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	 Staropolskim	zwyczajem	składamy	wszystkim	naszym	członkom,	ludow-
com	i	sympatykom	serdeczne	życzenia	z	okazji	Świąt	Bożego	Narodzenia.	
Życzymy	wszelkiej	pomyślności	w	życiu	rodzinnym	i	pracy	zawodowej.	
Niech	Nowy	Rok	2012	przyniesie	spokój	i	zgodę	w	naszej	Ojczyźnie

Dlaczego jest święto?

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

      ks. Jan Twardowski

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
 Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
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	 Święta	 Bożego	 Narodze-
nia	 to	 najpiękniejsze	 i	 naj-
bardziej	 rodzinne	 święta	 w	
całym	 roku.	 Towarzyszy	 im	
nadzieja	i	oczekiwanie	na	ma-
jący	się	zdarzyć	cud	narodzin	
Dzieciątka.	 To	 czas	 miłości,	
dobroci	 i	 wzajemnego	 wyba-
czenia.	 Są	 to	 najpiękniejsze	
i	 najradośniejsze	 święta	 w	
roku,	 bo	 tam	 gdzie	 rodzi	 się	
życie	 tam	 jest	 radość.	 O	 sile	
Bożego	 Narodzenia	 bez	 wąt-
pienia	 przesądzają	 tradycje,	
które	 kultywuje	 się	 podczas	
świąt.	
	 Jak	istotne	miejsce	w	życiu	
Polaków	 miało	 obchodzenie	
tych	 radosnych	 świąt,	 przy-
pominają	 nam	 utwory	 litera-
ckie,	 zarówno	w	poezji,	 jak	 i	
w	prozie.	Zawierają	one	opisy	
samych	 uroczystości	 świą-
tecznych,	jak	również	przeżyć	
i	uczuć	ludzkich,	towarzyszą-
cych	tym	uroczystościom.	
	 Barwny	 opis	 przygotowań	
do	 obchodów	 Świąt	 Boże-
go	 Narodzenia,	 a	 także	 samą	
Wigilię	 przedstawił	 w	 swoim	
dziele	 „Chłopi”,	 Władysław	
Stanisław	Reymont:
	 Przygotowania	 do	 świąt	
zabierały	 mieszkańcom	 dużo	
czasu.	 Gdy	 śnieg	 pokrywał	
pola,	 w	 każdej	 chałupie	 ro-
biono	 porządki:	 posypywa-
no	 sienie	 i	 podłogi	 świeżym	
igliwiem,	 pieczono	 chleby	 i	
świąteczne	 strucle.	 Boryna	 z	
Pietrkiem	 jechali	 do	 miasta	
na	zakupy,	a	Jagna	zagniatała	
ciasto,	 by	wyczarować	 z	 nich	
smaczne	 strucle.	 Z	 zakasany-
mi	po	ramiona	rękawami	mie-
siła	w	dzieży	ciasto	i	przy	mat-

czynej	 pomocy	 piekła	 strucle	
tak	długachne,	że	widziały	się	
jako	te	lechy	w	sadzie,	na	któ-
rych	 pietruszkę	 zasiewają,	 to	
chleby	 bielsze	 nieco	 z	 pytlo-
wej	mąki	 -	 a	 zwijała	 się	 żyw,	
bo	 ciasto	 już	 kipiało	 i	 trza	
było	 wyrabiać	 bochenki,	 to	
poglądała	 za	 Józiną	 robotą,	
to	 zaglądała	 do	 placka	 z	 se-
rem	i	miodem,	któren	wygrze-
wał	 się	 już	pod	w	rodzinnych	
domach	 strofami	 poetów.	 I	 o	
to	 koło	 historii	 obróciło	 się	
po	raz	kolejny.	
	 Nostalgiczne	wspomnienie	
wspólnych	 wigilii,	 spędzo-
nych	 w	 gronie	 najbliższych	
odnajdujemy	 w	 utworze	 Ma-
rii	 Dąbrowskiej	 „Uśmiech	
dzieciństwa”:
	 Na	 wielkim	 stole	 były	 po-
rozstawiane	 misy,	 a	 na	 nich	
piętrzyły	 się	 jabłka,	 orzechy	
i	pierniki.	Musiała	być	porcja	
dla	 każdego	 -	 i	 z	 dworskiej	
kuchni,	i	z	czeladnej.	Wszyscy	
cisnęli	 się,	 żeby	 się	 przeła-
mać	 opłatkiem.	Potem	dosta-
wali	 ogromny	 kielich	 wódki,	
a	 ojciec	 do	 nich	 przepijał.	

Przychodzili	 też	 włodarze,	
stelmachy,	 ogrodniki	 i	 życze-
nia	składali	...	.
Później	myśmy	się	z	rodzicami	
dzielili	 opłatkiem	 i	 nareszcie	
zasiadaliśmy	 do	 wieczerzy,	
podczas	 której	 matka	 drżała,	
aby	 dzieci	 nie	 udławiły	 się	
ościami	a	dzieci	jadły	ze	stra-
chem	i	zdawało	im	się	czasem,	
że	 się	 dławią.	 Do	 wieczerzy	
dostawały	 słodkiego,	 musz-
katołowego	 wina	 i	 prosiły	
o	 jeszcze.	 W	 końcu	 zjawiały	
się	bakalie	-	sen	całego	roku.	
Duże	włoskie	orzechy	jedliśmy	
z	miodem,	a	małymi	 laskowy-
mi	 graliśmy	 z	 ojcem	 w	 cetno	
i	licho	...	.
	 Dziś,	 nadal	 ważny	 jest	 za-
ścielony	 białym	 obrusem	 na	
sianku	 stół	 wigilijny,	 wolne	
miejsce	 przy	 tym	 stole,	 biały	
opłatek	 i	gwiazdka	na	niebie.	
I	 dobrze.	 Bo	 jest	 to	 symbol	
życia	naszej	polskiej	 rodziny.	
Bo	jest	to	symbol	naszej,	pol-
skiej,	narodowej	tożsamości.

Alicja Szalińska
Henryk Wojciechowski

Polskie	Wigilie

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
Kiedy ojciec z talerza podnosi chleb biały,
Zbierając w krąg domowych, na ten rozkaz niemy
Wszyscy się podnosimy, i duży i mały,
Wszyscy się obręczamy i wszyscy płaczemy.

