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Uroczystość Bożego Narodzenia jest nie tylko największym w świecie chrześcijańskim
wydarzeniem, najwspanialszym ze świąt, dającym tyle wiary, nadziei, ukojenia, ale kryjącym tak wiele tajemnic; tak wiele i tak głębokich....
Kartka dla W. Witosa - 1932 r. , ze zbiorów Muzeum W. Witosa.

Wincenty Witos na Boże Narodzenie 1935 r.

Niech te szczególne święta będą okazją do przesłania naszym Czytelnikom i ich Rodzinom,
Ludowcom i Sympatykom najserdeczniejszych życzeń, radości i spokoju w ten cudowny
czas i na każdy nadchodzący dzień w Nowym 2015 roku.
												
Zasyła
Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

Boże Narodzenie

Wigilie wielkich Polaków
Z gwiazdą nadziei - leciał,
świecąc Judei, Hymn narodzenia śpiewali anieli, Mędrcy nas nie widzieli, królowie
nie słyszeli, Pastuszkowie postrzegli i do Betlejem biegli,
pierwsi wieczną mądrość witali, wieczną władzę uznali:
Biedni, prości i mali...
To słowa Adama Mickiewicza z III części „Dziadów”.
O tym, jak wigilijną gwiazdę
nadziei witali wielcy Polacy
można odnaleźć w ich wspomnieniach, listach, w twórczości. W chwilach zadumy,
podejmowania życiowych decyzji. Wszystkie jakby inne,
pisane w innych epokach,
w oddaleniu od siebie, a stanowią o jednym i niepowtarzalnym.
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Kolęda kołysanka
Mróz był siarczysty, śnieg
skrzypiał pod płozami, janczary grały kapelą srebrzystą.
W dzień Wigilii Bożego Narodzenia - 24 grudnia 1798
roku, pani Barbara z Majewskich i Mikołaj Rymwid Mickiewiczowie jechali na Wigilię z Nowogródka do Zaosia.
Pani Barbara spodziewała się
dziecka. I oto w przydrożnej
karczemce, w drodze na Wigilię, urodziła swego drugiego syna, który miał przynieść
sobie wigilijne imię - Adam.
Karczemka była tak uboga, że
nie było stołu, na którym można by było położyć niemowlątko, by je spowić w pieluszki. Ojciec Mikołaj wydobył
z bagaży księgę - tom poezji
ks. bp. Ignacego Krasickiego z ową frazą z hymnu
Rycerskiej Szkoły Kadetów: „Święta miłości kochanej Ojczyzny”. I na tejże księdze spowito małego
Mickiewicza w pieluszki.
Tyle piękna legenda, której
prawdziwość potwierdzają
relacje braci. Największy
poeta polski rodzi się tak
jak Boże Dziecię - w ubóstwie i pierwszą jego kołysanką jest kolęda. To właśnie on w przyszłości, wracając tęskną myślą do nadniemeńskich Wigilii dzieciństwa, powie z katedry

College de France o kolędach
polskich: Nie wiem, czy jaki
inny kraj może się poszczycić
zbiorem podobnym do tego,
który posiada Polska... Uczucia w nich wypowiedziane,
uczucia macierzyńskie, gorliwej czci Najświętszej Panny
dla Boskiego Dzieciątka, są
tak delikatne i tak święte, że
trudno by znaleźć w jakiejkolwiek innej poezji wyrażenia
tak czyste, o takiej słodyczy
i takiej delikatności.
W nowogródzkiej farze,
przed wizerunkiem Madonny
(której powierzy pani Barbara Mickiewiczowa swego
synka) śpiewano w wigilijny

Kartki z życzeniami dla W. Witosa, ze zbiorów Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach.
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czas przepiękne kolędy: „Gdy
śliczna Panna Syna kołysała”,
„Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki”. A potem był powrót
do dworku przez uliczki zasypane śniegiem, pod rozgwieżdżonym niebem. W domu
czekała Wigilia - sianko pod
obrusem, samotne krzesło
dla oczekiwanego wędrowca, opłatek z symbolem „Tej,
co w Ostrej świeci Bramie”.
Dzielenie się opłatkiem, tym
okruszkiem „Bożego chleba”.
Do końca życia będzie
Adam Mickiewicz wspominał
te lata sielskie-anielskie, mówiąc: Nigdzie na ziemi tak wesołego życia, jak w litewskich
wioskach i zaściankach. Tyle
tam radości, miłości, szczęścia... Może już Bóg nie da
użyć tego życia, ale musimy
coś zrobić, aby zachować to
drogie narodowe ziarno... Zachował je w „Panu Tadeuszu”.
Urodziny i imieniny Adama Mickiewicza obchodzili
w dniu Wigilii uroczyście jego
przyjaciele - Filomaci zwani
Promienistymi. Towarzystwo
Filomatów - miłośników cnoty i nauki, działało tajnie na
Uniwersytecie Wileńskim od
roku 1817.
Wigilię roku 1823 większość z nich spędziła już
w więzieniu. Byli oskarżeni
o to, iż „łączyli siły, ażeby odbudować Polskę w dawnym
Jej blasku”. Z reporterską
wiernością odtworzy Adam

Mickiewicz więzienną Wigilię Filomatów w III części
„Dziadów”.
Ignacy Domeyko - jeden
z najmłodszych uwięzionych, pisze w swym pamiętniku: Północami - przekupiwszy szyldwachów zbieraliśmy się w celi Adama.
Za oknem była zima i grożący nam wszystkim Sybir...
W więzieniu panowała wiosna i nadzieja na przyszłość,
choć dalekiej - Polski... Cela
Adama przytykała do muru
kościoła
Ostrobramskiego:...Z jutrzni w noc Bożego
Narodzenia dochodziła nas
przy wtórowaniu dalekiego
organu przytłumiona pieśń
„Przybieżeli pastuszkowie” która przenosiła nas w progi
domowe, gdzie po nas matki
i siostry płakały...
Msza za Polskę
Dzień pierwszy Bożego Narodzenia przepędziłem
smutno. (...) Zostałem sam
w domu - ale nie sam zupełnie,
bo właśnie w tym dniu odebrałem do poprawy pierwszy
arkusz druku nowego poematu, który wydaję na świat. (...)
Wyjście na świat tego poematu
będzie dla mnie bardzo ważną
epoką... Dla literatury polskiej
także. Bo ten poemat to „Kordian”. Wigilia Bożego Narodzenia Juliusza Słowackiego
w Genewie, rok 1833.

Rok później Juliusz pisze
z miłością: Mamo moja, jaki
byłbym szczęśliwy, gdybym
mógł (...) gwarzyć z Tobą, kochana Mamo - i opowiadać
Ci z zapałem plany moje, poetyczne plany, tak jak niegdyś
bywało. Tu jestem tak samotny. (...) Upadł śnieg - cieszyłem się jak dziecko. (...) Różne
wspomnienia cisnęły mi się do
głowy, a nade wszystko wspomnienia ostatnich świąt Bożego Narodzenia. (...) Chciałbym, żeby mi tu kto mógł zaśpiewać kolędę taką, jaką słyszałem ostatniego roku będąc
w Krzemieńcu. (...) O gdybym
raz usłyszał jeszcze Dziadunia mego śpiewającego prostą kolędę w Dzień Bożego
Narodzenia razem ze służącymi domu, zdaje mi się, że bym
do dziecinnej wiary mojej powrócił...
W poemacie „Horsztyński” Juliusz napisze: Znalazłem opłatek. (...) Czuję te
drżące listki chleba w moich
dłoniach. Jak ja lubiłem niegdyś Boże Narodzenie! (...)
Kleiłem z opłatków różnokolorowe słońca, kołyski - jakaś świętość i wesele napełniały moje dziecinne serce...
A świętą pielgrzymkę zrobił
nie na Litwę, lecz do Ziemi
Świętej i 24 grudnia 1837
roku znalazł się na pustyni
przy „maleńkim miasteczku
El-Arish”. Wśród palm, przy
szumie Śródziemnego Morza
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zastała nas wigilia Bożego
Narodzenia... Wkrótce potem autor „Kordiana” będzie
miał szansę przeżyć niezwykłe chwile w Jerozolimie. Noc
u Grobu Chrystusa przepędzona zostawiła mi mocne wrażenie na zawsze - opisze matce.
- O drugiej w nocy ksiądz rodak wyszedł ze mszą na intencję mojej kuzynki, a ja klęcząc
na tym miejscu, gdzie anioł
biały powiedział Magdalenie
„Nie ma go tu, zmartwychwstał!” słuchałem całej mszy
z głębokim uczuciem.
„W dzień Bożego Narodzenia radość wszelkiego stworzenia”

