 1944 r. depeszo- ganizm zdrowy.
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samolot, AK przewioz³a dopiero
po 21 listopada. Co wiêcej  zmieniono miejsce l¹dowania. Mianowicie p³k Roman Rudkowski
Rudy, odpowiedzialny za ow¹
operacjê, w depeszy z dnia 23 listopada zawiadamia³, ¿e nowym
l¹dowiskiem dla IV Mostu bêdzie
wietlik, które po³o¿one by³o w
£ódzkiem, w okolicy Sulejowa
(miêdzy wsiami Ciechomin i Ro¿enek).
Po tej dacie nast¹pi³y jednak
dwa wa¿ne dla tej operacji wydarzenia. Po pierwsze loty do Polski
zosta³y na parê dni wstrzymane
przez Angliê, gdy¿ Rosja nie chcia³a siê na nie zgodziæ, motywuj¹c
to bliskoci¹ ich frontu wschodniego. A po wtóre, w Londynie dosz³o do kryzysu rz¹dowego. Premier Miko³ajczyk w dniu 24 listopada 1944 r. poda³ siê do dymisji, w zwi¹zku z czym i SL wyst¹pi³o z rz¹du. Wród oczekuj¹cych
na IV Most  jak pisze NowakJeziorañski  to ostateczne rozbicie w polskim rz¹dzie w Londynie
wywo³a³o przygnêbienie, ale poniewa¿ do Londynu mia³ lecieæ z
nimi prezes SL W. Witos, zastanawiano siê nieustannie jakie stanowisko zajmie Witos, który w
okresie konspiracji trzyma³ siê albo
by³ trzymany na uboczu, a teraz
mo¿e odegraæ rolê kluczow¹.
Sporód tej ekipy polityków (W.
Jaworski z SN, J. Hoppe ze SP i
Z. Zaremba z PPS) tylko socjalista
Zaremba wyra¿a³ siê niechêtnie
o Witosie. Do Nowaka-Jeziorañskiego powiedzia³, ¿e Witos zawsze trzyma³ z prawic¹ przeciwko
nam. Oczywicie, kluczow¹
rolê w Londynie przewidywa³ dla
Witosa zw³aszcza Miko³ajczyk.
Witos umocni³by bowiem jego

8

pozycjê w tamtejszym rodowisku
polityków polskich i by³by tward¹
monet¹ w pertraktacjach ze Stalinem, który  jak móg³ siê o tym
Miko³ajczyk przekonaæ w czasie
swego drugiego pobytu (w dn. 1219 X 1944) w Moskwie  szykowa³ ju¿ na prezydenta Polski Boles³awa Bieruta.
Jednak¿e niezale¿nie od tych
rachub, co do politycznej roli Witosa w Londynie, g³ówn¹ przes³ank¹ jak¹ kierowa³ siê Miko³ajczyk, w tych staraniach wywiezienia go z kraju, by³a troska o to,
aby w koñcowej fazie wojny nie
zosta³ aresztowany b¹d to przez
cofaj¹cych siê Niemców, b¹d te¿
przez Rosjan (co te¿ w istocie nast¹pi³o w kwietniu 1945 r.). Tak
te¿ patrzyli na Witosa wszyscy ludowcy w kraju. Pragnêli, aby Witos we wzglêdnie dobrym zdrowiu
przetrwa³ wojnê i pokierowa³ nie
tylko ch³opami, lecz ca³ym narodem w tym nadchodz¹cym niew¹tpliwie prze³omie ustrojowym. Dlatego w czasie wojny izolowali go
od bie¿¹cej polityki.
Miko³ajczyk  jak pisze A. Zakrzewski  w trzy dni po swojej
dymisji uda³ siê do ministra Anthony Edena z prob¹, aby Anglicy pomogli w sprowadzeniu Witosa do Londynu. Dzieñ póniej
probê tê ponowi³ w czasie wizyty
u premiera Churchilla, argumentuj¹c, ¿e obecnoæ w Londynie
w najbli¿szym czasie W. Witosa
mog³aby bardzo przyczyniæ siê do
wywietlenia polskiej sytuacji politycznej. Uczestnicz¹cy w tej rozmowie Eden owiadczy³, ¿e odpowiednie zarz¹dzenia w tej sprawie zosta³y ju¿ wydane. A pomóc
mogli, zezwalaj¹c na zorganizowanie Mostu powietrznego do Pol-