Cyprian	Kamil	Norwid
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Z	kart	historii

 Od wielu lat historia 
Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest przedmiotem 
badań naukowych. Po-
wstające nowe publi-
kacje pozwalają nam 
lepiej zrozumieć ten 
istotny fragment dzie-
jów naszego Narodu 
i Państwa. Naturalnie, 
nie są one w stanie wy-
czerpać jego bogatej 
problematyki. Wśród 
licznych tematów, które 
„czekają” na history-
ków, znajduje się m.in. 
działalność Stronnictwa 
Ludowego na Kresach 
Wschodnich w latach 
1931-1939. 	
	 Zrealizowanie	 wska-
zanego	 postulatu	 badaw-
czego	 będzie	 oczywiście	
niezwykle	 trudne,	 bo-
wiem	podstawa	źródłowa	
niezbędna	 do	 rzetelnego	
przedstawienia	 aktywno-
ści	 SL	 na	 Kresach	 znaj-
duje	 się	w	archiwach	 za-
granicznych,	na	Ukrainie,	
w	Białorusi	i	na	Litwie.
	 Wstępny	 rekonesans	
archiwalny,	 przeprowa-
dzony	 w	 mniej	 znanej	
polskim	 historykom	 pla-
cówce,	 w	 Państwowym	
Archiwum	 Obwodu	 Tar-
nopolskiego	 (Dierżaw-
nyj	 Archiw	 Tarnopilskoj	
Obłasti)	 w	 Tarnopolu	 na	
Ukrainie	 potwierdza,	 że	
można	odkryć	wiele	cen-
nych	dokumentów	i	infor-
macji	na	temat	działalno-
ści	SL	na	Kresach.	

	 Według	 dotychczaso-
wych	 ustaleń	 (poczynił	
je	Jan	Borkowski)	w	wo-
jewództwie	tarnopolskim	
w	1938	r.	funkcjonowało	
167	 kół	 SL.	 Znajdowa-
ły	 się	one	w	15	z	17	 ist-
niejących	 tam	powiatów.	
Zrzeszały	 prawie	 5	 tys.	
członków.	
	 Poniżej	 przedstawio-
ny	zostanie	jeden	z	wielu	
ciekawych	 dokumentów	
obrazujących	trudne	rea-
lia	działalności	SL	w	wo-
jewództwie	tarnopolskim	
w	 latach	 30.	 ubiegłego	
wieku.	 Przedstawia	 bo-
wiem	 starania	 Zarządu	
Powiatowego	SL	w	Pod-
hajcach	o	zgodę	na	legal-
ne,	 publiczne	 używanie	

sztandaru	 stronnictwa.	
Konieczność	 uzyskania	
pozwolenia	 na	 używa-
nie	 sztandarów	 wyni-
kała	 z	 wprowadzonego	
w	 1935	 r.	 prawa	 (dekret	
prezydenta	 RP	 o	 odzna-
kach	 i	 mundurach	 z	 2	
października	1935	r.	oraz	
rozporządzenia	 ministra	
spraw	 wewnętrznych	
z	 15	 listopada	 1935	 r.).	
Zgodnie	 z	 obowiązują-
cym	 prawem	 14	 lipca	
1938	 r.	 Władysław	 Za-
ręba,	 prezes	 ZP	 w	 Pod-
hajcach,	 złożył	 pisemną	
prośbę	do	wojewody	tar-
nopolskiego	 w	 tej	 spra-
wie,	 o	 następującej	 tre-
ści:	

O chłopskie sztandary na Kresach Wschodnich RP

Sztandar	Koła	Stronnictwa	Ludowego	z	Jakubowiec	-	pow.	Brzeżany,
woj.	tarnopolskie.	(	ze	zbiorów	archiwum	w	Tarnopolu)
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Powiatowy	Zarząd	Stronnictwa
Ludowego	w	Podhacjach

Do Urzędu Wojewódzkiego 
w Tarnopolu

przez Starostwo Powiatowe 
w Podhajcach

	
Do	rąk	Władysław	Zaręby	w	Mazurach

poczta	Podhajce.

	 Powiatowy	Zarząd	Stronnictwa	Ludowego	zwraca	się	
z	uprzejmą	prośbą	o	udzielnie	zezwolenia	na	używanie	
sztandaru	Stronnictwa	Ludowego.
	 Powyższy	sztandar	został	poświęcony	dnia	17	wrześ-
nia	1933	roku,	a	obecnie	 jest	wymagane	zezwolenie	na	
używanie	 przez	 Województwo,	 w	 ślad	 zatem	 prosimy	
o	takowe	zezwolenie.	

Opis	sztandaru

	 Kolor	sztandaru	zielony,	z	prawej	strony	obraz	Matki	
Boskiej	 Częstochowskiej,	 w	 około	 obrazu	 kłosy	 psze-
nicy,	 pod	 obrazem	 na	 krzyż	 kosa	 i	 cepy,	 u	 dołu	 sierp.	
Po	 lewej	stronie	na	czerwonym	polu	Godło	Państwowe	
(Orzeł	Biały),	w	około	napis	Stronnictwo	Ludowe,	P.Z.	
w	Podhajcach.	Na	około	 sztandaru	koronka	biała.	Dłu-
gość	sztandaru	1,2	m.,	szerokość	1,14	m.,	drzewca	wy-
sokość	na	2,8	m.,	zakończone	grotem	trójgraniastem.	

	 Sztandar	 ten	będzie	używany	na	uroczystościach	 tak	
państwowych,	kościelnych,	 jak	i	Maryjnych,	szarfa	ko-
loru	czerwono-białego,	długość	1,	3	m.
	 Żywimy	nadzieję,	że	Urząd	Wojewódzki	naszej	proś-
bie	nie	odmówi.

	 Podhajce,	dnia	14	lipca	1938	r.