to - myślałem, że Neapol jest
cudem świata - ale rozmyślałem o lesie Zakopiańskim,
o radosnych okrzykach dzieci
na widok choinki - i myślałem
sobie, że tego nic nie zastąpi - żaden cud świata - nawet
przepyszny pióropusz Wezuwiusza błyskając purpurą na
niebie...
Nic nie zastąpi wigilii
wśród bliskich sercu - w rodzinnym domu... O takich wigiliach w rodzinnym domu będzie marzył Stefan Żeromski.
Napisze w „Dziennikach”:
Zapominam się i marzę, że
pojadę na święta do domu.
Budzę się, tam nie ma nikogo.
Tak wcześnie utracił swój rodzinny dom u stóp Gór Świętokrzyskich. Będzie za nim
tęsknił do końca swoich dni.
Wigilia... Obrus rozciągnięty na stole okrytym sianem,
choinka (...) przy tym drzewku, przy tym sianie, łączą się
rodziny, topnieją serca, tylko
dla mnie nie ma gościnnego
miejsca przy żadnym sercu.
Zawsze mi smutno, zawsze mi
w taki dzień tęskno - za matką,
za tym żem nie znał prawie rodzinnego domu.

A w twierdzy przy stołach,
okrytych sianem, oblężeni
łamali się opłatkami. Cicha
radość płonęła na wszystkich twarzach, bo każdy miał
przeczucie, pewność prawie,
że czas niedoli minął już rychło. To Wigilia w twierdzy
Jasnogórskiej opisana przez
Sienkiewicza w „Potopie”.
W roku 1890 autor „Trylogii”
wyruszył do Afryki. W grudniu, odpływając z Neapolu
na tę niezwykłą wyprawę,
Trudno znaleźć osobę, któnapisał: A dziś wigilia. Dziwna wigilia i święta - na morzu ra nie lubiłaby świąt Boże(...) Siedząc na Piazza Umber- go Narodzenia. Kto nie lubi
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świątecznych przygotowań,
zapachu choinki, karpia i prezentów? Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czeka
się przez cały rok. To święta
bardzo rodzinne, przeważnie
spędzane w gronie najbliższych - sięgające tradycjami
bardzo dawnych czasów. Co
z tego magicznego nastroju
zostało dzisiaj? Kto dzisiaj
wnosi do pokoju snopy zboża
na urodzaj? Kto kładzie siano
pod biały obrus? Ile w naszych
świętach pozostało tradycji,
a ile wyparł wszechobecny
komercjalizm i blichtr, pogoń
z siatkami pełnymi zakupów...
Czy zza stosu prezentów przy
choince widać jeszcze drugiego człowieka? Czy oślepiający blask kolorowych,
migocących żaróweczek nie
przysłania blasku woskowej
wigilijnej świecy? Czy w tym
pośpiechu nie zaprzepaszczamy najważniejszego wigilijnego przesłania...?
Henryk Wojciechowski

Zaduszki Witosowe 2014

Czerpać z mądrości przeszłych pokoleń
Mimo niesprzyjającej aury,
w niedzielę, 26 października
2014 r. ludowcy i sympatycy
ruchu ludowego z całej Polski spotkali się już po raz 69.
w Wierzchosławicach na tradycyjnych Zaduszkach Witosowych. W tym roku po
raz drugi swoją obecnością
uroczystość uświetnił prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski.

Rady Państwa, współtwórcą
i czołowym działaczem Ruchu Ludowego oraz politykiem niepodległościowym.
W Polsce niepodległej był
mężem stanu: posłem na Sejm
RP, trzykrotnym premierem
rządu i niekwestionowanym
przywódcą chłopów, którego
za zasługi dla narodu odznaczono Orderem Orła Białego,
ale też za opozycyjną działalność polityczną wtrącono do
więzienia, sądzono, skazano
na 1,5 roku więzienia i ścigano listem gończym, gdy uchylił się od odsiadywania tego
wyroku. Znamienne, iż nazwisko Witosa, począwszy już od
I wojny światowej, poprzez
II wojnę i po jej zakończeniu miało ciągle dużą wartość

zarówno w sferze symbolicznej, jak też w realnej polityce.
Trzeba przy tym zauważyć, że
sięgali po nie Polacy w momentach dla naszego narodu
bądź ciężkich, bądź dla naszej
przyszłości przełomowych.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, 26 października o godzinie
9:30, w miejscowym kościele
parafialnym odprawiona została msza św. w intencji śp.
Wincentego Witosa, Stanisława
Zaduszki w WierzchosłaMierzwy, wnuka Witosa, Winwicach swoją tradycją sięgacentego Stawarza i zmarłych lują 1945 roku, kiedy odbył się
dowców. W czasie homilii Ormanifestacyjny pogrzeb Windynariusz diecezji tarnowskiej
centego Witosa. Warto przy tej
- bp Andrzej Jeż zachęcał do
okazji przypomnieć, że w Polczerpania z bogatej spuścizny
sce zaborowej Witos był m.in.
wielkiego Polaka, męża stanu,
posłem do Sejmu Krajowego
patrioty i rolnika - Wincentego
we Lwowie i do austriackiej
Witosa. W czasie homilii biskup zaznaczył, że wiele przemyśleń Witosa, pomimo upływu
czasu, pozostaje wciąż aktualnych, oraz że polityk ten patrzył na świat oczyma człowieka wierzącego i emanującego
uczynną miłością. Dostrzegał
jak wszystko podlega ciągłym
przemianom, a kolejne pokolenia ludzi przepływają jak fale.
Tylko prawda Chrystusowej
Ewangelii trwa niezmiennie,
oświetlając człowiekowi drogę
Delegacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Wi- życia i przydając sensu jego żytosa w Różańcu z Wicepremierem Rządu RP Januszem Piechocińskim. ciu - mówił biskup tarnowski.
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centy Witos należy do postaci, które w sposób szczególny
wyznaczają kierunki naszego
myślenia i naszego działania.
(…) Miał wielką umiejętność
dostrzegania w porę spraw
ważnych dla środowiska,
z którego wyrósł, dla wsi polskiej i dostrzegania w porę,
że to musi być cząstka spraw
W tegorocznych uroczysto- ogólnonarodowej rangi - móściach wzięli również udział: wił Bronisław Komorowski.
minister pracy i polityki spo- - Wincenty Witos miał umiełecznej Władysław Kosiniak jętność reprezentowania wsi
-Kamysz, podsekretarz stanu polskiej, interesów polskich
w ministerstwie obrony naro- rolników i umiejętność redowej Beata Oczkowicz, pre- prezentowania i zabiegania
zes Zarządu Wojewódzkiego o interesy ogólnopaństwowe,
PSL w Krakowie dr Andrzej ogólnonarodowe. Dał temu
Kosiniak-Kamysz, marszałek wyraz pełniąc niezwykłą funkwojewództwa małopolskiego cję, w niezwykłych czasach:
Marek Sowa, wicewojewoda premiera rządu jedności namałopolski Andrzej Harężlak, rodowej w obliczu zagrożenia
wicemarszałek województwa nawałą bolszewicką w 1920 r.
małopolskiego Roman Ciepie- - przypomniał prezydent.
la i wicemarszałek Wojciech
Z kolei wicepremier, preKozak, członek Zarządu wo- zes PSL Janusz Piechociński
jewództwa Stanisław Sorys. przypomniał, że ludowcy spoW Zaduszkach uczestniczy- tykają się w Wierzchosławiły liczne poczty sztandarowe cach, by zasięgnąć z mądrości
szkół noszących imię Wincen- przeszłych pokoleń. Byśmy
tego Witosa w całej Polsce.
byli dumni wielkością dokoPrzy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej z Bytomia
i w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 6. Brygady Powietrznodesantowej
z Krakowa, na wierzchosławicki cmentarz udał się prezydent RP wraz z pozostałymi
przedstawicielami rządu, by
złożyć wiązanki kwiatów.

