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Wincenty Witos na Bo¿e Narodzenie

Nie bójcie siê i nie w¹tpcie!
W naszej, polskiej, ludowej
tradycji i kulturze, wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ wyj¹tkowe. Nigdzie na wiecie, w ¿adnym
z krajów nie prze¿ywa siê ich
w taki sposób, jak w Polsce.
To bogactwo zwyczajów i tradycji jest naszym skarbem, jest
przedmiotem podziwu i zazdroci innych narodów. Jest naszym
wyró¿nieniem, dziêki któremu
przetrwalimy lata zniewoleñ,
okupacji, rozbiorów, wynarodowiania.
Magia wi¹t polega przede
wszystkich na tym, ¿e nios¹ one
wiarê i nadziejê na kolejny rok.
Tak¹ nadziej¹ i wiar¹ w³anie
krzepi³ ch³opskie serca Wincenty Witos przesz³o 90 lat temu,
kiedy to w trudnych chwilach,
pe³nych zakrêtów dziejowych
i przeciwnoci losu, z jakimi zmaga³ siê Naród Polski, Witos potrafi³ odnaleæ i przekazaæ Dobr¹
Nowinê, p³yn¹c¹ wprost od
Boja-Ojca. Nowina ta pozwala³a przetrwaæ ciê¿kie chwile wojny w 1914 roku, rozpaliæ p³omieñ nadziei w 1917 roku, tu¿
przed odzyskaniem Niepodleg³oci. Dodawa³a wiary we w³asne
si³y podczas wojny z Rosj¹ bolszewick¹, podtrzymywa³a pamiêæ przez wszystkie lata, w których brakowa³o Witosa w kraju.
Przes³anie to (Nowina) wraz
z ¿yczeniami noworocznymi znajdowa³o miejsce w licznych artyku³ach pisanych przez
Witosa z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia do tygodnika Piast,
który przez ponad 30 lat by³ wyk³adnikiem ¿ycia kulturalno-po2

W. Witos pracuj¹cy w swoim pokoju u p. Nowotnych w Ro¿nowie
pd. Radhostem. Lata emigracji

litycznego ówczesnej Polski, wsi
i ruchu ludowego.
Ka¿dego prawie roku stara³
siê Witos podczas wi¹t zagociæ
w sercach czytelników, czego
wyrazem s¹ piêkne, wzruszaj¹ce i g³êbokie ¿yczenia wigilijne.
I tak, na ³amach Piasta
z grudnia 1915 roku, w którym
to czasie wiele istotnych rzeczy
mia³o zawa¿yæ na przysz³oci
pañstwa polskiego, po raz pierwszy Wincenty Witos dzieli siê
swoimi przemyleniami, wyra¿aj¹c wspó³czucie nad ogromem
nieszczêæ, którymi dotkniêta zosta³a Ojczyzna: Rok zesz³y by³
rokiem klêsk i nieszczêæ. Co
nam przyniesie przysz³y, nie
wiemy. Straszna burza wojenna, która objê³a kraj polski jak

d³ugi i szeroki, zla³a go obficie
krwi¹ jego synów, okry³a go
licznymi mogi³ami ( ). Nie
wszyscy dzi mog¹ znaleæ siê
w swoim koció³ku, bo wiele z
tych wi¹tyñ dzi w gruzach
le¿y. Nie wszyscy mog¹ przybyæ, bo wielu musi wieæ ¿ywot
tu³aczy z dala od domu i Ojczyzny. Wielu, bardzo wielu z dala
od wsi rodzinnej spe³nia ciê¿k¹
s³u¿bê wojskow¹ przy Legionach i w armii, patrz¹c bezustannie mierci w oczy, wielu
znosi w szpitalach i lazaretach
bóle z ran przez wroga zadanych, wielu znalaz³o ju¿ uspokojenie, którym jest grób zimny ( ). Jednoczenie napawa
serca s³owami, ufaj¹c, ¿e
Nowo narodzone Dzieci¹tko