	 Zaręba	Władysław	[podpis	ręczny]	

	 Niestety,	 oczekiwania	
chłopów	z	Podhajec	nie	zosta-
ły	spełnione.	Przez	dziewięć	
miesięcy	 pismo	 ludowców	
pozostawało	 bez	 jakiejkol-
wiek	 odpowiedzi	 z	 Urzędu	
Wojewódzkiego	 w	 Tarnopo-
lu.	Ostatecznie,	8	maja	1939	
r.	 wojewoda	 tarnopolski	
odrzucił	 prośbę	 ludowców	
bez	podania	przyczyny	 swej	
negatywnej	 decyzji.	 Powo-
łał	 się	na	art.	75,	ust.	3	 roz-
porządzenia	 Prezydenta	 RP	
o	 postępowaniu	 administra-
cyjnym	 z	 22	 marca	 1928	 r.	
Wskazana	 przez	 niego	 pod-
stawa	 prawna	 mówiła	 m.in.	
że	decyzje	władz	nie	wyma-
gają	uzasadnienia,	 gdy	waż-
ny	 interes	 państwowy	 prze-
mawia	 przeciwko	 bliższemu	
uzasadnieniu.	
	 Analogicznych	 przypad-
ków	 było	 w	 województwie	
tarnopolskim	 znacznie	 wię-
cej.	Z	licznej	korespondencji	
pomiędzy	 starostami	 z	 wo-
jewództwa	 tarnopolskiego	
a	 wojewodą	 wynika	 jasno,	
że	 brak	 zgody	 na	 używanie	
sztandarów	 SL	 był	 formą	
szykany	wobec	ludowców	za	
ich	 aktywność	 i	 opozycyjną	
działalność	 całego	 ugrupo-
wania	 oraz	 próbą	 (w	 rozu-
mieniu	władz	województwa)	
zachowania	spokoju	na	wie-
lonarodowej	wsi	kresowej.	
	 Z	powodu	braków	źródło-
wych	nie	wiemy	czy	ludowcy	
z	 ZP	 SL	w	Podhajcach	 sko-
rzystali	 z	 przysługującego	
im	prawa	 i	 czy	 odwołali	 się	
od	decyzji	wojewody	do	mi-
nistra	spraw	wewnętrznych.

Marcin Bukała
IPN Rzeszów

Z	kart	historii
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	 Pierwsza	 niedziela	 po	
Wszystkich	 Świętych	 to	
w	Wierzchosławicach	 uro-
czysty	dzień	Zaduszek	Wi-
tosowych.	W	tym	dniu	przy	
Grobie	chłopskiego	premie-
ra,	męża	stanu	i	przywódcy	
polskich	 chłopów	 -	 Win-
centego	 Witosa	 gromadzą	
się	 ludowcy	 i	 sympatycy	
z	 całej	 Polski.	 Przybywa-
ją	 tu	 od	 kilkudziesięciu	
lat.	 Składają	 hołd	 i	 szacu-
nek	Wincentemu	Witosowi	
oraz	 Jego	 najwierniejsze-
mu	uczniowi	-	Stanisławo-
wi	 Mierzwie,	 który	 26	 lat	
temu	spoczął	obok	Niego.	
	 Zgodnie	 z	 wieloletnią	
tradycją	 6	 listopada	 o	 go-
dzinie	9:30,	w	miejscowym	
kościele	 parafialnym	 od-
prawiona	 została	msza	 św.	
w	 intencji	 śp.	Wincentego	
Witosa,	 Stanisława	Mierz-
wy,	 wnuka	Witosa	 -	 Win-
centego	 Stawarza	 i	 zmar-
łych	 ludowców.	 Homilię	
wygłosił	 ks.	 dr.	 hab	 Irene-
usz	 Stolarczyk	 -	 dziekan	
Wydziału	 Teologicznego	
Uniwersytetu	 Papieskiego	
Jana	Pawła	II	w	Krakowie.	
Następnie,	 przy	 akompa-
niamencie	 orkiestry	 dętej	
z	Filipowic	 -	gmina	Zakli-
czyn,	 na	 wierzchosławi-
ckim	 cmentarzu	 uczestni-
cy	 Zaduszek	 zgromadzili	
się	 wokół	 Kaplicy	 Witosa	
i	 Jego	 rodziny,	 gdzie	 zło-
żyli	 wiązanki	 kwiatów.	
Wśród	zaproszonych	gości	
nie	 zabrakło	 parlamenta-
rzystów	 Polskiego	 Stron-

nictwa	 Ludowego,	 na	
czele	z	prezesem	PSL,	wi-
cepremierem	Waldemarem	
Pawlakiem,	 wiceprezesem	
PSL	 Ewą	 Kierzkowską,	
posłami	na	sejm	RP	ziemi	
małopolskiej	 Andrzejem	
Sztorcem	 i	 ziemi	 podkar-
packiej	 Mieczysławem	
Kasprzakiem.	Uroczystość	
swoją	 obecnością	 uświet-
nili	 również	 posłowie	 do	
parlamentu	 europejskiego	

w	 osobach	 Jarosława	 Ka-
linowskiego	 i	 Czesława	
Siekierskiego,	 prezes	 Za-
rządu	Wojewódzkiego	PSL	
w	Małopolsce	-	dr	Andrzej	
Kosiniak-Kamysz,	 wice-
wojewoda	małopolski	An-
drzej	Harężlak,	marszałek	
województwa	 świętokrzy-
skiego	Adam	Jarubas,	wi-
cemarszałek	województwa	
małopolskiego	 Wojciech	
Kozak,	 dyrektor	 Muzeum	

Więcej niż tradycja

Zaduszki	2011

Przed	Kaplicą	W.	Witosa:	Ryszard	
Ochwat,	Waldemar	Pawlak,	Marek	

Steindel.
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Okręgowego	 w	 Tarnowie	
Andrzej	Szpunar,	samorzą-
dowcy,	 poczty	 sztandaro-
we,	 kombatanci,	 młodzież	
szkolna.	Wierzchosławicki	
cmentarz	 w	 tym	 wyjąt-
kowym	 dniu	 zapełnił	 się	
104	 sztandarami	 delegacji	
przybyłych	z	województw:	
małopolskiego,	 podkarpa-
ckiego,	 świętokrzyskiego,	
lubelskiego,	 dolnośląskie-
go	i	śląskiego.
	 Podczas	 spotkania	 na	
wierzchosławickim	 cmen-
tarzu	 zaproszonych	 gości	
powitał	 prezes	 Towarzy-
stwa	 Przyjaciół	 Muzeum	
W.	Witosa	Ryszard	Ochwat.	
Wicepremier	 Waldemar	
Pawlak	w	swoim	wystąpie-
niu	 podkreślał:	 Coroczne	
spotkania	 na	 Zaduszkach	
Witosowych	 w	 Wierzcho-
sławicach	 są	 częścią	 na-
szej	 ludowej	 tożsamości,	
a	 ruch	 ludowy	 jest	 jedyną	
formacją,	która	przetrwała	
116	lat	na	scenie	politycz-
nej.	Jak	mówił,	jest	to	wy-
nik	zadziwiający	-	zarówno	
w	Polsce	 jak	 i	 za	granicą.	
Dodał,	 że	 …bez	 Polskie-
go	 Stronnictwa	 Ludowego	
nie	 udałoby	 się	 w	 trud-
nych	momentach	utworzyć	
koalicji	 rządzącej...	 Jego	
zdaniem,	 ludowcy	 budu-