Uroczystość na cmentarzu
poprowadził tradycyjnie Ryszard Ochwat - prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum
W. Witosa w Wierzchosławicach. W swoim przemówieniu
przy grobie W. Witosa, prezydent RP zaznaczył, że Win6

trafili przenieść w przyszłość
to, co się sprawdziło przez
pokolenia: jeszcze więcej miłości, jeszcze więcej szacunku,
jeszcze więcej wiary w swoje
siły, jeszcze więcej patriotyzmu rozumianego w sposób
szczególny: przez aktywną
obywatelską postawę.
W imieniu swoim i rodziny mec. Stanisława Mierzwy
prawnuk Wincentego Witosa Marek Steindel, dziękując
prezydentowi za obecność
przypomniał, że ruch ludowy
w Polsce powstał w 1895 r.
w Rzeszowie na zjeździe, chłopów, którzy powołali do życia
Stronnictwo Ludowe a tegoroczne Zaduszki Witosowe inaugurują obchody 120 rocznicy powstania tego ruchu.

Dalsza część uroczystości
odbyła się Centrum Kultury
Wsi Polskiej im. Wincentego
Witosa w Wierzchosławicach.
Organizatorami tegorocznych
Zaduszek byli: Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Polskie Stronnictwo
Ludowe, Muzeum Okręgowe
nań przeszłych pokoleń i by- w Tarnowie - oddział Muzeum
śmy mieli w sobie siłę patrio- Wincentego Witosa w Wierztyzmu dnia codziennego, nie chosławicach.
tylko wielkich historycznych
zdarzeń, ale zwykłej, trudnej
Janusz Skicki
pracy. Abyśmy mieli siłę być
z sobą i dla siebie, a nigdy
przeciwko sobie. Abyśmy po-
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WIDZIANE Z CHÓRU
Dzień 26 października. Niedziela. Obudził mnie dźwięk
znienawidzonego budzika. Otworzyłam ospale oczy, spojrzałam na zegarek. - Czas wstać...
- szepnęłam sama do siebie.
Spojrzałam na zegarek, raz
jeszcze, modląc się w duchu,
by móc trochę dłużej pospać…
Godzina 8.00, weekend, a ja
już na nogach… Zeszłam na
dół by zjeść szybkie śniadanie,
a tam nie było żadnej żywej
duszy. Mama w kościele na porannej mszy, taty, jak zwykle,
nie było. Nie trudno było mi
się domyśleć, że i teraz coś się
dzieje w Wierzchosławicach
- Zaduszki Witosowe. Ale dlaczego w październiku?! Czasem nie nadążam za panami
z Towarzystwa. Wciągnęłam na
siebie ubranie, które wcześniej
przygotowałam. Wrzuciłam
do torebki potrzebne materiały
i czekałam na mamę koleżanki,
z którą miałyśmy pojechać z ca-

łym zespołem do Wierzchosławic. Gdy byłyśmy wszystkie
w samochodzie, ruszyłyśmy
w drogę. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że się nie
stresowałyśmy przed występem. Nie było z nami księdza
proboszcza z Mikołajowic - założyciela i opiekuna Iskierek
Jezusa, a to nasze pierwsze wystąpienie na tak dużej uroczystości. Czyli, ze stresem sam
na sam. Na zewnątrz zimno,
mgła… Podjeżdżamy na plac
kościelny, spotykamy niespodziewanie bardzo duże zamieszanie: tutaj samochody „na
warszawskich rejestracjach”,
zaraz obok poważni, a zarazem
dobrze zbudowani mężczyźni,
tam znów ludzie wychodzący z kościoła po wcześniejszej
mszy. Niestety, mimo przenikliwego zimna nie mogłyśmy
wejść do środka. Dobiegła do
mnie informacja, że ochrona
prezydenta sprawdzała kościół

Msza św. zaduszkowa. Wierzchosławice, 26.10. 2014 r.

pod względem pirotechnicznym. Za chwilę kolejna kontrola z psami tropiącymi. Pojawia
się tato. Po krótkiej rozmowie
z pracownikami BOR-u pozwolono nam wejść do środka.
Miałyśmy występować przed
ołtarzem, ale jednak zapadła
decyzja, że będziemy śpiewać
z chóru. Na chórze czekał już
na nas organista. Niewiele lat
chyba starszy od nas (zawsze
myślałam, że organiści to starsi
panowie). Ukradkiem widziałam zalotne spojrzenia moich
koleżanek w jego stronę, ale
on zachowywał stoicki spokój,
nie zwracając na nic uwagi.
Organista Mateusz zasmucił
nas wiadomością, że będziemy
śpiewać bez akompaniamentu;
ponoć biskup ordynariusz nie
jest zwolennikiem takiego śpiewu liturgicznego.
Z góry obserwowałyśmy,
jak środek kościoła zaczęły wypełniać zielone poczty
sztandarowe, strażackie, kombatanckie wraz z zaproszonymi gośćmi. W głównej nawie
kościoła nad porządkiem próbował zapanować znany mi już
wcześniej prezes Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa - Ryszard Ochwat.
Z placu kościelnego dobiegały
głosy przybyłej na uroczystość
orkiestry oraz kompanii Wojska Polskiego. Godzina 9.30
była bliżej… Dobiegał odgłos
7
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przywitania prezydenta RP Zanim zaczęłyśmy śpiewać,
z kompanią. Marsz generalski dziewczyny uśmiechnęły się
do mnie porozumiewawczo.
- robiło to wrażenie.
Mszę rozpoczął sygnał Pierwsze dźwięki wypłynęły
żołnierza hejnalisty. Jak się trochę drżącym głosem, ale
później dowiedziałam od w chwilę później nasze trójojca, odegrany został sygnał głosy brzmiały w całej okazaWojska Polskiego. Zasko- łości, choć cały czas odczuwaczył mnie. Jeszcze jedna taka łyśmy brak akompaniamentu.
impreza i zapewne zostanie Po zaśpiewaniu drugiej pieśni
ekspertem od ceremoniału odczułyśmy znaczną ulgę.
wojskowego. W pierwszych
Po mszy ustawiono uczestławkach zasiedli honorowi ników w szyku: orkiestra,
goście: prezydent RP Bro- wojsko, sztandary szkolne,
nisław Komorowski, prezes prezydent z całą świtą - przed
PSL Janusz Piechociński, roktórym dziwnym zbiegiem
dzina Wincentego Witosa oraz
okoliczności szłam ja. ZeStanisława Mierzwy, a także
wsząd mnóstwo fleszy, fotoposłowie i marszałkowie sejreporterów, dookoła kręcili się
miku wojewódzkiego. Z góry
rozpoznałam siwą głowę wuj- reporterzy telewizyjni, dzienka Jacka Mierzwy (ten, któ- nikarze. Przy kaplicy już przez
ry kilkanaście lat wstecz za- lata ustalony scenariusz poopiekował się na Zaduszkach szerzony o wystąpienie prezyzagubionymi i płaczącymi ze denta. W pamięci uczestników
strachu siostrami Aśką i Alą), zapewne pozostanie nieustana także wiele innych znanych ne zmaganie prezesa T-wa ze
twarzy z gazet czy też telewi- szwankującym mikrofonem.
Walczył dzielnie do końca.
zji.
Kazanie było w miarę krót- Nie poddał się. Płynnie uporał
kie, stonowane, o głębokiej się z wystąpieniem. Wystąpietreści, bez akcentów politycz- nia prezydenta RP i prezesa
nych. Miałam wrażenie, jak- PSL były już bez problemów
bym przytoczone wątki słysza- technicznych.
ła już na poprzednich ZaduszMgła i zimno nadal nie dakach.
wały za wygraną. OdczuwaZbliżał się czas Euchary- li to wszyscy uczestnicy. Po
stii, więc teraz nasza kolej. Po- apelu poległych i salwie honozwolono nam zaśpiewać dwie rowej prezydent opuścił uropieśni. Długo nie mogłyśmy czystość. Napięcie wyraźnie
się zdecydować, aż w końcu opadło. Dokończenie składawybrałyśmy „Ty tylko mnie nia wiązanek, wspólne zdjępoprowadź” oraz „Gdy wpa- cia, przyjacielskie rozmowy.
truję się w Twą Świętą Twarz”. Nastąpiło przejście do daw8

