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Zbliżają się
Święta Bożego Narodzenia, a zaraz potem
Nowy Rok. Święta Bożego Narodzenia są w polskiej
tradycji czasem szczególnym:
staramy się oderwać od codzienności i spędzić w gronie rodzinnym kilka spok ojnych dni. Początek Nowego Roku to z k olei
okres podsumowań i planów na przyszłość. Myślę, że jak o
członk owie T owarzystwa mamy powód do dumy, podsumowując
nasze zeszłoroczne dok onania.
Przyszły rok na pewno, z różnych względów, nie będzie prosty. Ale mam
nadzieję, że razem uda się nam zrealizować kilka nowych zamierzeń.
Chciałabym, żeby wszystkie podejmowane działania jeszcze bardziej integrowały nasze
T owarzystwo i żeby skutk owały coraz większą aktywnością.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, w imieniu Zarządu, życzę Państwu
i Państwa Bliskim dużo spok oju, zdrowia i czasu dla siebie. Życzę również, żeby w Nowym
Roku udało się spełnić rodzinne i zawodowe plany oraz marzenia.

Ryszard Ochwat

Zaduszki 2013

ZADUSZKI WITOSOWE W WIERZCHOSŁAWICACH
- z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Pierwsza niedziela po teres partyjny oraz życie pryPrzy akompaniamencie orWszystkich Świętych to trady- watne - przypomniał biskup kiestry dętej i asyście Komcyjnie w Wierzchosławicach tarnowski.
panii Honorowej Wojska
uroczysty dzień Zaduszek Witosowych. W tym dniu przy
grobie chłopskiego premiera,
męża stanu i przywódcy polskich chłopów Wincentego
Witosa gromadzą się ludowcy i sympatycy z całej Polski.
W tym roku po raz pierwszy
swoją obecnością uroczystość
uświetnił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski.
Zgodnie z wieloletnią tradycją 10 listopada o godzinie
9:30 w miejscowym kościele
parafialnym odprawiona została msza św. w intencji śp.
Wincentego Witosa, Stanisła- Spotkanie w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa w Wierzchosławicach.
Od lewej: A. Harężlak, J. Piechociński, J. Kalinowski, S. Kalemba,
wa Mierzwy, Wincentego StaE. Grzeszczak, W. Kosiniak-Kamysz.
warza i zmarłych ludowców.
W czasie homilii ordynariusz
Polskiego 2 Korpusu Zmediecezji tarnowskiej - ks. bp
chanizowanego z KrakoAndrzej Jeż zachęcał do czerwa, na wierzchosławickim
pania z bogatej spuścizny
cmentarzu prezydent RP oraz
wielkiego Polaka, męża stanu,
przedstawiciele rządu RP złopatrioty i rolnika - Wincenteżyli wiązanki kwiatów.
go Witosa. Był człowiekiem
Uroczystość na cmentarzu
skromnym, społecznikiem
poprowadził tradycyjnie Ryi wielkim patriotą. Jak sam
szard Ochwat - prezes Towapowtarzał, w życiu kierował
rzystwa Przyjaciół Muzeum
się zasadą: „Kiedy nie było
W. Witosa w WierzchosławiPolski - dążyć do niej, gdy
cach, rozpoczynając cytatem
przyszła - pracować dla niej,
poety chłopskiego Jana Wika gdy będzie trzeba - bronić
tora: Ta mogiła nie będzie
jej”. Politykę postrzegał jako
tylko pustym sarkofagiem.
sztukę godzenia sprzecznych
Ta mogiła będzie żyć wielinteresów. Dla polskiej racji
ką prawdą Wodza Narodu.
stanu gotów był poświęcić Z niej, jak z ogniska wiekowei rzeczywiście to czynił - in- Wystąpienie Jarosława Kalinowskiego. go, będą brać chłopi głownie,
2

Zaduszki 2013
aby podpalać serca miłością
pracy dla narodu i miłością
wolności, która jest służbą dla
Polski, najtrwalszą podwaliną
jej potęgi.
W swoim przemówieniu
przy grobie Witosa prezydent
Bronisław Komorowski zaznaczył m.in., że: Nie da się
zrozumieć Polski bez zrozumienia polskiej wsi, bez zrozumienia także i przeżycia
tradycji ruchu ludowego, podkreślając, że Wierzchosławice - miejsce urodzenia i pracy
Wincentego Witosa - są szczególną stolicą polskiej wsi.
W tegorocznych uroczystościach wzięli również
udział: wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, wicemarszałek
Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, minister pracy i polityki społecznej Władysław
Kosiniak-Kamysz, minister
rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba, europosłowie: Jarosław Kalinowski
i Czesław Siekierski, prezes
Zarządu Wojewódzkiego PSL
w Krakowie dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, marszałek województwa świętokrzyskiego
Adam Jarubas, wojewoda
małopolski Jerzy Miller,
wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, wicemarszałek województwa małopolskiego Roman
Ciepiela, rodziny Wincentego Witosa i Stanisława
Mierzwy.
W swoim przemówieniu
przy grobie W. Witosa wicepremier Janusz Piecho-

ciński zaznaczył: Przyszliśmy
tu po to aby zamanifestować,
że wyrastamy z polskiej wsi,
ze wspólnoty którą chcemy
umacniać i pomnażać…
Prezes PSL apelował przy
tym: Pamiętając o tych wielkich
korzeniach budujmy w sobie
patriotyzm dnia powszedniego.
Pamiętajmy, że lepsza Polska
nigdy nie powstawała sama
z siebie, budowali ją Polacy!
(…) Możemy w obecności władz
państwowych oddać trzykrotnemu premierowi to, czego Rzeczpospolita oddać nie chciała, nie
mogła czy nie zdążyła. Jesteśmy
tu po to aby umacniać w nas to
wielkie Witosowe przesłanie:
A polska winna trwać wiecznie!
Po to tu przychodzimy każdego
roku i wrócimy w każdym kolejnym…
Po uroczystościach na
wierzchosławickim cmentarzu kolumna prezydencka
udała się do Muzeum Wincentego Witosa, gdzie prezydent
w otoczeniu rodziny Wincentego Witosa i pracowników
Muzeum zwiedział zabudowania gospodarstwa.
Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przy

Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach, gdzie
parlamentarzyści odpowiadali na pytania zadane przez
przybyłych gości.
W tym roku na uroczystość
Zaduszkową przybyły licznie
delegacje, a wierzchosławicki
cmentarz zapełnił się w tym
dniu ponad 150 sztandarami.
W dniu Zaduszek Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
- główny organizator uroczystości - prowadziło zbiórkę
publiczną na remont domu rodzinnego W. Witosa (wymianę
pokrycia dachowego, remont
płotu wokół domu). W wyniku ofiarności uczestników
udało się zebrać kwotę 6.150
tys. zł co stanowi ¼ wszystkich potrzebnych środków na
remont. Z wpływów na konto
zebraliśmy prawie 15 tys. zł.
Zarząd Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum W. Witosa pragnie podziękować
wszystkim, którzy ofiarowali swoją cegiełkę na ten cel
i apeluje o dalszą hojność.
Janusz Skicki

Uczestnicy Zaduszek.
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Z kart historii

NA DZIAŁALNOŚĆ ZMW „WICI” MOJE SPOJRZENIE
W połowie września 1980 r.
na posiedzeniu Komisji Historycznej i Młodzieżowej WK
ZSL w Tarnowie, w Roztoce
k. Zakliczyna zrodziła się idea
przywrócenia organizacji młodzieżowych Związku Młodzieży Wiejskiej. Znaczący wpływ
na to spotkanie miały wydarzenia gorącego sierpnia 1980 r.
tj. strajki i protesty robotników
Wybrzeża, Szczecina i Jastrzębia-Zdrój, zakończone pierwszy
raz w powojennej historii Polski
podpisaniem porozumień strony
rządowej i strajkujących robotników różnych branż zawodowych.
Zainicjowany tym spotkaniem wniosek o potrzebie posiadania przez młodzież wiejską ZMW autentycznej, własnej
organizacji, zaczął szybko być
realizowany. Powstają pierwsze
Koła ZMW w gminach: Czarna,
Brzostek, Zakliczyn, Wierzchosławice, Bolesław, Gręboszów
i w wielu innych.
Liderami odradzania się
ZMW byli: Antoni Jankosz,
Ryszard Ochwat, Janusz Solak,
Edward Lis, Marek Chlastawa,
Jan Wrona, Józef Chmura, Tadeusz Wilk, Tadeusz Goryl, Tadeusz Trytek i wielu innych.
Bardzo mocnego wsparcia
udzielili starsi koledzy i koleżanki, dawni żołnierze Batalionów
Chłopskich, ZMW RP „Wici”,
ZMW „Wici” i ZMW z lat 19571976.
2 grudnia 1980 r. przed wyjazdem na Krajową Naradę Młodzieży Wiejskiej Antoni Jankosz
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powołał Tymczasowy Zarząd
Wojewódzki ZMW w Tarnowie, którego przewodniczącym
został Janusz Solak z Bogumiłowic, gmina Wierzchosławice.
Tak więc w Tarnowie powstał
pierwszy w kraju Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży
Wiejskiej.
Powołany 3 grudnia w Warszawie Tymczasowy Zarząd
Krajowy ZMW opracował Deklarację Ideową, Statut ZMW
i program działania przyjęty na
I Krajowym Zjeździe Delegatów
ZMW w dniach 20-22 marca
1981 r. Jednym z podstawowych
zadań stojących przed nowo
powstałym Związkiem była potrzeba zdefiniowania i uregulowania statusu gospodarstw rolnych, z jednoczesnym uznaniem
rodzinnego gospodarstwa jako
trwałej i równoprawnej formy
gospodarki narodowej. ZMW
za niesprawiedliwe uważał dyskryminowanie wsi w dostępie
do kultury, oświaty, środków na
inwestycje w infrastrukturę, zaopatrzeniu w materiały budowlane i środki do produkcji rolnej,
sytuacji socjalno-ekonomicznej
mieszkańców wsi.
W województwie tarnowskim politycznego wsparcia dla
tworzących się kół i ZG ZMW
udzielił WK ZSL z prezesem
Stanisławem Partyłą, Franciszkiem Kieciem, Antonim Czosnyką i Jerzym Jabłońskim.
Wojewódzki Zjazd Delegatów ZMW obradował 15.02.
1981 r. w budynku Uniwersytetu
Ludowego w Wierzchosławi-