ski. I rzeczywicie ju¿ w koñcu listopada sprawa IV Mostu sta³a
siê znów aktualna. L¹dowanie i
odlot samolotu mia³y nast¹piæ 10
tego miesi¹ca (w niedzielê), ale 
jak ustali³ to K. Bieniecki  operacjê odwo³ano z powodu zagro¿enia l¹dowiska.
Nastêpny termin wyznaczono
na dzieñ 15 grudnia. L¹dowanie
samolotu i podjêcie osób mia³o siê
odbyæ na tym samym l¹dowisku
wietlik. I w dniu tym, istotnie,
samolot Dakota z polsk¹ za³og¹
ju¿ wystartowa³ z W³och, ale p³k
Rudkowski po raz drugi odwo³a³
ten lot. W oficjalnej depeszy z
powodu pogody, za w rozmowie
z obecnym tam Nowakiem-Jeziorañskim z powodu zagro¿enia l¹dowiska przez w³asowców. Warto tu nieco zatrzymaæ siê nad t¹
kwesti¹, gdy¿ nieodparcie cinie
siê pytanie - jakie by³y istotne przyczyny tego, ¿e nie dosz³o do przerzutu do Londynu Witosa i innych
osób maj¹cych byæ razem z nim
ewakuowanych? Czy mo¿e sam
Rudkowski Rudy nie chcia³ wracaæ do Londynu pod komendê
kontrowersyjnych ju¿ wówczas
politycznie (poprzez zwi¹zanie siê
z opcj¹ Miko³ajczyka) genera³a
Tatara i pp³k Utnika? Zdaje siê
wskazywaæ na to jego depesza do
gen. Kopañskiego z dnia 29 padziernika 1944, w której pisze, i¿
jest gotów pozostaæ w kraju
jako przedstawiciel genera³a.
A mo¿e przyjazd Witosa do Londynu niewygodny by³ dla ówczesnego Rz¹du RP na uchodstwie
pod premierostwem socjalisty Tomasza Arciszewskiego? A oto jak
wygl¹da³o to drugie odwo³anie IV
Mostu w wietle depeszy nr
2856 z 16 grudnia 1944 r. pp³k

Pamiêtne rocznice
Mariana DorotyczMalewicza ps. domoæ: «Rudy» odwo³a³ operacjê, nawiaæ - to panu ³atwo powieHañcza, Roch do pp³k Maria- bo we dworze w³asowcy! Wkrót- dzieæ. Pan ju¿ bêdzie w Brindisi, a
na Utnika ps. Warta. Malewicz ce potem jeszcze jedna wieæ, tym tu zacznie siê piek³o. Okolica jest
pisa³: ( ) Podajê przebieg wyda- razem hiobowa. «Most» od³o¿ony nasycona oddzia³ami w³asowców.
rzenia dnia 15 XII. Na zasadzie na póniej, na razie wszyscy maj¹ Nie bêdê ryzykowa³. Pomyla³em
dobrej prognozy met[eorologicz- siê rozjechaæ.
 pisze w konkluzji Nowak-Jezionej] i po otrzymaniu syrañski  ¿e «Rudy», który
gna³u gotowoci «wietlizawsze robi³ wra¿enie odka», d-ca 334 Wingu zawa¿nego oficera, okaza³
rz¹dzi³ operacjê «Wildu¿o mniejsz¹ wytrzymadhorn» IV. O godz. 13.45
³oæ nerwow¹ ni¿ ów kpt.
Dakota wystartowa³a do
«W³odek» [W³odzimierz
Ankony, gdzie po uzupe³Gedymin], który da³ synieniu benzyny miano o
gna³ do przyjêcia Dakoty
godz. 16.30 startowaæ da[w operacji III Most na
lej. Decyzja startu z Ankol¹dowisku Motyl w Tarny podyktowana by³a
nowskiem] i nie odwo³a³
przewidywanym zyskiem
go, maj¹c oddzia³ niedwóch godzin w czasie
miecki o osiemset meoraz wzglêdami bezpietrów od l¹dowiska. I ¿e do
czeñstwa przy przelocie
«Mostu» prawdopodobnie
bardziej na zach. od linii
nie dojdzie. I rzeczywifrontu. O godz. 14.10
cie ju¿ nie dosz³o, cho«Rudy» zg³osi³ w dep. kocia¿ K. Bieniecki pisze, ¿e
dowej 333/X «Nag³e pop³k Rudkowski bezskugorszenie met  dzisiaj
tecznie próbowa³ ponoprzyj¹æ nie mogê». Dakowiæ «Most IV» jeszcze w
tê odwo³ano z powietrza.
styczniu 1945 r., tym raZ kolei J. Nowak-Jeziozem z nowego lotniska
Witos po powrocie z Piotrkowa. Wierzchos³awice
rañski sytuacjê z odwo³a«Paj¹k» [w £ódzkiem ko³o
1945 r.
niem Dakoty przez Rudwsi £azy-D¹browa w
kowskiego w dniu 15 XII
pow. Piotrków TrybunalDalej Nowak-Jeziorañski pi- ski]. Byæ mo¿e ta próba zorgani1944 opisa³ i skomentowa³ nastêpuj¹co: ( ) 15 grudnia rano sze, ¿e l¹dowisko wietlik mia- zowania jeszcze owego Mostu
przyniesiono ze dworu [w którym ³o bardzo siln¹ obstawê polskich zwi¹zana by³a z zaleceniami ówulokowany by³ telegrafista] sygna³ oddzia³ów lenych, wg Rudkow- czesnego Rz¹du RP pod premiegotowoci. Przed po³udniem przy- skiego w liczbie oko³o dwóch ty- rostwem Tomasza Arciszewskiego
sz³a druga wiadomoæ, ¿e samo- siêcy ¿o³nierza. Zapyta³em wprost o nieujawnianiu siê przywódców
lot wystartowa³ ju¿ z Brindisi do pu³kownika  kontynuuje Nowak- polskiego podziemia, wraz z dan¹
Ankony. Zmrok zapada³ ko³o pi¹- Jeziorañski  dlaczego, maj¹c tak¹ im obietnic¹ lotniczej ewakuacji na
tej i «Jutrzenka» [radiostacja] zapo- si³ê do dyspozycji, nie zaryzyko- Zachód, do którego nie dosz³o.
wiada³a, ¿e Dakota wyleci z An- wa³ przyjêcia samolotu w warun- Znamienne, ¿e w tym czasie w
kony w pó³ do pi¹tej i wyl¹duje u kach bojowych. Dwa tysi¹ce ludzi Piotrkowie Trybunalskim przebynas oko³o 8 wieczorem. Tym ra- niele uzbrojonych mog³oby chy- wa³ jeszcze Witos. Do Wierzchozem bylimy ju¿ pewni, ¿e «Most» ba wytrzymaæ natarcie w³asow- s³awic wróci³ dopiero 24 marca
nast¹pi nieodwo³alnie dzi. Przed ców? A co siê stanie z tymi co tu 1945 roku.
trzeci¹ przysz³a jednak nowa wia- zostan¹?  zapyta³. Bêd¹ mieli czas
Alina Fitowa