nego Uniwersytetu Ludowego
w Wierzchosławicach. I znowu obowiązki, zadaniem moim
było wyświetlanie prezentacji
multimedialnej, przedstawiającej pogrzeb Witosa i pierwsze
lata Towarzystwa. Prezentacje
przygotowała starsza siostra
Ala. Ostatni slajd - fotografia
Stanisława Mierzwy i w tym
właśnie momencie przyszła mi
na myśl moja praca konkursowa z języka polskiego, którą
pisałam kilka lat temu - „Bohater mojej rodziny”- oczywiście
z inspiracji pani Jasi Kupiec.
Osobnym rozdziałem całej imprezy były wystąpienia
polityków, które przebiegły
w miarę szybko i sprawnie
(i o wiele więcej o Stanisławie
Mierzwie) gdyż ponaglały ich
zaplanowane na ten dzień spotkania z wyborcami.
Dobiegał koniec imprezy,
a ja starałam się uprosić tatę,
żebyśmy wracali do domu, bo
bolały mnie już nogi od ciągłego chodzenia w szpilkach, ale
prezes Towarzystwa wyciągnął
go na rozmowy w węższym
gronie. Po godzinie byliśmy
wreszcie w samochodzie, wracając do domu.
Jeszcze tylko obowiązek
zdania relacji z przebiegu uroczystości mojej kochanej babci
i kolejne Zaduszki przejdą do
historii.
Emilia Wojciechowska
Liderka zespołu Iskierki Jezusa

Z rodzinnych wspomnień

Tajemniczy starszy pan na ulicy Starowiślnej w Krakowie...
(Próba przerzutu Wincentego Witosa do Londynu)
Październikowe przedpołudnie 1944 roku. Jak co tydzień,
dziewięcioletni Przemek
Dyakowski jedzie bryczką,
z mamą Zofią z Masłomiącej
do Krakowa. Bryczką, bo auto
już na początku okupacji zarekwirowali Niemcy. Jechali
do dziadka Bolesława Skąpskiego, ojca Zofii. Blisko 15
kilometrów, dziś autem przez
zatłoczone miasto nie więcej niż pół godziny, wówczas
końmi, mimo mniejszego tłoku, znacznie dłużej. Czasem
zabierali w drogę jeszcze Andrzejaszka, o dwa lata młodszego brata Przemka.
Podróż do Krakowa to nie
tylko odwiedziny u 70-letniego Bolesława, nie tylko
upewnienie się córki, że ojciec zdrów, ale dostarczenie
mu partii świeżych warzyw
i owoców. A może nie tyle
jemu, ile wieloletniej, wrosłej w rodzinę gosposi Tereni,
z którą starszy pan samotnie
mieszkał. U dziadka spędzano
zwykle kilka godzin, powrót
do domu następował po obiedzie lub kolacji, zależy o której do niego przyjechali. Dziadek zawsze przed posiłkiem,
który szykowała i podawała
Terenia, sięgał do kieszeni kamizelki po kluczyk, otwierał
nim drzwiczki kredensu, wyj-

mował srebrny kieliszek i napełniał go jarzębiakiem - na
apetyt. Tamtego dnia dziadek
wyjął i napełnił dwa kieliszki.
Dla kogo ten drugi?

Bolesław Skąpski, zdjęcie
z okresu okupacji.

***
„Wielka Trójka” zadecydowała już o losie i kształcie
przyszłej Polski. Kształcie
geograficznym i politycznym.
Oni już wiedzą, jak będzie.
Tylko Polska tego nie wie.
Może ta lubelska wie nieco,
londyńska nic.
W roku 1944 intensywnie
zabiegano o sprowadzenie
Witosa do Londynu. Rada
Jedności Narodowej wpisuje
jego nazwisko, obok Tomasza
Arciszewskiego, jako poten-

cjalnego następcy schorowanego prezydenta Władysława
Raczkiewicza. Witos nie jest
przekonany o sensie i realności tego pomysłu, udzielenie
ostatecznej odpowiedzi odsuwa. W tym czasie Niemcy,
dwukrotnie, bez skutku, naciskają na Witosa, by zachęcił
Polaków do udziału w antybolszewickiej propagandzie.
Mikołajczyk przewidywał
dla Witosa konkretne zadania i obowiązki. Chciał, by
zastąpił on skonfliktowanego
z nim Raczkiewicza. Jednak
choroba nękająca Witosa wiosną, uniemożliwiła nie tylko
podróż, ale nawet jej rozważanie.
Samolot Dakota (operacja
miała kryptonim Most III),
wylądował w nocy z 25/26
lipca 1944 w powiecie tarnowskim, na lądowisku Motyl, ale odleciał bez Witosa,
a z Arciszewskim. Został on
przerzucony do Włoch, a następnie przez Kair do Londynu, gdzie prezydent Raczkiewicz w dniu 7 sierpnia 1944
ogłosił go swym następcą.
Jednocześnie przerzucono do
Londynu przechwycony przez
AK niewybuch pocisku V2.
Tym samym samolotem przyleciał do kraju Jan Nowak-Jeziorański - słynny kurier.
9
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Już w lipcu jednak, z powodu podmokłego gruntu, samolot miał poważne kłopoty ze
startem. Sytuacja tym bardziej
mogła się powtórzyć jesienią,
nowy termin mógł być więc
ostatnią szansą powodzenia
planu.

terenach wyzwalanych przez si o natychmiastowy przyjazd:
Armię Czerwoną.
(...) w interesie Polski jest koPo powrocie do Londynu nieczne, aby Pan Prezes mógł
podczas wystąpienia przed się znaleźć jak najprędzej (…)
Radą Narodową Mikołajczyk w Londynie.
otwarcie stwierdza, iż Polska
Tym razem Witos zgadza
w politycznej strategii Anglii się. Pilne depesze do kraju zai Ameryki nie jest pozycją wierają polecenia i instrukcje.
najważniejszą. Oceniając re- Małopolskie struktury Armii
alnie sytuację, nie widział in- Krajowej zaczynają przygotonej możliwości niż pójście na wywać akcję.
układ ze wspieranymi przez
O opracowanie planu
Moskwę reprezentantami nowej władzy w kraju. Takiej zwrócono się do Władysława
decyzji od polskiego premie- Skąpskiego, oficera rezerwy,
ra, od całego rządu londyń- prowadzącego przed wojną
skiego coraz niecierpliwiej w Krakowie sklep z bronią
oczekiwał Churchill. Jednak i akcesoriami myśliwskimi na
Mikołajczykowi nie udało się rogu Rynku i Grodzkiej, wyuzyskać aprobaty kierowane- soko usytuowanego w strukturach krakowskiego AK - był
go przez siebie gabinetu.
Po raz kolejny zabiega szefem wywiadu i kontrwyo przylot Wincentego Witosa wiadu w okręgu. Scenariusz
do Londynu. Dzień po nieko- akcji to doskonały materiał do
rzystnej, dla swoich koncep- realizacji sensacyjnego filmu.