cach. Było to niejako symbolicznym wyrażeniem ciągłości działalności organizacji młodzieży
wiejskiej, czerpiąc z bogatego
dziedzictwa swoich poprzedniczek, nawiązując do tradycji
i historii wsi oraz szeroko rozumianego ruchu ludowego. Zjazd
na przewodniczącego ZW ZMW
wybrał kol. Antoniego Jankosza,
pracownika Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Brzostku.
Ważnym zadaniem i celem
tarnowskiej organizacji była praca szkoleniowo-wychowawcza
członków Związku, w szacunku
do dorobku swoich poprzedniczek, do drugiego człowieka,
jego godności, wartości takich
jak praca, rodzina, ojczyzna, ziemia, znajomość historii Polski
i ruchu ludowego oraz przygotowanie młodego człowieka do
społecznej działalności w myśl
hasła „Ojczyźnie - Wsi - Sobie”.
Prelegentami na szkoleniach byli
pracownicy instytucji kultury,
oświaty, spółdzielczości wiejskiej, działacze polityczni, nauczyciele.
Wprowadzenie 13.12.1981 r.
na obszarze całego kraju stanu
wojennego, dekrety związane
z tym wydarzeniem, restrykcje
- o mały włos nie doprowadziły
do delegalizacji i rozwiązania
tarnowskiej organizacji ZMW.
Było to wynikiem protestu przeciwko ograniczeniom swobód
obywatelskich, internowaniem
działaczy Solidarności RI.
W lutym 1982 r. tarnowska organizacja otrzymała ufundowany
przez członków i sympatyków

Z kart historii
sztandar. Słowa Roty ślubowania ułożył A. Jankosz. Ta uroczystość miała miejsce w UL Wierzchosławice.
Tarnowskie ZMW przyjęło
nazwę „Wici” i wraz z organizacjami ZW ZMW „Wici” z Bielska-Białej, Rzeszowa, Krosna,
Tarnobrzegu, Przemyśla - tworzyło Radę Regionalną ZMW
„Wici”.
III Wojewódzki Zjazd Delegatów ZMW „Wici” dnia
18.03.1986 r. nowym przewodniczącym wybrał Wacława Majewskiego z gminy Zakliczyn.
Uchwały Zjazdu zobowiązały
ZW do godnego uczczenia 30-lecia powstania ZMW w 1957 r.
Główne uroczystości odbyły
się w Tarnowie, na które zostali
zaproszeni działacze z lat 19571976.
Ważnym zadaniem realizowanym wspólnie z Towarzystwem
Uniwersytetów Ludowych było
organizowanie cyklu spotkań

słuchaczy w ramach Niedzielnych Uniwersytetów Ludowych
w różnych miejscowościach naszego województwa. Prezesami
ZO TUL w Tarnowie byli koledzy Ryszard Ochwat i Jerzy Jabłoński.
Uchwała IV Zjazdu Wojewódzkiego Delegatów ZMW
„Wici” zobowiązała kierownictwo ZW do takich działań, które
przywrócą Uniwersytet Ludowy
im. W. Witosa Związkowi Młodzieży Wiejskiej.
Kwestia odzyskania UL pojawiła się już w 1981 r., lecz
wprowadzenie stanu wojennego
tę ważną dla nas sprawę przesunęło na bliżej nieokreślony czas.
Prezydium ZW ZMW „Wici”
powołało dnia 16.06.1989 r.
Społeczny Komitet na Rzecz
Odzyskania UL. Na dzień
13.08.1989 r. przed budynek UL
została zwołana akcja protestacyjna członków i sympatyków
ZMW, wsparta przez ludowców

i posłów na Sejm z terenu województwa. Ta akcja protestacyjna
zmieniła formę na okupację budynku UL. W gmachu Sejmu RP
dnia 23.08.1089 r. zostało podpisane porozumienie ZG ZSMP
i ZK ZMW, w którym to ZG
ZSMP zobowiązał się przekazać
społeczeństwu gminy Wierzchosławic budynek UL wraz z przyległym terenem.
Decyzją Naczelnika Gminy Wierzchosławice z dnia
22.10.1989 r. Uniwersytet Ludowy im. W Witosa został przekazany w wieczyste użytkowanie
ZK ZMW.
Obecnie ten budynek został
gruntownie wyremontowany
i częściowo także przebudowany. Jest własnością samorządu
gminy Wierzchosławice. Działa
pod nazwą Centrum Kultury Wsi
Polskiej im. Wincentego Witosa.
Wacław Majewski

Tarnowska reprezentacja na spotkaniu z okazji 60- lecia powstania ZMW w Warszawie, 1988 r.
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Z rodzinnych wspomnień

Witos w Borzęcinie - ze wspomnień Jana Musiała
Jan Musiał z Borzęcina Dolnego pomimo 86. roku życia zachowuje świetną pamięć. Chętnie opowiada swoje przeżycia, wspominając ludzi i wydarzenia, w których sam uczestniczył. Lubi jeździć na rowerze i odwiedzać kolegów. Na jego twarzy
często gości uśmiech. W rozmowie wiele spraw traktuje miłosiernie. Było, minęło…
Chwilami jednak potrafi dosadnie ocenić jakieś wystąpienie lub czyn konkretnego
człowieka. W jego wspomnieniach odżywają ludzie spoczywający dzisiaj na cmentarzu w Borzęcinie Dolnym. Zna trzy pokolenia Borzęcan. O wielu mieszkańcach
może powiedzieć „Znałem twojego ojca, dziadka i pradziadka”.