9

Zostan¹ w naszej pamiêci

Cz³owiek prawdziwie nieprzeciêtny
4 wrzenia 2010 roku minê³a rocznica mierci p.
Kol. Józefa Balawejdera, bojownika o wolnoæ i niepodleg³oæ Narodu Polskiego. Na podstawie wspomnieñ,
które Józef Balawejder zostawi³ po sobie, dziêki uprzejmoci córki Zmar³ego - Marii Balawejder- Kantor trafi³y
w posiadanie Towarzystwa Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa, którego zmar³y by³ cz³onkiem. Dzi mo¿emy pokrótce przybli¿yæ postaæ tego prawdziwie nieprzeciêtnego cz³owieka.
Józef Balawejder urodzi³ siê
2 kwietnia 1921 roku w Markowej, powiat £añcut, jako najstarszy syn Andrzeja i Franciszki z
domu Cwynar. Mia³ siedmioro
rodzeñstwa - dwie siostry i piêciu braci.
W rodzinie Balawejdrów od
zawsze panowa³y silne tendencje patriotyczne, a ca³a rodzina
ofiarnie przelewa³a krew w obronie niepodleg³oci Polski. Po latach pisa³:
W rodzinie taty mia³em
trzech kuzynów, których ojcowie zginêli na wojnie polskobolszewickiej. Józef Balawejder
- syn brata mojego taty - pe³ni³
s³u¿bê wojskow¹ w ¯ó³kwi, w
kawalerii, natomiast kuzyni
Józef i Antoni Szpytma s³u¿yli
w Tarnopolu, w obs³udze ciê¿kich karabinów maszynowych.
[ ] Bra³ udzia³ [Józef Szpytma]
w wojnie obronnej 1939 r. w
Armii Kraków, pod dowództwem gen. Stanis³awa Maczka.
Ojciec Józefa - Andrzej Balawejder równie¿ uczestniczy³ w
wojnie polsko-bolszewickiej,
walcz¹c na Podolu w 1920 r. Po
wojnie osiad³ w rodzinnej wsi,
gdzie zajmowa³ siê 4-hektarowym gospodarstwem. Jak wspomina³ Józef Balawejder:
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Od wczesnej m³odoci pomaga³em rodzicom w pracy na
gospodarstwie i w opiece nad
moim m³odszym rodzeñstwem,
dlatego po ukoñczeniu piêciu
klas szko³y powszechnej przerwa³em naukê. W wieku 15 lat
rozpocz¹³em trzyletni¹ naukê
zawodu krawieckiego. [ ]
Szóst¹ i siódm¹ klasê szko³y
powszechnej ukoñczy³em w tajnym nauczaniu pod kierunkiem Bogus³awa Nowickiego,
cenionego wówczas wychowawcy i pedagoga.
Od m³odzieñczych lat Józef
Balawejder zwi¹za³ siê równie¿ z
organizacjami ch³opskimi, które
dzia³a³y w jego wsi.
( ) Bra³em udzia³ w zebraniach Przedkola Zw. M³odzie¿y Wiejskiej Wici w Markowej, które nie tylko uczy³y
podstawowej wiedzy i zachowañ, ale równie¿ kszta³towa³y wiadomoæ obywatelsk¹
m³odzie¿y i poczucie w³asnej
godnoci.
Podczas ciê¿kich dni okupacji hitlerowskiej Józef Balawejder
zostaje zaanga¿owany w dzia³alnoæ konspiracyjn¹. W Batalionach Ch³opskich odbywa specjalistyczne dwustopniowe szkolenia: bojowe i sanitarne.