Premier Stanisław Mikołajczyk nie rezygnuje i ponawia próbę namówienia Witosa, aby przybył do Londynu. Z jednej strony dążył do
uczynienia z Witosa następcy
Raczkiewicza, a może nawet
i natychmiastowego zastępcy. Z drugiej strony liczył, iż
obecność Witosa w Londynie będzie dla niego silnym
wsparciem w rozgrywkach
pomiędzy skłóconymi politykami. Skłóconymi między
sobą, ale - co ważniejsze skłóconymi w sprawie sformułowania stanowiska wobec
cji, uchwale rządu wysyła deBy znaleźć się w Londycoraz bardziej zagmatwanej
peszę do Witosa, w której pro- nie Witos musi przyjechać
wizji przyszłości kraju i obrania taktyki w rozmowach
z Londynem, Moskwą, Waszyngtonem i Lublinem.
Dla Mikołajczyka nadszedł
czas najtrudniejszy. Na polu
międzynarodowym były to
prowadzone w trakcie powstania warszawskiego negocjacje
z Moskwą, w tym bezpośrednio ze Stalinem. Szczególną
ich komplikacją było powstanie alternatywnej dla jego rządu Krajowej Rady Narodowej, przejmującej władzę na
10

Samochód, którym przewieziony został W. Witos
z Wierzchosławic do Krakowa w 1944 r.
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z Wierzchosławic do Krakowa
i tam oczekiwać na moment,
w którym na prowizorycznym
lotnisku znów wyląduje samolot „z Londynu”. Kraków
miał być kryjówką, miejscem
lepszej opieki, ale też miejscem łatwiejszych spotkań,
uzgodnień i podjęcia ostatecznej decyzji o wylocie. Witos
w Wierzchosławicach był pod
stałą obserwacją gestapo. Był
to rodzaj aresztu domowego,
a jego córka, Julia Masiowa,
była zagrożona osobistą odpowiedzialnością, gdyby Witos
opuścił Wierzchosławice potajemnie, bez wiedzy i zgody
Niemców. Liczne i powtarzające się odwiedziny u Witosa
obudziłyby czujność gestapo, które mogłoby wzmocnić
obserwację lub wręcz aresztować Witosa. Stąd pomysł
przewiezienia go do Krakowa.

Władysław Skąpski, zdjęcie
z kenkarty.

w plan szoferem, do Tarnowa,
pod pretekstem załatwiania
spraw zawodowych. Wracając o określonej godzinie
uzgodnioną trasą miał zostać zatrzymany i poproszony o podwiezienie starszego
chorego mężczyzny do Kra-

Władysław Skąpski zaangażował do akcji swego starszego przyrodniego brata Zygmunta. Był on inżynierem
budownictwa dróg, prowadził
własną firmę, która między innymi zbudowała przed wojną
niektóre odcinki „Zakopianki” i szosę z Krakowa do Katowic. Jako pierwszy i chyba
dość długo jedyny w rodzinie
posiadał samochód, w dodatku z szoferem. Dlatego wybór
padł na niego.
Zygmunt Skąpski miał pojechać, z niewtajemniczonym

Zygmunt Skąpski ok. 1915 r.

kowa. Auto podjechało po
„chorego” kilka kilometrów.
Witos zadbał, by w domu
i otoczeniu w tym czasie nikogo nie było. Niezauważony opuścił Wierzchosławice.
Szofer go nie rozpoznał. Bez
kłopotów dojechali do Krakowa i o zmroku zatrzymali
się na ulicy Starowiślnej pod
numerem 39. W tym dniu ta
część ulicy była pod baczną
obserwacją AK. Na wszelki
wypadek przygotowane były
warianty awaryjne. Gdyby zauważono na Starowiślnej coś
niebezpiecznego, auto miało
pojechać do willi Zygmunta Skąpskiego na Bronowicką, a gdyby pasażerowie byli
poddani rewizji i Witos został rozpoznany, uruchomiona miała być wersja choroby
Witosa. W tym celu przygotowany był specjalny samochód
sanitarny, który miał zawieść
Witosa do szpitala. Nic nieprzewidzianego na szczęście się nie wydarzyło. Witos
wszedł do mieszkania numer
4, gdzie oczekiwał go (tym razem znany mu) kolejny Skąpski, biorący udział w tej tajnej
operacji. Był to inż. Bolesław
Skąpski, brat stryjeczny Władysława i Zygmunta. Był on
wysokim oficerem rezerwy,
przysięgłym geodetą, do roku
1926 aktywnym członkiem
PSL „Piast”. Witos zamieszkał w pokoju gosposi, miał też
do dyspozycji gabinet gospo11
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darza dla ewentualnych spotkań i rozmów. Panowie jadali
razem w stołowym pokoju.
Witos w Krakowie spędził zapewne cztery - pięć tygodni.
Przyjmował szefów AK, działaczy ludowych, mieszkania
nie opuszczał. Bolesław zapewne ograniczył odwiedziny
swej rodziny, poza przyjazdami córki Zofii zaopatrującej
go w płody rolne, potrzebne
teraz także dla podejmowania
gościa.
***
Po co dziadek wyjął dwa
kieliszki - zdziwił się Przemek. Wtem usłyszał, że ktoś
otwiera drzwi od korytarzyka
i do pokoju stołowego wszedł
starszy pan, starszy chyba nieco od dziadka, z sumiastymi
wąsami. Przemek przedstawił
się, pan podał mu bez słowa
rękę i wszyscy siedli do stołu.
Pan obok dziadka. Panowie
wypili po kieliszku. W tym
domu dzieci, wnukowie,
a Bolesław miał ich sporą gromadkę, siadywali co prawda
do posiłków z dorosłymi, ale
nie odzywali się, w milczeniu
spożywając posiłki. Mogli jedynie odpowiadać na pytania.
Tak było i tym razem. Tylko dziadek rozmawiał z tym
panem, ale chłopiec nie słyszał ich ściszonych rozmów.
Przemek widział tego pana
u dziadka jeszcze dwa, a może
12

trzy razy; Andrzej pamięta, że
tajemniczego starszego pana
z wąsami widział w mieszkaniu dziadka tylko raz. Obaj
nie pytali kim jest, jak się nazywa. Szczególnie w czasie
okupacji nie zadawało się takich pytań.
Wincenty Witos, mimo
że przecież świadomie i dobrowolnie zgodził się na
przyjazd do Krakowa, mając
świadomość, że to wyjazd
bezpowrotny z Wierzchosławic, wciąż nie mógł podjąć
ostatecznej decyzji, co do
lotu do Londynu. Na pewno
nie zachęcał go stan zdrowia,
czuł się na tyle źle, że na Starowiślnej był pod stałą opieką
lekarzy. Impulsem do wyrażenia zgody była kolejna depesza od Mikołajczyka: Prosimy
Pana Wójta nie dla zaszczytów i honorów, ani dla kariery
politycznej, ale zapraszamy
do ciężkiej pracy dla służenia
nam cenną radą. Przelot sam
nie przedstawia żadnego niebezpieczeństwa. Najtrudniejszą sprawą jest start z kraju, ale to już ułatwią ci, pod
których opieką Pan Wójt się
znajduje. Operacja otrzymała
kryptonim Most IV.

a po raz drugi w tym samym
roku, gestapo aresztowało
dowódcę Okręgu, co nie ułatwiało podejmowania decyzji,
kontaktów, ani realizacji planu
przerzutu Witosa do Londynu.
Wobec wyznaczenia nowego terminu przerzutu i decyzji
o nowym lądowisku, 21 listopada przewieziono Witosa
do dworu Ludwika Byszewskiego w Słupi, w powiecie
jędrzejowskim. Z Krakowa
do Słupi samochodem sanitarnym wiózł go inżynier Stefan
Sędzimir, posiadający stosowne papiery do przewozu
chorych. Na tym kończył się
udział trzech braci Skąpskich
w realizacji planu przerzutu
Witosa.

W Wierzchosławicach gestapo spełniło swą groźbę.
Wobec zniknięcia Witosa wyciągnięto konsekwencje w stosunku do jego córki. 11 grudnia 1944 Julia Masiowa została aresztowana, przewieziona
do Krakowa, poddana długim
przesłuchaniom, a następnie
osadzona w obozie koncentracyjnym Belsen-Bergen koło
Hanoweru, w Dolnej Saksonii. Witos bardzo niepokoił się
o córkę, jednak nie informoNa wszystkie utrudnienia wano go o jej losie.
wynikające ze zdrowia i braW Słupi Witosa zastała
ku zdecydowania Witosa na- wiadomość w zasadzie przełożyły się poważne kłopoty kreślająca wszelkie plany
kadrowe Okręgu AK. Podczas przerzutu. 24 listopada 1944 r.
pobytu Witosa w Krakowie, Mikołajczyk podał swój rząd
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do dymisji. Radio Londyn zakomunikowało o tym dwa dni
później. Mikołajczyk mimo to
nadal przekonywał Anglików,
by pomogli sprowadzić Witosa. 27 listopada rozmawiał
o tym z ministrem spraw zagranicznych Anthonym Edenem, dzień później z premierem Winstonem Churchillem.
Eden miał oświadczyć, że zarządzenia w sprawie przylotu
Witosa zostały wydane. 29
listopada Tomasz Arciszewki,
przedstawiciel przeciwnego
obozu politycznego, zastąpił Mikołajczyka na funkcji
premiera. Rozmokła wskutek
opadów gleba, uniemożliwiająca start samolotu, oraz stan
zdrowia „Wójta” przestały
być aż tak istotnymi przeszkodami. Teraz, po prostu, nikt
już na Witosa w Londynie nie
czekał. Nie był tam nikomu
potrzebny.
Korzystając z dokumentów
wystawionych na nazwisko
Józef Nowak, Witos przebywał w Słupi do połowy grudnia 1944 roku. Potem był kilkakrotnie przewożony do okolicznych majątków, by dotrzeć
do Wierzchosławic 25 marca
1945 r. w całkowicie zmienionej sytuacji politycznej Polski. Ale to już historia na inne
opowiadanie.
Władysław Skąpski (18981961) po roku 1944 nie złożył
broni. Wstąpił do Zrzeszenia