To było 80 lat temu, letnią porą w 1933. roku. Jako
sześcioletnie dziecko pasałem krowy. Gdy przygoniłem je na podwórka wieczorową porą, to poiłem
je w żłobie. Patrzę, a drogą idzie pośpiesznie kilku
chłopów w sukmanach (jednym z nich był Stanisław
Czarny), z kosami osadzonymi na sztorc i krzyczą do
mojego ojca: „Józek chodź
na wiec, Witos będzie prowadził”. Nawet nie jadłem.
Byłem ciekawy, zaprowadziłem krowy do stajni
i szybko pobiegłem przed
dom Edwarda Szafrańca.
Tam w zagrodzie Szafrańca
i w dwóch sąsiednich zgromadziło się wielu chłopów.
Ponieważ mało widziałem,
wyszedłem na piwnicę zwaną lochem i obserwowałem
wiec.

Po chwili przyjechała
bryczka, a w niej Wincenty
Witos i Stanisław Lechowicz
ze Zdrochca. Był też Stanisław Cholewa - ludowiec,
kiedyś wójt, „prawa ręka Witosa w Borzęcinie”. Chłopi
mówili „Witos, Witos”. Jakoś
tak wypowiadali to nazwisko
z wielką czcią i szacunkiem.
No i stanął ten Witos na kieracie, żeby lepiej było go wi-

dać i słychać. Pamiętam, miał
taki czarny kapelusz z dużym
rondem i czarne wąsy. Mówił,
a chłopi w ciszy go słuchali.
Chłopów-ludowców zebrało
się wielu. Byli tam zapewne:
Franciszek Pudełek zwany
„Jaglorz”, Stanisław Curyło „Wiarus”, Józef Staśko - „Kanadrus”, Jan Hujar, Wawrzyniec Boraca, Alojzy Rogóż,
Franciszek Szafraniec, Józef

Jeden z wieców ludowych w powiecie tarnowskim, lata 30-te XX wieku.
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Budzioch, Stanisław Janczura, Franciszek Cnota, Józef
Gałek, Józef Wolny, Franciszek Kołodziejski, Józef
Musiał, Marcin Zachara, Jan
Burlak, Franciszek Grzybek,
drugi Franciszek Grzybek
zwany „Plinc”, Stanisław
Nita, Jan Koza, Władysław
Gajda, Wojciech Klisiewicz.
Z Jagniówki nie zabrakło najbardziej aktywnych działaczy Stronnictwa Ludowego:
Jana Molitura, Jana Białka,
Antoniego Obłąka, Andrzeja
Kulisia, Jana Szatkowskiego,
Józefa Piekło, Franciszka Rogoża i Wojciecha Soboty. Byli
też zapewne ludowcy z Borzęcina Górnego. O czym Witos mówił to nie pamiętam,
miałem przecież sześć lat.
W Borzęcinie Górnym
był wybudowany drewniany
budynek przeznaczony dla
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Domek był
mały, właściwie jedna duża
izba. Odbywały się w niej
zebrania, narady i potańcówki. Prenumerowano jeden
egzemplarz gazety „Piast”,
który po przeczytaniu podawano sobie z rąk do rąk.
Pamiętam też, jak jechali ludowcy z Jagniówki na „Zielone Świątki” do
Brzeska. Wozem drewnia-

nym zaprzężonym w parę
przystrojonych, dorodnych
koni. Jan Molitur, zięć Mułki, był chorążym, trzymał
sztandar. Wszyscy chłopi ubrani byli w sukmany,
a kobiety w stroje krakowskie. Nad nimi powiewał
zielony sztandar. Pędzili…
Piękny to był widok. Pamiętam jak dziś… Pasłem
wtedy krowy przy drodze
„w starej rzece”.
Byłem na pogrzebie Witosa w Wierzchosławicach
w listopadzie 1945 r. Pojechaliśmy z Józefem Rogożem na rowerach. Uczestniczyło w nim wielu ludzi
i żołnierzy.
Lucjan Kołodziejski

Stanisława Łowińska

Wincenty Witos
W chłopskiej sukmanie
jak przed laty
wędrujesz
po polach i wioskach
Po ciężkiej orce
otwierasz drzwi sąsiadom
by ujrzeli w prawdzie drogę Piasta i Premiera
Dziś
z góry lepiej widzisz
upadki i zwycięstwa
wolną Polskę
O nią
walczyłeś
z różańcem w kieszeni
płacąc więzieniem i emigracją
Upokorzony nie zdradziłeś
ojczystego domu
ziemi
Twoja mądrość
rozsiewała ziarno nadziei
w ofiarowaniu
Miłość zakorzeniona w wierze
niczym diament w koronie
rysuje wiecznego orędownika
polskiego ludu
polskiego gospodarza
Ciebie - Witosie
W chłopskiej sukmanie
jak przed laty
wędrujesz
w królestwie niebios
po światło ziemi matki karmiącej