W padzierniku 1942 roku
pod pseudonimem Maszyna
zosta³em wcielony do dru¿yny
Batalionów Ch³opskich w 18osobowym sk³adzie, pod dowództwem Walentego Flejszara
ps. Gwód. Dowódc¹ naszego
plutonu by³ Micha³ Ulma ps.
Kamieñ, który przeszed³
chrzest bojowy w wojnie obronnej z Niemcami na terenie Niska i Tomaszowa Lubelskiego.
[ ] W dniach 27. i 28. lipca
1944 r. nasz pluton zosta³ postawiony w stan pogotowia w zabudowaniach Cyrana, komendanta OSP w Markowej Dolnej.
Podczas trwaj¹cego Powstania Warszawskiego Józef Balawejder próbowa³ bezskutecznie
przebiæ siê do stolicy, chc¹c nieæ
pomoc walcz¹cym oddzia³om
Armii Krajowej.
We wrzeniu 1944 roku podejmuje naukê w rocznej Szkole Spó³dzielczej w Gaci, gdzie
poznaje swoj¹ przysz³¹ ¿onê
Stefaniê.
6 padziernika 1946 roku
w kociele parafialnym w Markowej zawar³em zwi¹zek ma³¿eñski ze Stefani¹ Szpytm¹,
córk¹ Paw³a i Marii, zamieszka³¹ niedaleko zabudowañ naszej rodziny. Wkrótce zamieszkalimy w Przeworsku przy ul.
¯ytniej. ¯ona podjê³a pracê w
charakterze instruktorki w
Ch³opskim Towarzystwie Przyjació³ Dzieci.
W padzierniku 1949 rodzinê Balawejdrów dotyka osobista
tragedia. Zamordowany zostaje
brat Józefa - Jan Balawejder.

Zostan¹ w naszej pamiêci

Janek by³ wtedy uczniem
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w £añcucie. Nale¿a³ do Tajnej M³odzie¿owej Organizacji
Niepodleg³ociowej Orlêta i
podczas akcji w £ukawcu zosta³ ranny na terenie Krzemienicy. Rannego przewieziono
do szpitala UB w Rzeszowie
na Baldachówce, w którym
zmar³ 14 padziernika. Z bratem Antonim odbiera³em jego
cia³o z kostnicy na rzeszowskim cmentarzu. Na brzuchu
w okolicy pêpka widzia³em
ranê zamkniêt¹ 10-12 mm jakby no¿em przeciêt¹, bez
ladów otwierania jamy
brzusznej, co oznacza³o, ¿e w
szpitalu nie próbowano ratowaæ ¿ycia rannego.
Józef Balawejder przez lata
zatrudniony by³ jako sprzedawca w przeworskiej spó³dzielni
Spo³em, w której pracowa³ do
swojego przejcia na emeryturê
w 1986 roku, zostaj¹c z czasem kierownikiem dzia³u handlowego. W marcu 1979 roku, w
55. roku ¿ycia umiera mi³oæ
Jego ¿ycia - ma³¿onka Stefania,
o czym ze smutkiem wspomina³:
Chorowa³a na nadcinienie
têtnicze i czêsto cierpia³a na silne bóle g³owy. Leczy³a siê w
miejscowej przychodni zdrowia.
Niestety, w dniu 27 marca oko³o 18 zmar³a nagle na udar mózgu. Tego dnia jeszcze o godz.
16 rozmawia³a telefonicznie z
córk¹ Mari¹, podawa³a obiad po
moim powrocie z pracy, opiekowa³a siê wnuczk¹ Joasi¹,
przebywaj¹c¹ wtedy z nami. ( )
By³em w ogrodzie, gdy ¿ona
poczu³a siê le. Zdo³a³a jeszcze
otworzyæ okno i mnie zawo³aæ.

p. Józef Balawejder, Zofia i Stanis³awa Bardianowie, Eugenia Balawejder, Maria Balawejder-Kantor z wnuczk¹ Basi¹. Lublin 2 wrzenia 2009 r.