ją	 współpracę,	 wspólnotę	
i	 skupiają	 się	 na	 tym,	 co	
dobre	dla	człowieka.	Wal-
demar	 Pawlak	 zaapelował	
do	 swoich	 partyjnych	 ko-
legów	 o	 kontynuowanie	
idei	 „ludowości”,	 jaka	
przyświeca	PSL.
	 Podczas	 kolejnej	 części	
uroczystości	zorganizowa-
nej	w	 dawnym	Uniwersy-
tecie	 Ludowym	 -	 wierz-
chosławickim	 Centrum	
Kultury	 Wsi	 Polskiej	 im.	
Wincentego	Witosa	 miało	
miejsce	 spotkanie	 ludow-
ców	 i	 sympatyków	 PSL	
z	przedstawicieli	rządu.

	 Organizatorami	 tego-
rocznych	 Zaduszek	 Wito-
sowych	było:	Towarzystwo	
Przyjaciół	Muzeum	W.	Wi-
tosa,	 Polskie	 Stronnictwo	
Ludowe,	Muzeum	Okręgo-
we	 w	 Tarnowie	 -	 Oddział	
Muzeum	 Wincentego	 Wi-
tosa	w	Wierzchosławicach,	
Gminne	 Centrum	 Kultu-
ry	 w	 Wierzchosławicach,	
Fundacja	 Polska	 Miedź.	
Partnerem	przedsięwzięcia	
było	Województwo	 Mało-
polskie.

Janusz Skicki

Zaduszki	2011

Delegacje	przed	Kaplicą		Premiera	Witosa.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach prag-
nie podziękować wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w tegoroc-
zne Zaduszki Witosowe. Dla zainteresowanych dostępny jest film z uroczystości. 
Film w niezwykłej oprawie i o ciekawym montażu nagrany jest na dwóch płytach 
DVD. Można o niego pytać dzwoniąc pod numer (14) 679-70-40
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Pamiętne	rocznice

Historia powstania Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach)

Polaka i Chłopa w Wierzcho-
sławicach. 
Zebrani na znak rozpoczęcia 
pracy zawiesili symbolicznie 
na domu Witosa drewnianą 
tablicę ”Dom Wincentego 
Witosa”. (Tablica nadal znaj-
duje się w miejscu jej zawie-
szenia). Mierzwa powiedział 
po latach: To nie była dzia-
łalność na efekt, w blasku re-
flektorów, to było uporczywe 
wydreptywanie ścieżki, która 
prowadziła do prawdy.
	 Po	śmierci	Wincentego	Wi-
tosa	 (31	 października	 1945	
roku)	 Stanisław	 Mierzwa	 ak-
tywnie	 włączył	 się	 w	 uczcze-
nie	pamięci	po	swoim	dawnym	
mistrzu.	 Z	 jego	 inicjatywy	
jeszcze	 w	 listopadzie	 1945	
roku	Naczelny	Komitet	Wyko-
nawczy	 PSL	 powołał	Komitet	
Uczczenia	 Pamięci	Wincente-
go	Witosa.	W	 składzie	 komi-
tetu	 znalazły	 się	 osoby	 blisko	
związane	 z	 życiem	 i	 pracą	
zmarłego	 (m.in.	 prof.	 Franci-
szek	Bujak,	 prof.	Adam	Vetu-
lani,	 Eugeniusz	 Bielenin,	 Jan	
Dębski,	prof.	Stanisław	Pigoń,	
Antoni	 Solak).	 Komitet	 roz-
patrywał	 cztery	projekty	 swo-
jej	 działalności	 na	 najbliższe	
lata:	usypania	kopca	w	Wierz-
chosławicach,	 przeniesienia	
zwłok	Witosa	na	Wawel,	stwo-
rzenia	 fundacji	 stypendial-
nej	 dla	 uczącej	 się	młodzieży	
wiejskiej,	utworzenia	muzeum	
pamiątek	w	Krakowie	oraz	bu-
dowę	 nowego	 Uniwersytetu	
Ludowego	 w	 Wierzchosławi-
cach.	 Z	 zapisków	 które	 Sta-
nisława	 Mierzwy	 pozostawił	
po	sobie	wynika,	że	 to	on	był	

głównym	 inicjatorem	wszyst-
kich	 posiedzeń	 KUPWW	
i	 gorliwym	 egzekutorem	 jego	
postanowień.	
	 W	 dniu	 23	 grudnia	 1945	
roku	Wierzchosławice	 odwie-
dził	 Stanisław	 Mikołajczyk,	
który	chciał	w	tym	dniu	przede	
wszystkim	 odwiedzić	 wierz-
chosławicki	cmentarz	 i	oddać	
hołd	zmarłemu	niespełna	dwa	
miesiące	wcześniej	Wincente-
mu	 Witosowi.	 Była	 to	 histo-
ryczna	wizyta,	 ponieważ	 roz-
poczynała	 tradycję	odwiedzin	
grobu	Witosa,	która	z	czasem	
zyskała	nazwę	„Zaduszki	Wi-
tosowe”.
	 Aktywną	 prace	 krakow-
skiego	 środowiska	 ludowców	
przerwały	 działania	 nowego	
aparatu	 władzy,	 który	 ukon-
stytuował	się	w	Polsce	po	za-
kończeniu	II	wojny	światowej.	
W	wyniku	represji	w	połowie	
września	1946	 r.	 aresztowany	
został	m.in.	 Stanisław	Mierz-
wa,	 a	 w	 następnych	 miesią-
cach	-	jak	pisze	Bolesław	De-
reń	-	większość	członków	ZW	
PSL,	 członkowie	 zarządów	
powiatowych,	prezesi	gminni,	
przez	co	m.in.	 rozbita	została	
struktura	organizacyjna	PSL.
	 W	 latach	 1947-1953	 rocz-
nice	śmierci	Witosa	obchodzi-
ła	jedynie	córka	-	Julia	Masio-
wa	 wraz	 ze	 swoimi	 dziećmi	
-	Wincentym	Stawarzem	i	Jo-
anną	 Steindel.	 Spotykali	 się	
wspólnie	na	cmentarzu	i	brali	
udział	 w	 nabożeństwach.	 Tak	
pisał	 o	 tym	okresie	S.	Mierz-
wa:	Na	grób	jego	[W.	Witosa	-	
J.S]	 przychodziła	 tylko	 córka	
z	dziećmi	i	rodziną	oraz	nowy,	