Wolność i Niezawisłość, był
szefem regionu krakowskiego
tej organizacji. Aresztowany
w grudniu 1946 roku, zwolniony z więzienia po 10 latach. W III Rzeczypospolitej
został zrehabilitowany. Jego
jedyny syn, Jerzy, zginął w listopadzie 1943 r., rozstrzelany
przez gestapo.

Wszyscy trzej - Władysław,
Zygmunt i Bolesław - byli
wnukami Antoniego Skąpskiego (1813-1915), więźnia Spilbergu, zarządcy dóbr
w Sądeckim, później właściciela Janczowej, a następnie
Piątkowej. Bolesław był synem powstańca styczniowego
- Zygmunta.

Zygmunt Skąpski (18801950) także po wojnie stronił
od polityki, ale polityka zgłosiła się sama do niego. Jako
„burżuazyj”został aresztowany i osadzony w więzieniu.
Jako specjalistę budowy dróg
wyznaczono go do nadzoru
pracy współwięźniów. Zmarł
w więzieniu śmiercią naturalną.

Przemysław i Andrzej Dyakowscy, jedyni żyjący świadkowie fragmentu opisywanej
historii, wówczas całkowicie
nieświadomi wagi sprawy
o którą się ocierają, obdarzeni
zostali talentami artystycznymi. Przemysław, jeden z bardziej znanych polskich jazzmanów, związany był przez
kilka lat z Piwnicą pod Baranami, potem osiadł w Gdyni.
Andrzej jest emerytowanym
profesorem sopockiej Akademii Sztuk Pięknych, współpracuje jako scenograf z zakopiańskim Teatrem im. S. I.
Witkiewicza.

Bolesław Skąpski (18761948) po wojnie polityką
się już nie zajmował. Nie
mógł pogodzić się ze śmiercią syna Bolesława w Katyniu. W mieszkaniu przy ulicy Starowiślnej zamieszkał
z nim jego syn Zbigniew,
który powrócił z internowania w Szwajcarii. W 1948 r.,
ale już po śmierci Bolesława,
zamieszkała tu także druga
żona Zbigniewa, Krystyna
z Tetmajerów (najmłodsza
córka Włodzimierza). Ostatnią lokatorką mieszkania była
córka Zbigniewa i Krystyny
- Zofia Gręplowska z mężem
Markiem, w pokoju „Witosowym” mieli swą sypialnię.

Zofia i Marek Gręplowscy,
opuszczając dwa lata temu
mieszkanie nr 4 na ulicy Starowiślnej 39, pozostawili na
klatce schodowej, za zgodą
pozostałych lokatorów, rodzaj
ogłoszenia upamiętniającego
pobyt Witosa w tym domu.
Czy nie należałoby ufundować trwałej tablicy na ścianie
budynku?
Rafał Skąpski
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Syberyjskie wspomnienia
Represje radzieckie, jakie
spadły na Polaków w okresie
II wojny światowej, w tym
masowe deportacje do Związku Radzieckiego w latach
1940-1941, przez długi czas
okryte były milczeniem.
Dopiero w ostatnich latach
tematyka ta doczekała się
licznych opracowań historycznych i bogatej literatury
wspomnieniowej. Spośród
wielu publikacji wpisujących się w ten nurt, na szczególną uwagę zasługuje
książka Wiesława Adamczyka pod wymownym tytułem
Kiedy Bóg odwrócił wzrok,
wydana w Poznaniu, w 2010
roku Autor wspomnień był
jednym z tysięcy dzieci
wywiezionych z rodzinami
na Syberię w czasie ostatniej wojny światowej. Jego
ojciec, oficer Wojska Polskiego, wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną,
zginął jako jedna z ofiar
zbrodni katyńskiej.

Syberię oraz zbrodni katyńskiej. Do sięgnięcia po
pióro skłoniła go chęć dania świadectwa prawdzie
i zaprotestowania przeciw
fałszowaniu historii II wojny światowej. Książka Kiedy Bóg odwrócił wzrok jest
zapisem wspomnień autora,
który jako mały chłopiec

został w 1940 roku siłą wyrwany z rodzinnego domu
i wywieziony w nieznany,
wrogi świat. Rozdzielenie
Wiesław Adamczyk, miesz- rodziny i wysiedlenie zakający obecnie w Stanach początkowało jego dziesięZjednoczonych, jest emeryto- cioletnią tułaczkę.
Warunki życia w Kawanym chemikiem oraz doradcą podatkowym. Przez zachstanie były w tamcałe swoje dorosłe życie tym czasie skrajnie trudne.
zajmuje się problematy- Główną treść syberyjskiej
ką deportacji Polaków na codzienności stanowiły nie14

ustanna troska o kawałek
chleba oraz ciężka, często
ponad siły praca. Obraz
przeżyć związanych z tymi
zjawiskami to w dużej mierze sens zesłańczego obrazu Syberii. Głód, rozumiany dosłownie, fizycznie
odczuwany, prowadzący do
skrajnego wycieńczenia,
a nawet śmierci i głód jako
widmo ciążące niemal namacalną perspektywą nad
większością zesłańców to najwyraźniej utrwalony
w pamięci zesłańców wyróżnik syberyjskiej rzeczywistości.
Rzeczywistość, którą przedstawił autor, jest niezwykle
wstrząsająca i nie sposób
pozostać wobec niej obojętnym. Szczególnie poruszająca jest świadomość, że
pokazywany świat widziany jest z perspektywy siedmioletniego dziecka. Okrucieństwo, rozpaczliwe szukanie ratunku, śmierć bliskich wszystko obserwowane oczami chłopca, który stopniowo
traci dziecięcą niewinność.
W opisie tym wyczuwa się
zmaganie z okrucieństwem
wojny, konfrontację walki
ciąg dalszy str. 17

Listy do Piasta

W ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Wolna ojczyzna i państwo
niepodległe są największym
i najcenniejszym skarbem każdego człowieka, dla którego
wszystko należy poświęcić. Ale
ojczyzna nie może być tylko
nazwą, lecz rzeczywistością,
matką dla wszystkich,
o równych prawach i równych
obowiązkach. Ojczyzną wolną może być naprawdę tylko
wtenczas, kiedy wolny jest
każdy obywatel. Jak roślina
bez słońca tak się człowiek nie
może obejść bez wolności.
Słowa te napisał Wincenty Witos podczas pobytu
w rzeszowskim więzieniu,
w którym przebywał w pierwszych miesiącach niemieckiej
okupacji na przełomie 1939
i 1940 roku. Pisał to człowiek, który brał czynny udział
w tworzeniu się zrębów wolnego państwa polskiego po
ponad stuletnim okresie zaborów. Człowiek, który całą
swoją działalność polityczną
dwudziestolecia międzywojennego poświęcił sprawom
budowy i funkcjonowania niepodległego państwa Polskiego. Państwa, w którym każdy
obywatel miał być świadomy
swoich praw i obowiązków
oraz być wobec nich równy.
Pomimo szykan i niesprawiedliwości jakie przeciwnicy po-

lityczni fundowali mu na tej Pamiętajmy o tym uczestnidrodze, pozostał wierny idei cząc w uroczystościach zwiąwolnej i sprawiedliwej Polski. zanych z tym wielkim święWarto przypomnieć sło- tem. Nie ważne czy będą to
wa Wincentego Witosa pod- marsze, manifestacje czy inne
czas tych listopadowych dni, wydarzenia niepodległościwe.

w czasie których obchodzimy nasze narodowe Święto
Odzyskania Niepodległości.
Należy pamiętać, że aby móc
cieszyć się wolnością we własnym kraju należy o tę wolność dbać i ją szanować. Przestrzegać poszanowania prawa
i wypełniania obowiązków
wobec państwa i wobec siebie jako obywateli nawzajem.
Będąc mieszkańcami tego
kraju, należąc do jego społeczeństwa, jesteśmy gospodarzami tej ziemi, współuczestnikami życia gospodarczego,
społecznego i kulturalnego.
To my przez swoje działania
lub ich zaniechania tworzymy
panującą u nas rzeczywistość.
Poprzez swoje zachowania
w kontaktach rodzinnych,
koleżeńskich,
sąsiedzkich,
biznesowych, politycznych
tworzymy relacje społeczne własnego narodu. Dbając
o otaczające nas środowisko,
osiedla, wioski i miejscowości decydujemy o wyglądzie
naszej ojczyzny. Mając świadomość historii możemy tworzyć kulturę własnego narodu.