Kiedy przyszed³em do domu, za
ma³¹ chwilê zmar³a przy mnie
na krzele.
p. Józef Balawejder doczeka³ siê dwojga wnucz¹t i grona
prawnucz¹t, co z dum¹ podkrela³ w swoich wspomnieniach.
Podczas swojego ¿ycia by³ tak¿e cz³onkiem wielu organizacji,
m.in. Polskiego Stronnictwa
Ludowego, a od maja 1981
roku - Towarzystwa Przyjació³
Muzeum Wincentego Witosa w
Wierzchos³awicach. Silnie zwi¹zany z Przeworskiem, corocznie organizowa³ spotkania ludowców przy grobie W³adys³awa
Kojdra, zamordowanego przez
UB we wrzeniu 1945 roku. W
spotkaniach tych uczestniczyli
równie¿ dzia³acze ludowi z Krakowa i Wierzchos³awic, ze Stanis³awem Mierzw¹ na czele.

Tatu zmar³ 4 wrzenia
2009 r. w pi¹tek o godzinie
15:30, w naszym domu w
Lublinie, wród najbli¿szych.
Rano przyj¹³ Najwiêtszy
Sakrament i Sakrament Namaszczenia Chorych. By³
spokojny i do koñca troszczy³ siê o nas. W ostatnich
chwilach bylimy z Nim - ja
z mê¿em i wnuczka Agnieszka z mê¿em i trojgiem dzieci, oraz wielki przyjaciel naszej rodziny prof. El¿bieta
Der na³owicz-Malar czyk.
Dwa dni wczeniej odwiedzili Tatê Jego siostra Eugenia
z mê¿em Stanis³awem.
Mamy z tego spotkania fotografiê
Maria Kantor- Balawejder
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Zaproszenie do lektury

Monumentalne dzie³o
Wincenty Witos - to tytu³
nowego albumu wydanego
przez Ludow¹ Spó³dzielniê
Wydawnicz¹ i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
Publikacjê powiêcono trzykrotnemu premierowi Polski, Wincentemu Witosowi. Zawiera 50 fotografii z ¿ycia i dzia³alnoci ch³opskiego przywódcy, poprzedzonych
przedmow¹ dr. Janusza
Gmitruka  dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
Integraln¹ czêci¹ wydanego albumu jest p³yta
CD, zawieraj¹ca ca³oæ
Dzie³ Wybranych W. Witosa. P³yta zawiera teksty
licz¹ce 2224 strony druku i jest wiernym odwzorowaniem przygotowanego przez LSW wydania
ksi¹¿kowego z lat 19882007.
Tom 1. Moje wspomnienia obejmuje dzieciñstwo i m³odoæ Witosa, pierwsze dowiadczenia w dzia³alnoci
samorz¹dowej oraz pos³owanie w
galicyjskim Sejmie Krajowym i w
Kole Polskim w CK Parlamencie
austriackim, do roku 1918.
Tom 2. Moje wspomnienia,
czêæ druga  obejmuje okres od
pierwszych dni niepodleg³oci do
wrzenia 1933 r., to jest do potajemnego wyjazdu Wincentego
Witosa do Czechos³owacji w obawie przed aresztowaniem.
Tom 3. Moja tu³aczka w Czechos³owacji zawiera wspomnienia z okresu od przejcia granicy
polsko-czeskiej w 1933 r. do stycz-
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nia 1939 r. i nieoficjalnego powrotu Witosa do Polski.
Tom 4. Publicystyka  to wybór opublikowanych za ¿ycia Autora odezw, oficjalnej korespondencji, wywiadów, broszur i artyku³ów.
Tom 5. Przemówienia  zawiera wyst¹pienia Wincentego Witosa od Sejmu Krajowego we
Lwowie (1908 r.) poczynaj¹c,

a przede wszystkim mowy i polemiki Witosa w Sejmie II Rzeczpospolitej.
Nowa forma Dzie³ Wybranych, zaproponowana przez wydawców, wychodzi nie tylko naprzeciw potrzebom dzisiejszych
czytelników, ale równie¿ spe³nia
zamierzenia Komitetu Uczczenia
Pamiêci Wincentego Witosa,
utworzonego po Jego mierci w
1945 r., w sk³ad którego weszli
profesorowie uniwersytetów oraz
dzia³acze ludowi. Komitet ten
wród postawionych sobie celów
mia³ obok wybudowania Uniwersytetu, utworzenia Muzeum, nada-