Wincenty Witos na Bo¿e Narodzenie
Jezus ulituje siê nad nasz¹ bied¹
i wyjedna nam pocz¹tki lepszego jutra
W Piacie z grudnia 1917
roku ogromne znaczenia przypisuje Witos wiêtom Bo¿ego
Narodzenia w tradycji chrzecijan. Jednoczenie wyra¿a ubolewanie nad narodem polskim,
który: jêcz¹cy pod obc¹ przemoc¹ d³ugie pó³tora wieku,
znosz¹cy ciê¿kie jarzmo niewoli ( ) wród nies³ychanych
klêsk, trosk i k³opotów, wród
niepewnoci jutra, ogromu nieszczêæ musi obchodziæ tegoroczne wiêta. Wie jednak, ¿e
Polska potrafi znieæ te straszliwe przejcia i w pe³ni oddaæ siê
radoci p³yn¹cej ze zwyciêstwa
Dzieciny nad mocami piekielnymi, zwyciêstwa sprawiedliwoci nad przemoc¹, wiat³a
nad potêgami ciemnoty.
Motywuje ludzi do wiary we
w³asne si³y, aby trwali w nadziei
na przysz³oæ:

czenie, rze, po¿ogê i rabunek
Tymi oto s³owami otworzy³ Wincenty Witos posiedzenie sejmu
w sierpniu 1920 roku.
Kilka tygodni póniej wywalczyli Polacy zwyciêstwo na polach warszawskich, p³ac¹c przy
tym wysok¹ daninê krwi.
A na ziemi pokój ludziom
dobrej woli!
W grudniu 1921 r. po raz
trzeci w wolnej, niepodleg³ej Ojczynie przypomina nam Wincenty Witos ponadczasowe, uniwersalne wartoci, tak istotne w
¿yciu ka¿dego cz³owieka, wzywa
do pojednania, mi³oci i pokoju.
My Polacy mamy to, czegomy
d³ugie lata nie mieli, mamy nieskrêpowan¹ przez obcych Ojczyznê ( ). W dniu tym zbawienia starego i nowego wiata wejrzyjmy w siebie, nabierzmy nowych si³ i wiary w przysz³oæ. Porzuæmy swary i niesnaski, a¿ebymy mogli odnieæ ostateczne zwyciêstwo

nad przemoc¹, k³amstwem i
ob³ud¹ i doczekali siê prawdziwego pokoju dla ludzi dobrej
woli.
Na kolejne ¿yczenia Bo¿onarodzeniowe pióra Wincentego
Witosa trzeba by³o poczekaæ ponad 10 lat, ukaza³y siê w grudniowym numerze Piasta z 1932
r. 10-lecie to okaza³o siê byæ niezwykle brutalnym sprawdzianem
dla m³odego pañstwa polskiego
i dla samego Witosa równie¿.
Kryzys w 1923 r., wypadki majowe w 1926r. represje, przeladowania, strajki, Brzeæ - to
tylko preludium do wydarzeñ,
które mia³y nadejæ 6 lat póniej.
A sam Witos nie spodziewa³ siê,
¿e kolejne wiêta przyjdzie mu
obchodziæ na emigracyjnej tu³aczce. ¯ycie w Polsce sta³o siê
ciê¿kie i twarde ( ). Natomiast
chcê przypomnieæ wszystkim
co nie zw¹tpili i trwaj¹, ¿e z³o
nie jest wieczne ( ). Biblia poucza nas, ¿e przed przyjciem

Wierzmy mocno, ¿e drugie wiêta Bo¿ego Narodzenia,
je¿eli przynios¹ ³zy, to bêd¹ to
³zy radoci i wyzwolenia.
Wyzwolenie nadesz³o jesieni¹ 1918 roku, ale dopiero co
powsta³e pañstwo zosta³o poddane kolejnej próbie, na któr¹
nie by³o w pe³ni gotowe. Wydarzenia, jakie przynios³a z sob¹
wiosna 1920 roku, du¿ymi literami na sta³e zapisa³y siê w kartach historii.
¯o³nierze!
Nadszed³ czas najwiêkszego dla narodu i pañstwa wysi³ku. Armie bolszewickie wal¹ siê
na nasze ziemie, nios¹c znisz-