Wolna Polska to nie puste
hasła i krzyki manifestujących,
dumne defilady oficjeli i ogniste ich przemówienia. Wolna
Polska to my, którzy codzienną pracą bez blasków fleszy
i fanfar pracujemy na rzecz
naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Nikt nam w tej pracy
dla naszego wspólnego dobra
nie pomoże i nas nie wyręczy.
Taką będziemy mieć Polskę na
jaką sobie sami zapracujemy.
Pisał o tym Witos takimi słowami: Nie oglądajcie się na
nikogo, nie liczcie na pomoc,
nie szukajcie niczyjej łaski
ani dobrodziejstwa, odrzućcie
wszelką jałmużnę. Nikt Wam
nic za darmo nie da, nic dla
Was nie zrobi. Nie czekajcie
na cuda ani na przypadek. To
tylko mieć będziecie co zdobędziecie w sprawiedliwej walce
albo wypracujecie własnymi
rękami.
Dr inż. Jerzy Łącki

15

Zostaną w naszej pamięci

Ksiądz prałat Stanisław Pelc (1931-2014 )
Parę tygodni temu pożegnaliśmy wieloletniego duszpasterza rolników ks. Stanisława
Pelca. Msza św. pogrzebowa
była celebrowana 10 listopada
w kościele parafialnym w Ptaszkowej, gdzie ks. Stanisław
pełnił funkcję proboszcza przez
wiele lat. Uroczystości pogrzebowej przewodniczył Ksiądz
Biskup Ordynariusz Andrzej
Jeż. Uczestniczyło w niej wielu
księży z całej diecezji, delegacji, pocztów sztandarowych, chór,
orkiestra, wierni z Ptaszkowej
i innych parafii. To tu spoczął na
zawsze na parafialnym cmentarzu.
Ks. Stanisław Pelc urodził się
18 lipca 1931 r. w Proszowicach.
Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1948 r. w Krakowie wstąpił do tarnowskiego Wyższego
Seminarium Duchownego. Po
ukończeniu studiów filozoficzno
-teologicznych otrzymał w dniu
24 stycznia 1954 r. w Tarnowie
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali. Pierwszą placówkę jako wikary objął w Dąbrowie Tarnowskiej w 1954 r.
Kolejne parafie w których pracował jako wikariusz to: Grybów,
parafia św. Małgorzaty w Nowym Sączu, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, Szczepanów, Sędziszów
Małopolski. Od czerwca 1973 r.
pracował duszpastersko w parafii św. Mikołaja w Bochni, gdzie
sprawował urząd rektora kościoła św. Stanisława Kostki.

w niej w charakterze rezydenta.
Ponadto sprawował obowiązki
notariusza dekanatu Grybów,
także diecezjalnego referenta ds. duszpasterstwa rolników
i członka Diecezjalnej Komisji
Kaznodziejskiej. Kiedy nastał
w Polsce czas przemian, jemu
powierzono misję diecezjalnego
duszpasterza rolników. Na jego
homilie ściągały tłumy. Mówił
ostro, ale ważąc słowa, by szanować oponentów.
Posługa kapłańska ks. prałata została doceniona. W 1968 r.
otrzymał diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale
a w grudniu 1977 r. diecezjalny
przywilej Rochetto et Mantoletto. Godnością Kapelana Jego
Świątobliwości został obdarzony w 1991 r.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach miało przyjemność poznać ks. Stanisława jako duszpasterza rolników diecezji Tarnowskiej, chociażby podczas organizacji pielgrzymki chłopów na
spotkanie z Ojcem Św. w Tarnowie. To właśnie 9 czerwca 1987
r. późnym wieczorem odbyła się
msza św. w kościele parafialnym
w Wierzchosławicach - rozpoczynająca pielgrzymkę chłopską
od grobu W. Witosa na spotkanie
z Ojcem świętym. Homilię podczas nabożeństwa wygłosił ks.
Stanisław Pelc.
Słowo swe skierował również
tego wieczoru do pielgrzymów
zgromadzonych przy kaplicy W.
Witosa na wierzchosławickim
cmentarzu. Ks. Stanisław okazywał sympatię i przywiązanie do
korzeni chłopskich oraz uznanie
dla działalności naszego Towarzystwa uczestnicząc w organizowanych przez nas uroczystościach oraz spotkaniach opłatkowych.
Prałat Stanisław Pelc, poza
zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi, miał ogromny wkład
w budzenie aktywności społecznej, patriotycznej i narodowej
mieszkańców regionu.
Jako kaznodzieja był znany
w całej Diecezji Tarnowskiej.
Jego homilie zawsze budziły ducha narodowego i po dzień dzisiejszy wzywają do patriotyzmu,
jedności i ludzkiej solidarności.

Nominację na urząd proboszDla członków Towarzystwa
cza parafii pw. Imienia Najświętpozostanie
w pamięci jako wspaPrzed Kaplicą W. Witosa stoją od
szej Maryi Panny w Ptaszkowej
niały
kaznodzieja
i przyjaciel.
otrzymał 30 listopada 1976 r. Po- lewej: Franciszek Kieć, ks. WieRed.
sługę tą pełnił do marca 1995 r., sław Jemioło, ks. Stanisław Pelc.
Wierzchosławice,
09.06.1987
r.
a po jego złożeniu pozostał
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KONKURS HISTORYCZNY DLA SZKÓŁ
IM. WINCENTEGO WITOSA
W związku z przypadającymi w 2015 roku rocznicami: 120.- powstania
zorganizowanego ruchu
ludowego i 70. - śmierci
Wincentego Witosa, Muzeum Wincentego Witosa i Zarząd Towarzystwa
Przyjaciół Muzeum W. Witosa w Wierzchosławicach
organizują ogólnopolski
konkurs wiedzy historycznej, dotyczący życia i działalności W. Witosa, adresowany do wszystkich szkół
im. W. Witosa w Polsce.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
- I etap - forma pisemna test eliminacyjny przesłany do szkół przez organizatorów.
- II etap - forma ustna odpowiedź na wylosowane pytania. Odbędzie się
w Wierzchosławicach.
Prosimy o informacje
czy będą Państwo zainteresowani uczestniczeniem w tym konkursie. Na
odpowiedzi czekamy do
16 stycznia 2015 roku.

Zgłoszenia proszę przesyłać pocztą, mailem lub
faxem. Po w/w terminie zgłoszenia nie będą
przyjmowane. Odpowiedź
będzie jednoznaczna ze
zgłoszeniem się szkoły do
konkursu. Regulamin konkursu zostanie przesłany
zainteresowanym szkołom.

dla własnych, wojennych
interesów. Treść książki
wzbogacona została fotografiami oraz mapkami obrazującymi wędrówkę autora.

Ogromny ładunek emocjonalny sprawia, że książka
zmusza do refleksji i głębokich przemyśleń. Niezwykle przejmująca i wzruszająca lektura, cenna zarówno
ze względu na ważną treść
jak i bardzo atrakcyjną dla
czytelnika formę. Z pewnością zainteresuje każdego,
komu nie są obojętne losy
Polaków siłą wywiezionych
z kraju po 1939 roku.