nia imienia ulicom - równie¿ wydanie pamiêtników Prezesa. To
ostatnie zamierzenie uda³o siê zrealizowaæ dziêki Ludowej Spó³dzielni Wydawniczej w Warszawie.
( ) Ma³ymi kongresami ludowców ró¿nych rodowisk w latach osiemdziesi¹tych by³y Walne Zgromadzenia Cz³onków
LSW. Raz w roku, pod koniec
czerwca do Warszawy przyje¿d¿ali b. dzia³acze PSL, spó³dzielcy, weterani, wierni pamiêci Wincentego Witosa i
Stanis³awa Miko³ajczyka, g³ono domagaj¹c siê godnego
kultywowania ich pamiêci.
Ambicj¹ LSW sta³o siê wydanie pe³nego dorobku pisarskiego Wincentego Witosa. Zadania tego podjêli siê prof. Józef Ryszard Szaflik i kierownik redakcji historycznej Eugeniusz Karczewski. W latach 1988, 1990, 1995 opublikowano trzy tomy Dzie³
Wybranych Wincentego Witosa, zawieraj¹ce Moje wspomnienia (cz.1-2) i Moj¹ tu³aczkê w Czechos³owacji. Po mierci E. Karczewskiego edycjê kontynuowa³ prof. Józef Ryszard
Szaflik, wydaj¹c w 2003 r. tom
czwarty, zawieraj¹cy publicystykê oraz w 2007 r. tom pi¹ty
- z przemówieniami Witosa. W
ten sposób powsta³ kolejny monumentalny pomnik Wincentego Witosa, w postaci pe³nej,
piêciotomowej edycji jego twórczoci pisarskiej. (dr Janusz
Gmitruk)
Album mo¿na nabyæ u wydawcy, jak równie¿ w Muzeum
W. Witosa w Wierzchos³awicach.

Nasze dziedzictwo

¯ywy pomnik ku czci Wincentego Witosa
Uniwersytet Ludowy w
Wierzchos³awicach - dzisiaj
Centrum Kultury Wsi Polskiej
im. Wincentego Witosa.
Znacz¹cym wydarzeniem w historii Uniwersytetu Ludowego w
Wierzchos³awicach by³ moment
wmurowania Aktu Erekcyjnego pod
nowy gmach. Mia³o to miejsce w
pierwsz¹ rocznicê mierci Wincentego Witosa - 2 listopada 1946 r.
Pisano w nim m.in.: Dom ten zainicjowany przez Prezesa Witosa
a ufundowany ze sk³adek ch³opskich, bêdzie ¿ywym pomnikiem
ku czci najwybitniejszego ch³opa
polskiego, a równoczenie stanie
siê szko³¹ i kuni¹ charakteru m³odego pokolenia ch³opskiego, dla
którego postaæ Witosa bêdzie po
wieczne czasy znakomitym wzorem do naladowania.
Na prze³omie lat budynek zmienia³ w³aciciela gdy zmienia³a siê
sytuacja polityczna, s³u¿¹c spo³e-

Uroczyste otwarcie, Wies³aw Rajski
- Wójt Gminy. Wierzchos³awice
22.09.2010 r.

Odnowiony budynek Uniwersytetu Ludowego  Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchos³awicach.

czeñstwu w wiêkszym lub mniejszym
stopniu, spe³niaj¹c idee za³o¿ycieli.
Najbardziej dramatyczn¹ chwil¹,
która odbi³a siê g³onym echem
wród ludowców i mieszkañców
Wierzchos³awic, by³ moment sprzeda¿y UL prywatnemu w³acicielowi
w 2004 r. (pisalimy o tym na
³amach naszego Piasta).
Dzisiaj, po wielu latach starañ
i zabiegów oraz dziêki uporowi
wójta gminy Wies³awa Rajskiego,
uda³o siê odkupiæ gmach Uniwersytetu. Jest on teraz w³asnoci¹
gminy Wierzchos³awice. Budynek
wraca do swej wietnoci i bêdzie
s³u¿y³ m³odzie¿y. Zapewne powsta³e Centrum Kultury Wsi
Polskiej im. Wincentego Witosa bêdzie kuni¹ charakterów
m³odego pokolenia.
22 wrzenia br. nast¹pi³o
otwarcie zmodernizowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych przy
CKWP. Uroczystoæ rozpocz¹³ Wies³aw Rajski, witaj¹c przyby³ych goci, wród których byli m.in. Roman