7

Ocalić od zapomnienia

Na ratunek Starej Zagrodzie
Od kilku lat Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum W. Witosa
stara się zainteresować działaczy
ludowych trudną sytuacją, w jakiej znajduje się dom urodzenia
Wincentego Witosa ze względu
na konieczny jego remont.
„Stary Dom” stanowi autentyczny przykład budownictwa
wiejskiego podtarnowskiej wsi.
Został wybudowany w 1814 r.
według wówczas panujących zasad. Konstrukcja ścian jest węgłowa, dach dwuspadowy kryty
słomą. Ściany są wylepiane gliną
wewnątrz i na zewnątrz budynku, bielone, okna sześciodzielne.
Dom ten składa się z sieni,
z której na lewo wchodzi się do
dużej izby, a za nią znajduje się
komora. Na prawo od sieni jest
mała izba, przerobiona niegdyś
ze stajni. W tym jednym budynku znajdowało się całe gospodarstwo rodziców W. Witosa.
W swoich w pamiętnikach Witos
wspomina:
Nasz dom, jak przeważnie
wszystkie domy, zbudowany był
z drewna, a to z tej prostej przyczyny, że pobliskie lasy były jego
dostarczycielem i że koszt budowy był niższy z uwagi na możność samoobsługi w zakresie
ścięcia, okorowania i obróbki
budulca[…]
…Poza izbą była sień, w której stały żarna oraz stępa do robienia kaszy, głównie pęcaku, ze
zboża. Do izby przylegała z drugiej strony komora, w której trzymano zboże i ubrania. Nasz dom
po wykupieniu drugiej połowy,
posiadał dwie izby, komorę, sień
8

i klepisko, na którym młócono
zboże.
Dziadek Wincentego Witosa
- Jan przekazał całe gospodarstwo młodszemu synowi Wojciechowi (ojcu Wincentego).
Starszy syn Antoni otrzymał od
ojca spłatę pieniężną i osiadł
we wsi Rudka. Po śmieci Antoniego o majątek upomniała się
wdowa po zmarłym - Katarzyna. W wyniku rozprawy sądowej Katarzyna Witos otrzymała
całe gospodarstwo położone na
Dwudniakach. Wojciech Witos wraz z rodziną zamieszkał
tylko w małej części domu,
użytkując jedno pomieszczenie
i sień przerobioną na stajnie.
Po śmierci Katarzyny Witos,
Wojciech odkupił od jej córki
pozostałą cześć domu. W kolejnych latach na parceli obok
domu wybudował stajnię. Po
jego śmierci zagroda rodzinna
przeszła w ręce syna Andrzeja (brata Wincentego), który
ją sprzedał w 1921 r. Od tego
czasu zagroda znajdowała się

w różnych prywatnych rękach
i z biegiem lat niszczała.
Działacze ludowi, skupieni na
czele z mgr Stanisławem Mierzwą za swój priorytetowy cel postawili sobie nie tylko propagowanie myśli niezależnego ruchu
ludowego, którego symbolem
stał się W. Witos, ale również
zajęcie się opieką nad spuścizną
materialną, którą pozostawił po
sobie. Pozyskali więc środki na
wykup i remont Starego Domu
z rąk prywatnych, co też uczyniono w 1969 r. i przekazano na
własność Marka Steindla prawnuka W. Witosa.
Powstałe w 1973 roku Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
nie mogło wówczas posiadać
takiej własności a najlepszym
wyjściem było pozostawienie go
w rękach rodziny Witosa. Przystąpiono również wkrótce do
gruntownego remontu zagrody.
Wymieniono praktycznie całą
stolarkę, wylepiono i pobielono
od nowa ściany, wybudowano
piec, nowy dach pokryto słomą.

Dom Rodzinny W. Witosa na Dwudniakach, lata 70-te XX wieku.

Ocalić od zapomnienia
Już wtedy planowano wybudowanie na sąsiednich działkach
skansenu. W doprowadzeniu remontu do końca zaangażowała
się liczna grupa ludzi na czele
z bliskim współpracownikiem
Witosa Antonim Solakiem, dla
którego było to niemal dzieło
życia.
Przez cały ten okres „Stara
Zagroda” znajdowała się pod
opieką pracowników muzeum
oraz członków naszego stowarzyszenia. W 2004 roku społecznie zaangażowali się oni w pracach nad wymianą pokrycia
dachowego. W tym celu, sami
obsiali, skosili a później młócili
żyto do rekonstrukcji strzechy.
Docelowy zabieg przyniósł pożądany efekt. Przez kolejnych 10
lat dach był zabezpieczony.
Dopiero w 2012 r. Marek Steindel właściciel domu, przekazał
go aktem notarialnym na własność Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach. Darowizna ta
stworzyła sytuację, w której
Towarzystwo musi szczególnie zaangażować się w jego
utrzymanie, w tym we wszystkie konieczne prace.
Niestety, obecnie ”Stary
Dom” wymaga kosztownego remontu. Słoma, którą jest pokryty,
uległa znacznemu uszkodzeniu,
dach przeciekał, koniecznym
więc było tymczasowe zabezpieczenie jednej strony dachu blachą, co też uczyniono w 2012 r.
Oczywiście jest to tylko prowizoryczne zabezpieczenie. Słoma na drugiej części dachu musi
być wkrótce wymieniona w całości na nową. Koszty remontu
są szacowane na kwotę 30 tysię-

Wnętrze „Starego Domu”.

cy złotych. Aby sprostać finansowo temu przedsięwzięciu Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
W. Witosa podjęło akcję zbiórki
pieniędzy na remont tego unikatowego domu, w tym sprzedaż cegiełek. Podczas Zaduszek
Witosowych 2013 zebrano 6 tysięcy złotych, co stanowi tylko
część potrzebnej kwoty.
Stara zagroda wymaga również wymiany płotu na nowy.
W dalszych planach jest odbudowa, pierwotnie istniejących

w pobliżu, budynków gospodarczych z myślą o utworzeniu
skansenu.
Wszystkie te prace będą wymagały znacznych nakładów finansowych, Zarząd naszego Towarzystwa będzie więc ponawiał
apele o zbiórkę funduszy na ten
cel.
jch