 W tym roku Muzeum 
Wincentego Witosa w Wierz-
chosławicach obchodzi swój 
okrągły jubileusz istnienia. 
Dokładnie 40 lat temu uchwa-
łą prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Krako-
wie, z dnia 27 XII 1971 roku, 
powołano do życia instytu-
cję kulturalną p.n. Muzeum 
- Dom Wincentego Witosa. 
Uchwała WRN była tylko for-
malnym aktem regulującym 
stosunki placówki względem 
prawa. Faktem jest, że mu-
zeum zaczęło funkcjonować 
znacznie wcześniej niż zezwa-
lała na to urzędowa decyzja.
 Podczas spotkania za-
duszkowego, zorganizowa-
nego w Wierzchosławicach 
31 października 1966 roku, 
niewielka grupa odważnych 
ludzi pod przewodnictwem 
mec. Stanisława Mierzwy, nie 
bacząc na grożące im konse-
kwencje złożyła przysięgę, 
której pozostała wierna do 
końca życia. 
Zebrani w bolesną 21 roczni-
cę śmierci Prezesa Wincente-
go Witosa w jego domu, który 
służył mu za mieszkanie ro-
dzinne, kancelarię wójta i sie-
dzibę pierwszego w historii 
Polski chłopskiego Premiera 
Rządu - zobowiązujemy się 
wielkie jego zasługi dla Naro-
du i Państwa, dla wsi i chło-
pów polskich zachować we 
wdzięcznej pamięci oraz oto-
czyć opieką dla przekazania 
następnym pokoleniom całą 
jego spuściznę duchową i ma-
terialną, wnioskując o utwo-
rzenie Muzeum dla Wielkiego 
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miejscowy	 proboszcz	 odpra-
wić	żałobne	nabożeństwo.	Po-
przednik	walczył	 z	 żywym,	 ten	
modlił	się	za	Zmarłego.	Z	cza-
sem	zaczęli	na	cmentarz	wierz-
chosławicki	 pielgrzymować	
rozproszeni	 przyjaciele	 Zmar-
łego,	garstka	z	tych,	co	za	jego	
tycia	 towarzyszyli	 mu	 w	 pra-
cy	 i	 walce,	 co	 nie	 zapomnieli	
przeszłości,	 wielkiej	 i	 dumnej	
przeszłości	Ruchu	Ludowego.
	 Mierzwa	 wznowił	 trady-
cję	 „Zaduszek	 Witosowych”	
po	 przerwie	 spowodowanej	
pobytem	 w	 więzieniu.	 „Za-
duszki”	odbywały	się	zawsze	
w	listopadzie,	w	pierwszą	nie-
dzielę	po	święcie	Wszystkich	
Świętych.	Jak	twierdzi	Dereń,	
na	 ich	 przebieg	 zwykle	 skła-
dały	się:	msza	św.	w	kościele	
parafialnym	 w	 Wierzchosła-
wicach,	 złożenie	 kwiatów	 na	
grobie	 Witosa	 i	 odwiedziny	
jego	domu.	Z	każdym	rokiem	
liczba	 uczestników	 spotkań	
rosła.	 Integralną	 częścią	 Za-
duszek	 były	 spotkania	 przy	
herbacie,	 organizowane	 po-
czątkowo	w	domach	działaczy	
ludowych	z	Wierzchosławic	-	
Antoniego	Wszołka	i	Mariana	
Szyncla,	oraz	w	późniejszych	
latach	 w	 domostwie	 Witosa,	
przez	 córkę	 Julię	 Masiową	
z	rodziną.	
Podczas	 spotkań	 przeważnie	
pierwsze	słowa	do	zebranych	
kierował	 Mierzwa.	 „Słowa	
te	dźwigały	 -	 jak	pisze	Alina	
Fitowa	 -	 ludowców	 z	 przy-
gnębienia,	 budziły	 ich	 z	ma-
razmu	 niemoralności,	 przy-
pominały	 wybitne	 postacie	
i	ideały	SL”.	
Stanisław	Mierzwa,	po	odby-
ciu	niepełnego	wyroku	skazu-
jącego	 w	 „procesie	 krakow-