Ciepiela  wicemarsza³ek województwa ma³opolskiego i Miros³aw Banach  wicestarosta tarnowski,
przedstawiciele Rady i Urzêdu Gminy, dyrektorzy szkó³ oraz m³odzie¿
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w
Wierzchos³awicach.
Powiêcenia terenów sportowych dokona³ proboszcz parafii
Wierzchos³awice - ks. Jerzy Czuj.
Dzieje Uniwersytetu Ludowego
przedstawi³a Monika Machalska z
Muzeum W. Witosa. Oficjalne
otwarcie nast¹pi³o w momencie
przeciêcia symbolicznej wstêgi; dokona³ tego wójt W. Rajski, w otoczeniu goci. Podczas otwarcia
mo¿na by³o ogl¹daæ fragment wystawy Ch³opi polscy, niegdy prezentowanej w budynku Uniwersytetu, a tak¿e wys³uchaæ krótkiego
koncertu Zespo³u Pieni i Tañca
Swojacy z Wierzchos³awic.
Przed Uniwersytetem otwiera
siê nowy rozdzia³ historii.
M.M.
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Nasz Patron

Wzór godny naladowania
Wybór patrona to jedna z najwa¿niejszych decyzji w ¿yciu ka¿dej szko³y. Walory osobowociowe, cechy charakteru i zas³ugi dla kraju spowodowa³y, ¿e patronem Publicznego Gimnazjum w
P³awie zosta³ Wincenty
Witos. Spo³ecznoæ gimnazjum odnalaz³a w postaci W. Witosa wzór godny
naladowania, doskona³y
przyk³ad mi³oci do Ojczyzny. Temu, który zwi¹za³
Polskê z Ludem a Lud z
Polsk¹ 19 wrzenia
2010 roku oddano nale¿n¹ czeæ.
Uroczystoæ nadania
szkole sztandaru i imienia
W. Witosa mia³a niecodzienny wymiar, by³a bowiem po³¹czona z powia- Ods³oniêcie popiersia Wincentego Witosa.
towym wiêtem Ludowym. Organizatorami uroczysto- Ewaluacji KO w Rzeszowie  Alici byli wójt gminy Borowa  na Pieni¹¿ek, st. wizytator KO w
W³adys³aw B³a¿ejewski, prezes Rzeszowie  Jadwiga Trzpis, roZarz¹du Powiatowego PSL  dzina W. Witosa  wnuczka JoAndrzej Chrab¹szcz oraz dyrek- anna Steindel i prawnuk - Marek
tor Publicznego Gimnazjum w Steindel, prezes Towarzystwa
P³awie  Kazimiera Smoleñ. Ho- Przyjació³ Muzeum W. Witosa w
norowy patronat nad uroczysto- Wierzchos³awicach  Ryszard
ci¹ obj¹³ prezes Polskiego Ochwat, kierownik Muzeum
Stronnictwa Ludowego Walde- Wincentego Witosa w Wierzchomar Pawlak. Oprócz licznie przy- s³awicach  Monika Machalska,
by³ych mieszkañców P³awa i ¿ona tragicznie zmar³ego pos³a
okolicznych wiosek, na dziedziñ- na Sejm RP Leszka Deptu³y  Jocu szko³y pojawili siê wyj¹tkowi anna Deptu³a, prezes BS w Mielgocie, m.in. pos³owie na Sejm cu  Józef D¹browski, prezes BS
RP - Jan Bury i Wies³aw Rygiel, w Borowej  Urszula Ciechoñska,
dyrektor biura wojewody  Sta- przewodnicz¹cy Rady Gminy Bonis³aw Rysz, dyrektor Wydzia³u rowa  Mieczys³aw Wi¹cek, rad-
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na powiatu mieleckiego 
Beata Zakrêcka, prezes
Zwi¹zku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej RP w Mielcu
 Franciszek Augustyn.
Wród goci obecni byli
tak¿e kierownicy instytucji
podleg³ych samorz¹dowi
gminnemu, dyrektorzy
szkó³ z terenu gminy, so³tysi okolicznych wsi, sponsorzy i przyjaciele szko³y 
rodziny pañstwa Zakrêckich i Drozdowskich. Swoimi sztandarami uroczystoæ uhonorowa³y jednostki ochotniczych stra¿y po¿arnych z terenu
gminy Borowa, Ko³a
£owieckiego Ba¿ant
oraz zarz¹dów gminnych
i powiatowych organizacji
ludowych.
Przygotowania do tego
jak¿e wa¿nego wiêta szko³y trwa³y ju¿ od kilku miesiêcy. Wychowawcy przeprowadzili rozmowy z uczniami na temat wyboru
patrona, zapoznali m³odzie¿ z
¿yciem i dzia³alnoci¹ W. Witosa,
zorganizowali szereg konkursów
zwi¹zanych z patronem szko³y,
odby³y siê wycieczki do Muzeum
w Wierzchos³awiach.
 Pragniemy naszym
uczniom wpoiæ, wzorem Patrona, odpowiedzialnoæ za los
swój, swojej rodziny, swojego
rodowiska i naszej Ojczyzny.
M³odzie¿ naszego gimnazjum
bêdzie kierowaæ siê w ¿yciu
wartociami, którym wierny
by³ ich Patron: poszanowanie