Zbiórka słomy na naprawę strzechy Domu Rodzinnego W. Witosa. Lipiec 2004 r.
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Człowiek prawdziwie nieprzeciętny
(Wspomnienie Mieczysława Stacha)
Mieczysław Stach urodził
się 13 stycznia 1914 roku we
wsi Żdżarec (pow. Mielec),
w chłopskiej rodzinie wielodzietnej. Szkołę podstawową
ukończył w Radomyślu
Wielkim, a następnie
w 1934 roku ukończył II
Gimnazjum im. hetmana Jana Tarnowskiego
w Tarnowie.
Ponieważ już od
dziecka stale rozwijał
swoje umiejętności muzyczne, w czasie pełnienia służby wojskowej
w Szkole Podchorążych
w Brześciu n. Bugiem
prowadził ochotniczo
chór będący dumą 82.
Pułku Piechoty. Studia skończył w Państwowym Pedagogium
w Krakowie. W czasie
okupacji prowadził chór
w kościele w Wierzchosławicach. W tej też wsi
podjął pracę w szkole.
W Bogumiłowicach
prowadził tajne nauczanie.
W 1945 roku jako ochotnik
w II Armii Wojska Polskiego
dowodził samodzielną kompanią przeciwpancerną przy
batalionie w Gubinie. Po powrocie pracował w szkole
i Uniwersytecie Ludowym
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w Wierzchosławicach, potem
w Zespole Szkół Zawodowych w Mościcach. Organizował i prowadził zespoły
artystyczne, działał w ruchu

Mieczysław Stach w mundurze
oficera Wojska Polskiego.

ludowym. Był człowiekiem
ideologicznie związanym
z Muzeum Wincentego Witosa i Towarzystwem Przyjaciół Muzeum.
Mimo wielu funkcji społecznych i zawodowych,
które w ciągu swojego życia

pełnił śp. Mieczysław Stach,
w pamięci mieszkańców
Wierzchosławic zapadł jako
założyciel i wieloletni kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Swojacy”.
		 Znamienne, że w 2010
roku minęło 65 lat
od powstania zespołu
i pierwszego jego publicznego koncertu w teatrze im. J. Słowackiego
w Krakowie. Przed 65
laty bowiem młodzi tancerze i muzycy z Bogumiłowic, Gosławic, Łętowic i Wierzchosławic,
z inicjatywy nauczyciela Szkoły Podstawowej
w Wierzchosławicach
- Mieczysława Stacha
zorganizowali się, tworząc zespół artystyczny,
złożony z sekcji chóralnej, teatralnej, a następnie recytatorskiej, który przez 68 lat swojego
istnienia jako nieliczny
zespół folklorystyczny
potrafił wypracować własną
markę i styl, stając się wybitnym Zespołem Pieśni i Tańca w kraju.
Amatorska grupa muzyczno-chóralna, mimo że funkcjonowała w Wierzchosławicach znacznie wcześniej

Zostaną w naszej pamięci
niż Mieczysław Stach
		 Powołał profesjonalpowołał profesjonalny zespół, kapelę muny zespół, nigdy nie
zyczną, a w 1947 roku
wypracowała jednolidwie sekcje: teatralną
tej formy artystycznej,
i recytatorską; na koa jej program skupiał się
niec zaś grupę taneczgłównie na występach
ną.
okolicznościowych
		 Mimo, że w ostatnich
i próbach odbywanych
latach swojego życia
w domu parafialnym
nie uczestniczył już
(jasełka, kolędy).
w wielu pracach bezZespół artystyczny,
pośrednio związanych
który powołał Miez zespołem, to był on
czysław Stach, miał
spirytus movens nie tyljuż charakter ludowy
ko jego powołania, ale
i składał się początkoi większości przedsięwo z jednej sekcji - chówzięć.
ru. Próby odbywały się
		 Na zawsze pozostał
kilka razy w tygodniu
ich „duszą”, inspiracją
w świetlicy Ludowego
dla młodszego pokoleDomu Kultury w Bogunia, wzorem do naślaDelegacja ZG PSL w Wierzchosławicach. Od lewej:
miłowicach, a początki Mieczysław Stach, Marek Padło, Wojciech Pochroń. dowania dla współczejego pracy były skromsnych.
Wierzchosławice 2005 r.
ne. Nowo powstały zeZ inicjatywy mieszspół chóralny musiał
kańców Bogumiłowic,
tuacji, że spotkania zespołu
borykać się bowiem z wielo- odbywały się w domach pry- w niedzielę (12 stycznia 2014 r.)
ma trudnościami powojennej watnych, a członkowie przy- o godzinie 17:00 w kościele
rzeczywistości, m.in. z cięż- nosili własny opał do ogrze- w Bogumiłowicach odbędzie
kimi warunkami lokalowymi wania sali przeznaczonej na się msza święta w intencji
i finansowymi. Bliski współ- próby…
ś.p. Mieczysława Stacha.
pracownik Mieczysława
Mieczysław Stach do- Serdecznie zapraszamy!
Stacha z tego okresu - Wła- skonale rozumiał potrzeby
dysław Dzierwa, tak wspi- miejscowego środowiska.
(JS)
nał tamten czas: Początki Widziałem i znałem potrzezespołu były trudne, a jego by tutejszej młodzieży. Czusiedzibami były pomieszcze- łem, że potrzebna jest jej
nia starej szkoły w Wierzcho- jakaś rozrywka, coś, czym
sławicach i Domu Ludowego młodzież mogłaby się zająć
w Bogumiłowicach. Niejed- - podkreślał niejednokrotnokrotnie dochodziło do sy- nie.
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Szkoła w Gliniance ma już 75 lat!
23 listopada 2013 roku był
w Szkole Podstawowej w Gliniance dniem rocznicowych obchodów: 25-lecia nadania imienia Wincentego Witosa oraz
75-lecia istnienia szkoły.
Uroczystości rozpoczęły się
w kościele parafialnym p.w.
św. Wawrzyńca w Gliniance.
W uroczystej mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył
ks. Krzysztof Krzesiński, wzięli udział licznie zgromadzeni
goście i poczty sztandarowe:
Szkoły Podstawowej w Górkach, Szkoły Podstawowej
w Zakręcie, Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Jana Pawła II w Gliniance,
Powiatowego Związku PSL
i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gliniance. W wygłoszonej
homilii proboszcz przypomniał
wydarzenia sprzed 25 lat związane z nadaniem szkole imienia
i przekazaniem sztandaru.
Następnie wszyscy udali się
do szkoły przygotowanej na
przyjęcie gości. W holu i na korytarzach można było obejrzeć
albumy ze zdjęciami, kroniki,
wystawy prac dziecięcych - portrety patrona, wykonane w różnych technikach plastycznych
i wiersze o szkole. Zaproszeni
goście otrzymali przy wejściu
okolicznościowe foldery oraz
wybite na ten jubileusz monety.
Główne uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej,
gdzie zebranych powitała dyrektor szkoły pani Alicja Wieczorek. Wśród zaproszonych
gości byli m.in. władze samorządowe gminy: wójt Gminy