Zarząd Towarzystwa

Syberyjskie wspomnienia
dok. artykułu ze str. 14

o przetrwanie i wpajanych
w domu zasad, a także próbę pogodzenia się z losem
i zrozumienia niesprawiedliwości. Autor nie kończy
swoich wspomnień w momencie opuszczenia Związku Radzieckiego, ale opisuje również swą tułaczkę
wraz z innymi wygnańcami po Bliskim Wschodzie,
w drodze do Stanów Zjednoczonych, gdzie zamieszkał na stałe. Porusza także
ważny temat zbrodni katyńskiej i tuszowania prawdy
przez państwa zachodnie

O p o w i e ś ć Wi e s ł a w a
Adamczyka, napisana prostym językiem, bez zbędnego patosu, jest przejmującym świadectwem tamtych okrutnych czasów.
Mieszają się w niej strach
i nadzieja, smutek i radość,
ból i szczęście, bezsilność
i odwaga, jest miłość, tęsknota, miłosierdzie i wiara.

Iwona Gleisner

17

Nasz Patron

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu
- w pierwszą rocznicę nadania imienia Wincentego Witosa
W centralnej Polsce, dwa kilometry za Sierpcem leży niewielka wieś - Studzieniec. To tu,
w samym centrum miejscowości
znajduje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.
Historia Studzieńca jest powiązana z losami klasztoru sióstr
Benedyktynek w Sierpcu. Majątek pozostawał w ich rękach do
II połowy XIX w., kiedy to po
klęsce Powstania Styczniowego
dekretem cara majątek zabrano
na rzecz skarbu państwa. Ziemią wraz z dworkiem zarządzał
oficer carskiej armii do wybuchu I wojny światowej. Po jej
zakończeniu majątek został podzielony, a miejscowością Studzieniec zaopiekował się Sejmik
Rządowy. Na terenie ziem studzienieckich przed wybuchem II
wojny światowej utworzono folwark, który podczas działań wojennych zagarnięty został przez
Niemców.
Po zakończeniu wojny w 1945 r.
majątek w całości przejęło państwo, a należące do Studzieńca
PGR-y znalazły się w posiadaniu
Szkoły Rolniczej.
Pierwszego września 1948 r.
w miejscu dawnych PGR-ów powołano pierwszą w ówczesnym
powiecie sierpeckim szkołę rolniczą - Roczną Szkołę Upraw Polowych. W kolejnych latach, choć
wielokrotnie zmieniała się nazwa
szkoły, to jednak zawsze pozostawała w kręgu zawodów rolniczych.
18

Do lat 90-ych XX wieku organem prowadzącym szkołę był
Minister Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, po reformie administracyjnej przeszła ona pod
nadzór powiatu sierpeckiego na
9 lat. Od 1 stycznia 2008 r. dzięki wytrwałości dyrektora szkoły,
pani mgr Elżbiety Butajło i wspierającej jej działania Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców, jest
to ponownie placówka prowadzona przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Od 1 września
2009 r. Zespół Szkół Rolniczych
w Studzieńcu nosi nazwę Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.
Sześćdziesiąt pięć lat doświadczenia pozwoliło Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Studzieńcu wyjść
naprzeciw współczesnym wymaganiom edukacji zawodowej
i uczyniło szkołą na miarę XXI
wieku. ZSCKR w Studzieńcu
zapewnia uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy i kwalifikacji wymaganych m.in. w programach
pomocowych Unii Europejskiej.
Stawia na wszechstronny rozwój intelektualny, korzystając
w codziennej pracy z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej i komunikacyjnej.
Stwarza przyjazną atmosferę
i zapewnia bezpieczeństwo. Zajęcia praktyczne przeprowadzamy
we własnych pracowniach i gospodarstwie szkolnym z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn
i urządzeń, a praktyki zawodowe

w renomowanych zakładach gastronomicznych, hotelach, restauracjach (również za granicą) oraz
gospodarstwach rolnych uczniów.
Stwarzamy możliwości ukończenia kursów doskonalących, dających dodatkowe kwalifikacje,
np.: rachunkowości rolnej, agroturystycznej, obsługi kombajnów zbożowych, a także udział
w szkoleniach i projektach organizowanych przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uczniowie naszej szkoły biorą z sukcesami udział w wielu
konkursach branżowych, artystycznych i sportowych, odwiedzamy targi, uczestniczymy
w wielu projektach, popularyzujemy postawy proekologiczne, prozdrowotne i ideę wolontariatu. Umiejętności naszych
uczniów, którzy są mistrzami
dekoracji potraw i stołu, są doceniane na wielu imprezach.
Przez 65 lat istnienia wysiłek
kolejnych kierowników, dyrektorów, pedagogów i innych pracowników zaowocował tym, że
mamy dziś szkołę nowoczesną,
bezpieczną, otwartą na potrzeby uczniów, traktującą rodziców
jak równorzędnych partnerów
w trudnym procesie wychowania
i kształcenia młodego pokolenia.
Dzięki ogromnemu wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi wkroczyliśmy w XXI wiek
pełni optymizmu, przygotowani
do trudnej pracy, świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na
nas wszystkich.

Nasz Patron
Wybory Patrona
Rok jubileuszu 65-lecia stał
się okazją do wybrania Patrona
szkoły. We wrześniu 2013 r. społeczność szkolna wzięła udział
demokratycznych wyborach,
głosując na jednego z pięciu
przedstawionych przez Radę Pedagogiczną kandydatów: Władysława Stanisława Reymonta,
Stanisława Staszica, Wincentego
Witosa, Jana Kasprowicza, Jana
Zawidzkiego.
Od tej chwili rozpoczęły się
intensywne rozmowy ze społecznością szkolną. Każdy zainteresowany mógł zaproponować swoją
propozycję Patrona wraz z uzasadnieniem wyboru. Apel o inne

kandydatury skierowano również
za pośrednictwem uczniów do rodziców. Uczniowie i rodzice nie
zgłosili innych kandydatur, a na
ostatecznej liście wyborczej znalazły się 4 postacie: W. S. Reymont, S. Staszic, W. Witos oraz J.
Zawidzki. Ogółem w wyborach
Patrona szkoły wzięło udział 316
osób, które na patrona większością głosów wybrały Wincentego
Witosa.
Szkolny Konkurs Wiedzy
o Patronie
W dniu 28 listopada, z okazji
pierwszej rocznicy nadania imienia szkołom wchodzącym w skład
ZSCKR w Studzieńcu, odbył się

Kompleks Szkolny.

Zwycięzcy konkursu.
Konkurs Wiedzy o Patronie.
Wzięły w nim udział dwuosobowe zespoły reprezentujące
wszystkie klasy uczące się w naszej szkole. Uczestnicy mieli
do rozwiązania test zawierający
zadania otwarte i zamknięte, dotyczące życia i działalności Wincentego Witosa. Najlepszy wynik,
z wyraźną przewagą osiągnęła
klasa II Technikum w zawodzie
technik rolnik - Łukasz Grubalski
i Bartłomiej Maciejewski.
Konkurs stał się okazją do nawiązania współpracy z Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach poprzez wpisanie
naszej szkoły na listę szkół im.
Witosa. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w związku
z rocznicą do całej społeczności szkolnej list skierował prawnuk W. Witosa, pan Marek
Steindel.

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi - Marka Sawickiego.

Edyta Jagodzińska
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Zaduszki Witosowe

w 69. rocznicę śmierci Wincentego Witosa
w 29. rocznicę śmierci Stanisława Mierzwy
26 października 2014 r.

Msza św. w kościele Matki Bożej Pocieszenia
w Wierzchosławicach.

Wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Poczty sztandarowe podczas nabożeństwa.

Delegacja Powiatu Tatrzańskiego.

Goście Zaduszek w drodze na cmentarz.
Od lewej: Janusz Piechociński - wicepremier Rządu RP
i prezes PSL, Bronisław Komorowski - Prezydent RP, Marek
Steindel - prawnuk W. Witosa, bp Andrzej Jeż - Ordynariusz
Diecezji Tarnowskiej, Władysław Kosiniak-Kamysz - minister Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. W. Witosa
w Wierzchosławicach.
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