Nasz Patron
praw i godnoci cz³owieka, wytrwa³a praca, rodzina i patriotyzm  na pocz¹tku uroczystoci uzasadni³a wybór patrona dyrektor gimnazjum  Kazimiera
Smoleñ.
Po mszy wiêtej koncelebrowanej przez ksiê¿y pra³atów Józefa Mroza z Borowej i Stanis³awa Jurka z Mielca - nast¹pi³ bardzo wa¿ny moment przekazania sztandaru przez rodziców na rêce dyrektor szko³y, a
nastêpnie do r¹k uczniów, którzy wyg³osili rotê uroczystego
lubowania. Rewers sztandaru
jest w kolorze czerwonym, na
rodku mieci bia³ego or³a w z³otej koronie, obok którego widnieje has³o Bóg, Honor, Ojczyzna. Rozpostarte skrzyd³a or³a
symbolizowaæ maj¹ d¹¿enie do
najwy¿szych lotów oraz gotowoæ do pokonywania przeszkód i trudnoci. Na zielonym
awersie znajduje siê z kolei ko-

Uroczyste przekazanie sztandaru szko³y.

lorowa podobizna Wincentego
Witosa, wraz z nazw¹ szko³y.
Wraz z nadaniem imienia p³awskiemu gimnazjum ods³oniêto
równie¿ popiersie Wincentego
Witosa. Dokonali tego Jan
Bury, Alina Pieni¹¿ek i W³adys³aw B³a¿ejowski.

Pierwsza od lewej Wnuczka W. Witosa - Joanna Steidel wraz synem
Markiem.

Uroczystoæ, któr¹ prowadzi³a Barbara Paluch-Tworek, wype³niona by³a licznymi gratulacjami od goci, upominkami dla
szko³y w postaci s³owników i albumów dokumentuj¹cych ¿ycie
patrona oraz s³odyczy dla m³odzie¿y od wójta gminy. Wystêp
artystyczny w wykonaniu m³odzie¿y w strojach ludowych pod
kierunkiem Teresy Czerwiec,
Ewy Smolarek i Alicji Pazdro na
d³ugo zapad³ w pamiêci uczestnikom wydarzenia, którzy gromkimi brawami docenili niebanalny kunszt artystyczny m³odych
wykonawców. Wszyscy uczestnicy uroczystoci otrzymali pami¹tkowe biuletyny, których druk
op³acono dziêki pomocy finansowej powiatu mieleckiego. W
koñcowej czêci uroczystoci
dostojni gocie zwiedzili szko³ê,
uwiecznili swoj¹ obecnoæ na fotografiach wspólnie z uczniami
oraz dokonali wpisu do ksiêgi
pami¹tkowej.
Micha³ Opa³acz
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Do¿ynki w Zagrodzie
Wincentego Witosa
w 85.rocznicê
Do¿ynek Reymontowskich
 15 sierpnia 2010 r.

Uczestniczy Do¿ynek przed Grobem Wincentego Witosa.

Gocie Do¿ynek podczas referatu Do¿ynki
w Wierzchos³awicach 1925 r., wyg³oszonego
przez Janusza Skickiego z Muzeum W. Witosa.

Wystêp dzieci z Przedszkola Nr 4 w Tarnowie.

Czêæ wspomnieniowa powiêcona p. Franciszkowi Kieciowi, przemawia Wiceprezes
Towarzystwa Jan Ogar.

Piast z zagrody Wincentego Witosa
Biuletyn Towarzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach.
Wydawca:
Zarz¹d Towarzystwa Przyjació³
Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchos³awicach
33  122 Wierzchos³awice,
tel./fax 14-67-97-040.
Konto:
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W tym roku przypada 65 rocznica
mierci Wincentego Witosa i 25 Stanis³awa Mierzwy. Tegoroczne Zaduszki Witosowe w Wierzchos³awicach odbêd¹ siê
7 listopada. Organizatorem imprezy jest
Towarzystwo Przyjació³ Muzeum Wincentego Witosa, Polskie Stronnictwo Ludowe, Rodzina Wincentego Witosa i Stanis³awa Mierzwy, Fundacja Rozwoju w
Warszawie ,Gminne Centrum Kultury w
Wierzchos³awicach, Muzeum Okrêgowe
w Tarnowie- Odzia³ Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach. Tegorocznym Partnerem przedsiêwziêcia jest
Województwo Ma³opolskie.