Reprodukcje wybranych artyku³ów Witosa w Piacie
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Chrystusa rz¹dzi³y tym wia- siê w czasach przypadaj¹cych przez wojska niemieckie Czetem ciemnota, zabobon, gwa³t, na okres wielkich manifestacji, chos³owacji, na wiêta 1938 .
krzywda, przemoc i zbrodnia. wielkiego strajku ch³opskiego w By³ to Jego ostatni artyku³ z emigracji, ostatni , który ukaza³ siê
Samolubstwo dosz³o tak dale- roku 1937.
W³anie z tego roku pocho- w niepodleg³ej Polsce, w atmosko, ¿e dla Zbawiciela znalaz³o
dzi kolejne przes³anie bo¿ona- ferze zbli¿aj¹cej siê II wojny
siê ledwo miejsce w stajence
Parafrazuje jednak s³owa Jezusa rodzeniowe W. Witosa, Skiero- wiatowej. Id¹ wypadki najChrystusa, który nawo³ywa³ do wane bezporednio do ludno- wiêkszej miary, zmienia siê
zachowania wiary. Nie bójcie siê ci ch³opskiej i - tak jak 20 lat karta Europy. Drze siê ostatnie szparga³y uk³adów.
i nie w¹tpcie!, wiedzcie, ¿e
Nie wiemy kiedy rozpê¿ycie zawsze by³o i jest
dzone i rozzuchwalone
walk¹, ¿e sprawa dobra
prusactwo uderzy w nasze
wczeniej czy póniej musi
ciany. Ale wiemy ¿e Ono
odnieæ zwyciêstwo.
to zrobi ! - mówi³ Witos kilNajobszerniejszy artyka miesiêcy wczeniej.
ku³, i zarazem najbardziej
W wy¿ej wymienionym
wymowny, pisa³ ju¿ Witos
artykule oddaje Witos w
z Czechos³owacji w roku
pe³ni istotê i rolê wi¹t bo1936. Niewiele w nim
¿onarodzeniowych, w tra¿yczeñ i radoci ze zbli¿adycji polskiej, a jednoczej¹cych siê wi¹t, jest za to
nie obawiaj¹c siê o los
du¿o goryczy, wzburzenia
kraju poleca Polskê w rêce
i gniewu. Przerwijmy tê
nowonarodzonego Mesjasmutn¹ litaniê! (...), stañsza s³owami: Podnie rêkê
my do walki, bez której
Bo¿e dzieciê, b³ogos³aw
nie ma zwyciêstwa, co krainê mi³¹ !. B³ogos³aw
jak podaje Andrzej Zanaszej kochanej Ojczynie
krzewski - prawdopodobi prostuj jej drogi. B³ogonie wynika ze zmiany jego
s³aw wszystkich ludzi dotaktyki na bardziej eksbrej i z³ej woli i pomó¿ ich
tremistyczn¹ 1 . Jest on
pracy, je¿eli jest zbo¿na.
swoistym apelem do
Wejrzyj ³askawym okiem
wszystkich ludowców, któ- Patriotyczna karta wi¹teczna dla Witosa
na
Bo¿e
Narodzenie
w
1934
roku
na wszystkich opuszczorym przysz³o ¿yæ pod rz¹nych, chorych, nieszczêdami ugrupowañ sanacyjzwyciê¿yæ
nych, w nie³atwej sytuacji poli- wczeniej - s³owa w nim moty- liwych Daj
tycznej w jakiej znalaz³a siê Pol- wuj¹ i zachêcaj¹ do niebywa- wszystkim walcz¹cym o wielska wobec agresywnie i impe- ³ych powiêceñ, ofiarnoci i kie Prawdy przez Ciebie objarialistycznie nastawionych hitle- nadziei, a swoj¹ prostot¹ i wione!
Aby ta gwiazda niegdy
rowskich Niemiec. Nawo³uje do szczeroci¹ krusz¹ najtwardsze
jednoci wród ch³opstwa, do nawet serca. Niech ta Boska b³yszcz¹ca na Wschodzie,
Dziecina ( ) nape³ni serca wieci³a nad nami i nigdy nie
wiary i walki.
Podkreliæ jednak trzeba, ¿e Wasze mêstwem i da moc wy- zgas³a!
lata te by³y wyj¹tkowo nieko- trwania ( ). Raduj siê ziemio,
Janusz Skicki
rzystne dla jakichkolwiek ru- prorok wielki idzie
Jaka¿ to Gwiazda- zatytuchów ludowych, a konsolidacja
1 A. Zakrzewski: Wincenty
i jednoæ wród tej licznej gru- ³owa³ Witos swój artyku³, napipy spo³ecznej wykrystalizowa³a sany w okupowanej wówczas Witos. Warszawa 1978, s.359.
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Pamiêæ o Nich pozostaje wieczna
Prawo samostanowienia
narodów o sobie rozci¹ga siê
na wszystkie inne tak i na naród polski, a zatem na jego ca³oæ, bez wzglêdu na polityczne granice, nie tylko za na
jedn¹ jego czêæ ( ). Tylko
owiadczenie siê ca³ego narodu polskiego w sprawie jego
przysz³ych losów za wa¿ne
uznane byæ mo¿e. Wszystkie
ziemie polskie musz¹ zostaæ
zjednoczone w jedno niepodlegle pañstwo polskie z naturalnym dostêpem do morza.
Tym fragmentem rezolucji
PSL Piast z 1918 r. prezes Towarzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa  Ryszard
Ochwat, przy Grobie Wincentego
Witosa i Stanis³awa Mierzwy, oficjalnie rozpocz¹³ Zaduszki Witosowe 2008. Przytoczone s³owa
nie by³y przypadkowe. Bowiem
90 lat temu pañstwo polskie po
123 latach niewoli odzyska³o niepodleg³oæ. Wincenty Witos by³
jednym z jego wspó³twórców.
Myl¹ przewodni¹ tegorocznych
Zaduszek, odbywaj¹cych siê wyj¹tkowo w niedzielê przed Wszystkimi wiêtymi, sta³a siê rocznica
Niepodleg³oci. O wielkiej roli Witosa w dziele jej odzyskania pisalimy ju¿ na ³amach poprzedniego numeru naszego Piasta.
W dzieñ Zaduszek ju¿ od samego rana zje¿d¿a³y do Wierzchos³awic liczne delegacje ludowców,
szkolne, kombatanckie, stra¿ackie
i rz¹dowe. W rodzinnej wsi Witosa atmosfera sta³a siê wyj¹tkowa
i odwiêtna. Przed kocio³em parafialnym p.w. Matki Bo¿ej Pocieszenia zebra³y siê t³umy ludzi, by
uczestniczyæ w mszy w., w 63.