skim”,	 8	 sierpnia	 1953	 roku	
wyszedł	 na	 wolność.	 Wokół	
jego	 osoby	 prawdopodobnie	
już	w	końcu	1953	 lub	na	po-
czątku	1954	 roku	uaktywniła	
się	grupa	dawnych	przyjaciół	
-	 działaczy	 rozbitego	 przez	
komunistów	 PSL	 i	 Związ-
ku	 Młodzieży	 Wiejskiej	 RP	
„Wici”	w	osobach	m.in.	Jana	
Witaszka,	 Mieczysława	 Ka-
bata,	Edwarda	Kalety,	Józefa	
Marcinkowskiego,	 Wojcie-
cha	 Jekiełka,	 Jana	 Mazurka,	
Jana	 Sokoła,	 Jerzego	Matusa	
i	 innych.	 Była	 to	 najsilniej-
sza	 grupa	 w	 kraju,	 która	 nie	
weszła	 w	 skład	 ZSL.	 Mierz-
wa	 i	 jego	 przyjaciele	 utrzy-
mywali	 listowne	 kontakty	
z	działaczami	z	 różnych	czę-
ści	Małopolski:	 Stanisławem	
Klimczakiem	ze	Słupca	pow.	
dąbrowski,	 Władysławem	
Witkiem	 ze	 Śmigna	 pow.	
Tarnów,	 Stefanem	 Szlachtą	
z	 Woli	 Radziszowskiej	 pow.	
Kraków,	czy	Wincentym	Bry-
ją	 z	 Morawczyny	 pow.	 no-
wotarski.	W	węższym	gronie	
spotykali	 się	w	 restauracjach	
krakowskich,	 najczęściej	
„Zamkowej”,	 „Literackiej”,	
„U	 plastyków”,	 dla	 omówie-
nia	spraw	bieżących,	pragnę-
li	 zainteresować	 swoją	 pracą	
innych.	
	 Mierzwa	 wracając	 do	 nie-
zrealizowanych	 koncepcji	
Komitetu	Uczczenia	 Pamięci	
Witosa,	 podjął	 się	 realizacji	
jednego	z	postulatów	-	powo-
łania	 muzeum	 poświęconego	
W.	 Witosowi.	 Najodpowied-
niejszym	 miejscem,	 według	
niego,	 były	 Wierzchosławi-
ce.	 Powoli	 zaczęto	 groma-
dzić	 materiały	 do	 przyszłej	
placówki.	Duże	zasługi	w	tej	

mierze	zawdzięczano	wnucz-
ce	 Witosa	 Joannie	 Steindel,	
która,	będąc	w	Paryżu	w	1966	
roku	w	sprawie	uregulowania	
kwestii	 wydania	 Pamiętni-
ków	W.	Witosa	 w	 Instytucie	
Literackim	Giedroycia,	przy-
wiozła	 z	 sobą	 -	 jak	 podaje	
Mierzwa	 -	 gazety,	 wycinki,	
drobne	 prace	 pisarskie,	 list	
gończy	 za	 emigrantami	 brze-
skimi	 /cenny	 nabytek	 do	Mu-
zeum/,	 taśmę	 z	 nagraniem	
mowy	Witosa…	 no	 i	 co	 waż-
ne,	 4	 egzemplarze	 Pamiętni-
ków.	 Pamiętniki	 Witosa	 kol-
portowane	 do	 kraju	 różnymi	
drogami	 w	 niedługim	 czasie	
znacząco	 przyczyniły	 się	 do	
integracji	 środowiska	 kra-
kowskich	 ludowców	 skupio-
nych	 wokół	 Mierzwy	 oraz	
rozbudzenia	 pamięci	 o	 Win-
centym	Witosie.	
	 Przełomem	 w	 sprawie	
muzeum	 okazał	 się	 niespo-
dziewany	 przyjazd	 „trzech	
prezesów”	 (prezesa	NK	ZSL	
Czesława	 Wycecha,	 prezesa	
WK	ZSL	w	Krakowie	Stani-
sława	 Kozioła	 i	 prezesa	 po-
wiatowego	 ZSL	 w	 Tarnowie	
Józefa	 Lesia)	 do	 Wierzcho-
sławic	26	sierpnia	1966	roku.	
Podczas	 tej	 wizyty	 Czesław	
Wycech	 polecił	 Koziołowi	
zwrócić	 się	 do	 prof.	 Tade-
usza	 Seweryna	 -	 dyrektora	
Muzeum	 Etnograficznego	
w	 Krakowie,	 by:	 przyjechał	
do	 Wierzchosławic,	 ogląd-
nął	 gospodarstwo	 Witosa	
i	 zaprojektował	 muzeum…	
jakieś	rolnicze,	radził	by	ze-
brać	 stare	 narzędzia	 pracy,	
wóz,	 pług	 itd…	 poustawiać	
w	stodole.	Bo	inne	pamiątki,	
to	 kto	 by	 tu	 przyszedł	 oglą-
dać.
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	 Wizja	 z	 jaką	 Wycech	 na-
kazał	 stworzyć	muzeum	była	
dla	Mierzwy	niezadawalająca	
i	 w	 zasadzie	 nic	 nie	 wyjaś-
niała.	 Sama	 forma	 muzeum,	
którą	 przedstawił	 Wycech,	
budziła	 wątpliwości	 tak-
że	 wśród	 członków	 rodziny	
Witosa.	 Profesor	 T.	 Sewe-
ryn	 sporządził	 plan	muzeum,	
który	 bardziej	 odpowiadał-
by	 wyobrażeniom	 Mierzwy:	
Zachować	 wszystkie	 budynki	
w	 stanie	 surowym,	 poprawić	
i	urządzić	w	stajni	mieszkanie	
dla	kustosza	i	pokój	gościnny	
w	drugiej	przegrodzie.	Pokój	
Witosa	 zachować	 bez	 zmian,	
zmienić	 niektóre	 obrazy,	 na-
krycia	 na	 łóżko.	 W	 drugim	
pokoju,	 dziś	 sypialni,	 urzą-
dzić	 archiwum	 i	 bibliotekę,	
zbiory	pamiątek.	Na	ścianach	
wywiesić	napisy	z	mowami	W.	
Witosa.
Mierzwa	ze	względu	na	swoją	
przeszłość	 nie	 mógł	 oficjal-
nie	 zabiegać	 o	 sfinalizowa-
nie	 podjętego	 zamierzenia,	
a	powołanie	muzeum	musiało	
wymagać	 zgody	 władz	 pań-
stwowych.
	 Początkowo	 jednak	 wła-
dze	 ZSL	 dążyły	 aby	 rodzina	
Witosa	 sprzedała	 zabudowa-
nia	 na	 rzecz	 skarbu	 państwa	
i	 wyprowadziła	 się	 z	 gospo-
darstwa.	
	 W	 październiku	 1969	 r.	
udało	 się	wierzchosławickim	
i	 krakowskim	 działaczom	
skupionym	 wokół	 Mierz-
wy	 odkupić	 od	 Ludwiki	 Le-
żuchowej	 w	 Dwudniakach,	
przysiółku	 Wierzchosławic,	
stary	 dom	 rodzinny	 wraz	
z	 zabudowaniami,	 w	 którym	
urodził	 się	Witos.	 Był	 to	 za-
czątek	muzeum.	