Wiązowna - Anna Bętkowska,
skarbnik gminy - Wiesław Miłkowski, przewodnicząca Rady
Gminy - Monika Sokołowska,
radni naszej gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
podstawowych i gimnazjów,
przedstawiciele Rady Gminy,
przewodniczący Rady Rodziców, m.in. pani Elżbieta Majek,
która 25 lat temu przekazywała
ówczesnej pani dyrektor Zofii Fic-Karwińskiej sztandar,
a także absolwenci. Liczną grupę stanowili absolwenci rocznik 1949, którzy 50 lat temu
ukończyli naszą szkołę. Inicjatorem i współorganizatorem ich
spotkania był pan Kazimierz
Nowak. Szczególnymi gośćmi,
których wystąpienia uświetniły
przebieg uroczystości, byli: pan
Janusz Czyż - syn pierwszego
kierownika i absolwent Szkoły Podstawowej w Gliniance
oraz pan Ryszard Ochwat - prezes Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach.

Kończąc część oficjalną dyrektor szkoły podkreśliła, że słowa
patrona Prawdę mówić. Prawdą się kierować są do dziś aktualne i są dla nas drogowskazem
w wychowywaniu młodego pokolenia.
Po powitaniu nastąpiła część
artystyczna w wykonaniu dzieci. Uczniowie klas IV - VI przypomnieli postać Patrona, jego
trudną drogę życiową, osiągnięcia i zasługi dla ojczyzny - zarówno tej „małej” jak i „dużej”.
Dzieci z klasy III b, nawiązując
do pielęgnowanych w naszej
szkole tradycji regionalnych,
przedstawiły ludowe tańce
i piosenki, a pierwszaki żywiołowo wykonały utwór „Jak dobrze być uczniem w Gliniance”. Całość występów uczniów
zwieńczyły popisy akrobatyczne uczniów klas V - VI.
Potem głos zabrali goście.
Panie - wójt Anna Bętkowska i przewodnicząca Rady
Gminy Monika Sokołowska
życzyły uczniom wielu sukce-

Wystąpienie mgr Alicji Wieczorek - dyrektor szkoły.
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sów w nauce, podkreślając by
czerpali wzorce z życia swojego Patrona, a być może któryś
z absolwentów zostanie premierem. Ryszard Ochwat - prezes Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Wincentego Witosa
w Wierzchosławicach powiedział o działalności muzeum
i wzbogacił wiedzę o patronie
o dodatkowe informacje. Natomiast absolwent naszej szkoły
i syn jej pierwszego kierownika
pan Janusz Czyż wspominał lata
spędzone w Gliniance - ówczesne dziecięce zabawy i psoty.
Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem słuchali jego opowieści. Niejednej z zebranych na
sali osób przywołały one obrazy
i wspomnienia z ich dzieciństwa
i szkolnych lat - niekiedy bardzo
osobiste, od których w oku zakręciła się łza. Dodał, że choć:
dziś zamieniliśmy drewniane
ławki i kałamarze z atramentem
na nowoczesne sale z komputerami i tablicami multimedialnymi, lecz misja szkoły pozostała
taka sama. I taki sam jest mały
człowiek - uczeń, przed którym
szkoła ma otwierać nowe horyzonty.
Życzenia wielu sukcesów
z przesłaniem wyłącznie łagodnych zakrętów, zza których
wyłaniają się drogi do dalszej
wędrówki - przekazali dyrektorzy placówek oświatowych.
Podziękowania złożyła również
była dyrektor pani Wanda Witkowska, za to, że przez ponad
43 lata mogła doświadczać radości i wszystkiego najlepszego,
pracując właśnie w tej szkole.
Po wystąpieniach gości i podziękowaniach na salę wjechał
tort ufundowany przez Radę

Rodziców, w postaci szkolnej
tarczy. Wszyscy zebrani odśpiewali szkole 100 lat, a potem
przy szwedzkim stole mogli
delektować się glinianeckimi
„sójkami’ z czerwonym barszczykiem i innymi przygotowa-

nymi na tę okazję specjałami,
wspominając minione szkolne
czasy.
Anna Pniewska
Krystyna Wyglądała

Uroczysta akademia.