	 Zbrodnie	 na	 Wybrzeżu	
w	grudniu	1970	roku	zmusiły	
do	 odejścia	Władysława	 Go-
mułkę.	 Na	 czele	 PZPR	 sta-
nął	 Edward	 Gierek.	 Zmiany	
personalne	 objęły	 również	
ZSL.	 Cz.	Wycecha	 na	 stano-
wisku	 prezesa	 NK	 ZSL	 za-
stąpił	w	1971	roku	Stanisław	
Gucwa,	 pochodzący	 z	 nie-
odległych	 od	 Wierzchosła-
wic	 Przybysławic.	 Ponadto	
Gucwa	przed	wojną	był	dzia-

łaczem	ZMW	„Wici”	w	Brze-
sku	 i	 zapewne	 znał	 środowi-
sko	krakowskich	ludowców.
	 Nowi	 przywódcy	 PZPR	
i	 ZSL	 chcieli	 zjednać	 sobie	
społeczeństwo;	 jedną	 z	 tych	
dróg	 była	 zmiana	 spojrzenia	
na	 przeszłość	 ruchu	 ludowego	
i	większa	tolerancja	dla	„grupy	
Mierzwy”.	
	 30	 października	 1971	 roku	
oficjalnie	 otwarto	 Muzeum	
Wincentego	Witosa,	które	funk-
cjonowało	początkowo	pod	na-
zwą	„Dom	Wincentego	Witosa	
w	Wierzchosławicach”.	
Sama	uroczystość	zorganizo-
wana	w	pośpiechu	i	zminima-

lizowana	 przez	 władze	 ZSL	
spowodowała,	 że	 na	 uroczy-
stości	zabrakło	Mierzwy	i	jego	
krakowskich	współpracowni-
ków.	 Uczestniczyła	 jedynie	
rodzina	W.	Witosa	i	okoliczni	
mieszkańcy	 z	 Wierzchosła-
wic.	 Przybyłe	 delegacje	 zło-
żyły	kwiaty	na	grobie	Witosa.	
Następnie	 wszyscy	 udali	 się	
na	 Dwudniaki	 i	 w	 obejściu	
domu,	 w	 którym	 urodził	 się	
Witos,	 wiceprzewodniczący	

Wojewódzkiej	 Rady	Narodo-
wej	 w	 Krakowie	 Władysław	
Cabaj	 dokonał	 uroczystego	
otwarcia.	 Formalnie	 Muze-
um	 -	 Dom	W.	Witosa	 zosta-
ło	 powołane	 dopiero	 uchwa-
łą	 prezydium	 Wojewódzkiej	
Rady	Narodowej	w	Krakowie	
z	dnia	27	XII	1971	roku.	Kie-
rownikiem	 muzeum	 została	
wnuczka	Witosa	 Joanna	 Ste-
indel.	
	 Powstałe	 muzeum	 począt-
kowo	 podlegało	 Wydziało-
wi	 Kultury	 Prezydium	WRN	
w	 Krakowie,	 który	 miał	 za-
pewniać	 powstałej	 placówce	
środki	 na	 utrzymanie	 i	 roz-

Spotkanie	zaduszkowe	przy	grobie	W.	Witosa,	lata	60-te.
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wój.	Od	strony	merytorycznej	
wierzchosławicką	 placówką	
opiekowali	 się	 dyrektor	 Mu-
zeum	 Historycznego	 mia-
sta	 Krakowa	 mgr	 Stanisław	
Czerpak	 i	 każdorazowy	 Mi-
nister	 Kultury	 i	 Sztuki.	 Jak	
podaje	 Dereń,	 przy	 muzeum	
w	 dniu	 10	 maja	 1972	 r.	 po-
wstała	 dwudziestoosobowa	
Rada	 Muzealna,	 jako	 organ	
doradczy	 i	 opiniodawczy.	
Na	 jej	 czele	 stanął	 działacz	
ZSL	 -	 docent	 Antoni	 Podra-
za,	 późniejszy	 profesor	 Uni-
wersytetu	 Jagiellońskiego;	
zastępcą	 został	 Franciszek	
Kieć	 -	 dyrektor	 Państwowe-
go	Zakładu	Wychowawczego	

w	 Zbylitowskiej	 Górze	 koło	
Tarnowa,	 późniejszy	 wice-
prezes	WK	ZSL	w	Tarnowie.	
Stanisław	Mierzwa	 nie	 mógł	
oficjalnie	 zasiadać	 w	 Radzie	
Muzealnej,	 aby	 jego	 nazwi-
sko	 nie	 stało	 się	 przeszkodą	
polityczną	 dla	 funkcjonowa-
nia	 muzeum.	 Nieformalnie	
reprezentował	 go	 Franciszek	
Kieć.	
Początki	 działalności	 były	
skromne.	 W	 jego	 skład	
wchodził	 odkupiony	 jeszcze	
w	 1969	 roku	 dom	 rodzin-
ny	 Witosa	 na	 Dwudniakach.	
Natomiast	 w	 gospodarstwie,	
które	 Witos	 wybudował	 sam	
w	latach	1905-1913,	do	zwie-

dzania	 udostępniono	 na	 po-
czątku	 jeden	 pokój	 -	 gabinet	
Witosa	i	korytarz.	
	 W	 rok	 po	 powstaniu	 mu-
zeum,	 aby	 móc	 realizować	
oficjalnie	 swoje	 cele,	Mierz-
wa	 powołał	 stowarzyszenie	
p.n.	 Towarzystwo	 Przyjaciół	
Muzeum	 Wincentego	 Witosa	
w	Wierzchosławicach.
	 Z	czasem	Wierzchosławice	
stały	 się	 ważnym	 ośrodkiem	
na	 mapie	 Małopolski.	 Do	
Wierzchosławic	 przybywały	
delegacje	 chłopskie	 z	 całej	
Polski,	 a	 muzeum	 z	 czasem	
stawało	się	ośrodkiem	nieza-
leżnej	myśli	chłopskiej.