Wystąpienie Ryszarda Ochwata prezesa Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa.

Tort jubileuszowy.
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DNI PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W BORKU STRZELIŃSKIM
(28 - 31 X 2013)
Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim od 13 lat nosi
imię Wincentego Witosa.
Każdego roku na przełomie
października i listopada obchodzimy dni Patrona naszej
szkoły. Jest to tydzień patriotyczny, w którym przypada rocznica śmierci Witosa.
W szkole podejmowanych
jest szereg działań, począwszy od wywieszenia tablicy
na budynku szkoły, flag - narodowej i ludowej, gazetek
w klasach, poprzez uroczyste
akademie, warty przed tablicą Witosa, po złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem
Patrona szkoły w Węgrach
pod Wrocławiem. Co kilka
lat organizujemy Wieczornicę poświęconą Witosowi dla
lokalnego środowiska, przy
udziale władz gminnych, gości z PSL-u, rodziców, sponsorów, uczniów i nauczycieli
naszej szkoły.
Zaledwie parę dni, a szkoła zmieniła swe oblicze nie
do poznania. Ucichły krzyki, śmiechy, ba! głośniejsze
rozmowy nawet. Powietrze
przesycone było wonią chry14

zantem i płonących zniczy.
Atmosfera nabrała odświętnego charakteru; pełnego zadumy i refleksji...
Uczniowie w galowych
strojach oddawali hołd swemu Patronowi, pełniąc honorową wartę przed tablicą
upamiętniającą postać Wincentego Witosa. W każdym
niemal zakątku obecne było
mądre, pełne serdecznej troski spojrzenie Wielkiego Polaka. ,,Spozierał z wyżyn’’:
gazetek szkolnych i klasowych, ekranów komputerów,
tablic multimedialnych, kartek z bloków rysunkowych
i z zeszytów szkolnych. Towarzyszył uczestnikom akademii w momentach szczególnie podniosłych: ślubowania
I klasy, uroczystym apelu ku
czci Patrona, mszy świętej
w intencji Ojczyzny i złożeniu wiązanek pod pomnikiem
Wincentego Witosa w miejscowości Węgry. Spoglądał
na roztańczoną, rozśpiewaną
i szczęśliwą dziatwę szkolną
w trakcie programów i inscenizacji artystycznych. Widział
polską, wiejską szkołę - no-

woczesną, ciepłą, przytulną,
do której chętnie uczęszczają
zdrowe, syte dzieci.
Jak zareagowałby Wincenty Witos na ten sympatyczny
obrazek, pozostanie w sferze
domysłów. Może jednak cień
uśmiechu zawitałby pod czarnym wąsem, a z zatroskanego
czoła ubyłaby jedna zmarszczka… Przecież ,,nie ma sprawy ważniejszej niż Polska!’’
- wiedzą to już najmłodsi
uczniowie, którzy z dumą
i szacunkiem wymawiają imię
Patrona Szkoły Podstawowej
w Borku Strzelińskim.
Zaproszenie na tę uroczystość wystosował do nas poseł
na sejm RP - Andrzej Dąbrowski. W uroczystości uczestniczyły władze wojewódzkie
- wicewojewoda - Ewa Mańkowska, wicemarszałek województwa dolnośląskiego p. Chlebosz, przedstawiciele
PSL-u wszystkich szczebli,
przedstawiciele władz samorządowych gminy Żórawina
(na terenie której leżą Węgry),
gminy Borów (na terenie, której znajduje się nasza szkoła),
poczty sztandarowe z okolic

Nasz Patron
Dolnego Śląska oraz uczniowie ze szkół w Węgrach i naszej - z Borka Strzelińskiego.
Dzieci z naszej szkoły pod pomnikiem Wincentego Witosa
zaprezentowały cytaty i ważne wydarzenia z życia Witosa.
mgr Katarzyna Pępkowska
nauczycielka j. polskiego w SP

Apel poświęcony Wincentemu Witosowi.

w Borku Strzelińskim

Poczet sztandarowy szkoły
pod pomnikiem W. Witosa w Węgrach.

Proporczyk z okazji nadania imienia szkole.
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Zaduszki Witosowe

w 68. rocznicę śmierci Wincentego Witosa
w 28. rocznicę śmierci Stanisława Mierzwy
10 listopada 2013 r.

Delegacja PSL Powiatu Tatrzańskiego.

Goście Zaduszek Witosowych. Od prawej:
Janusz Piechociński - wicepremier Rządu RP i prezes PSL,
Bronisław Komorowski - Prezydent RP,
Eugeniusz Grzeszczak - wicemarszałek Sejmu RP,
Stanisław Kalemba - minister rolnictwa,
Adam Jarubas - marszałek woj. świętokrzyskiego.

Poczet sztandarowy Zespołu Szkół
im. W. Witosa w Książu Wielkim.
Delegacja ZP PSL w Katowicach
i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa.

Wystąpienie Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego.
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Przemarsz pocztów sztandarowych do Centrum Kultury
Wsi Polskiej im. W. Witosa.