JS

Spotkanie	zaduszkowe	przy	grobie	W.	Witosa,	lata	60-te.
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Zaproszenie	do	lektury

Kółko Rolnicze w Siedliskach
Opowieść o jego dziejach

najbliższych.	 To	 dodat-
kowo	 wzmacnia	 wartość	
poznawczą	 tej	 książ-
ki.	 Ich	 opowieść	 -	 jak	
słusznie	 nazywają	 swo-
je	 dzieło	 Autorzy	 -	 osa-
dzona	 na	 szerokim	 tle	
historyczo-gospodarczo-
obyczajowym	 sprawia,	
że	 czytając	 poszerzamy	
wiedzę	 o	 małej	 ojczyź-
nie,	 o	 czasach	 nie	 tak	
przecież	odległych,	a	jed-
nak	odchodzących	powo-
li	 w	 niepamięć.	 Intencją	
Autorów	 jest,	 by	 ocalić	
od	 zapomnienia	 dla	 na-
stępnych	 pokoleń	 to,	 co	
ocalić	jeszcze	można.	
Wielu	 spośród	 tych,	 któ-
rzy	zdecydują	się	na	lek-
turę	tej	książki,	przeczyta	
w	 niej	 o	 swoich	 przod-
kach,	 o	 krewnych,	 sąsia-
dach,	czy	znajomych;	ten	
i	ów	dowie	się	o	nich,	być	
może,	 czegoś	 nowego,	
niespodziewanego.	Mogę	
zapewnić,	że	nie	jest	to	li	
tylko	zabieg	marketingo-
wy.

Książka dostępna jest do na-
bycia. Kosztuje 20 zł ( plus 
koszty przesyłki). Wszyscy 
zainteresowani mogą ją na-
być dzwoniąc pod numer 
(14) 679-70-40

Marian Suda
(Dziennikarz,	autor	kilku	książek	

i	blisko	tysiąca	artykułów

opublikowanych

w	prasie	polskiej	i	zagranicznej)

	 Siedliska	 społeczność	
dorobiła	 się	 już	 mono-
grafii	 swojego	 sołectwa.	
W	środowisku	kółkowych	
działaczy	zrodziła	się	am-
bitna	myśl,	 by	na	kartach	
niniejszej	 książki	 przed-
stawić	 dzieje	 instytucji	
-	 chluby	 tej	 wsi	 -	 Kółka	
Rolniczego,	 która	 od	 po-
nad	 stu	 lat	 towarzyszy	
społeczno-gospodarczej	
i	politycznej	historii	sied-
liskiego	 sołectwa.	 Tym	
bardziej,	 że	 to	 tak	 boga-
te	 w	 dorobek	 Kółko	 Rol-
nicze	 przez	 cały	 ten	 czas	
było	 w	 Siedliskach	 jed-
ną	 z	 głównych	 sił	 spraw-
czych	 zachodzących	 na	
tym	terenie	zmian.
	 „Kółko	 Rolnicze	 w	 Siedli-
skach	 -	 Opowieść	 o	 jego	
dziejach”	wykracza	w	swej	
formie	 poza	 pracę	 o	 cha-
rakterze	monograficznym.	
Daje	 Czytelnikowi	 wię-
cej,	 niż	 mógłby	 się	 spo-
dziewać	 po	 tytule.	 Nie	
stroniąc	od	mnóstwa	waż-
nych,	dobrze	udokumento-
wanych	faktów,	dostarcza	
bardzo	 wielu	 opowieści,	
dygresji,	 anegdot,	w	wie-
lu	 fragmentach	 podanych	
z	na	wskroś	literackim	za-
cięciem,	 co	 powoduje,	 że	
książkę	 tę	 czyta	 się	 z	 za-
interesowaniem	 i	 z	 przy-
jemnością,	 nie	 zanudza	
bowiem	 w	 żadnym	 frag-
mencie.
	 Bez	 wątpienia	 wiel-
kim	 walorem	 jest	 abso-
lutna	 szczerość	 Autorów	

-	 Jana	 Hebdy,	 Maksymi-
liana	 Krasa	 i	 Zygmunta	
Bienia.	 Widać	 to	 niemal	
na	 każdej	 stronie,	 zarów-
no	 tam	 gdzie	 mowa	 jest	
o	 sukcesach	 i	 zasługach,	
jak	 też	 i	 o	 zachowaniach	
niegodnych,	 a	 nawet	 ha-
niebnych.	 Niełatwo	 się	
na	taką	szczerość	zdobyć,	
bo	 tekst	 traktuje	 przecież	
o	ludziach	-	tak	świeckich	
jak	i	duchownych	-	pocho-
dzących	z	niezbyt	dużego,	
czy	 wręcz	 małego	 środo-
wiska:	 powiatu,	 gminy,	
wsi.	
	 Wśród	 Autorów	 jest	
historyk	 oraz	 dwaj	 miej-
scowi	 działacze	 o	 bo-
gatym	 dorobku	 w	 pracy	
publicznej	 i	 społecznej.	
Wszyscy	 o	 dużej	 wiedzy	
i	 doświadczeniu.	 Dwaj	
z	 nich	 w	 wielu	 wydarze-
niach,	 o	 których	 piszą,	
uczestniczyli	 osobiście,	
albo	 słyszeli	 o	 nich	 od	
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Msza	św.	w	kościele	Matki	Bożej	Pocieszenia
w	Wierzchosławicach.

Poczty	sztandarowe	w	drodze
na	wierzchosławicki	cmentarz.

Delegacja	ZP	PSL	w	Mielcu:	Andrzej	Chrabąszcz	-	prezes,	
Stefan	Rysak	-	wiceprezes	i	Stanisław	Bik	-	wiceprezes.

Goście	Zaduszek	Witosowych	:	Wojciech	Kozak	-	wicemar-
szałek	małopolski,	Andrzej	Sztorc	-	poseł,	Andrzej	Harężlak	
-wicewojewoda	małopolski,	Waldemar	Pawlak	-	wicepremier	
rządu	RP,	Jarosław	Kalinowski	-	europoseł,	Andrzej	Jakubas	-	
marszałek	województwa	świętokrzyskiego,	Mirosław	Kasprzak	

-	poseł,	Andrzej	Kosiniak-Kamysz	-	prezes	ZW	PSL
woj.	małopolskiego.	

Laureaci	konkursu	plastycznego,
„Widokówka	z	Muzeum	Wincentego	Witosa”.

Zaduszki Witosowe
w	66.	rocznicę	śmierci	Wincentego	Witosa
i	w	26.	rocznicę	śmierci	Stanisława	Mierzwy
6 listopada 2011 r.

Delegacja	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej
im.	W.	Witosa	w	Łowcach.