rocznicê mierci Wincentego Witosa, 23. rocznicê mierci Stanis³awa Mierzwy oraz w intencji
Wincentego Stawarza (wnuka W.
Witosa) i zmar³ych dzia³aczy ludowych. Zebranym towarzyszy³o
oko³o 120 pocztów sztandarowych i tyle¿ delegacji z wi¹zankami kwiatów. Wród uczestników
by³o wielu znamienitych goci:
prezes PSL, wicepremier Rz¹du
RP - Waldemar Pawlak, wicemarsza³ek Sejmu RP - Jaros³aw Kalinowski, minister rolnictwa - Marek Sawicki, wiceminister obrony
narodowej - Zenon Kosiniak  Kamysz, rodziny ludowe: Wincentego Witosa, Stanis³awa Mierzwy,
Edwarda Kalety i wielu innych,
przedstawiciele parlamentu - pos³owie: Wies³aw Woda, Stanis³aw
Kalemba, Ewa Kierzkowska, Leszek Deptu³a, Bronis³aw Dutka,
Jan Musia³, eurodeputowany Czes³aw Siekierski, wicewojewodowie: ma³opolski - Stanis³aw

Sorys i wiêtokrzyski - Piotr ¯o³¹dek, zastêpca prezesa IPN  dr
Franciszek Gryciuk, komendant
wojewódzki PSP w Krakowie Andrzej Mróz, wiceprezydent Tarnowa  Henryk S³omka-Naro¿añski, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  prof. Janusz
¯mija, wicemarsza³ek Sejmiku ma³opolskiego - Wojciech Kozak, wielu samorz¹dowców, delegacje PSL
z niemal wszystkich powiatów
ma³opolski, wiêkszoci powiatów
województwa wiêtokrzyskiego i
podkarpackiego, liczne delegacje
szkó³ imienia W. Witosa, dzia³aczy
ludowych i szkó³ gminy Wierzchos³awice, delegacje OSP i kombatantów. Zgromadzonych na mszê
wiêt¹ uroczycie wprowadzi³a do
kocio³a Kompania Honorowa
II Korpusu Zmechanizowanego
Wojska Polskiego w Krakowie.
Mszê odprawili ks. dr Jerzy Krzanowski i ks. Grzegorz Orkisz a homiliê wyg³osi³ ks. dr Pawe³ Biel.

Przemarsz pocztów sztandarowych z cmentarza do Domu Ludowego
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Oprawê muzyczn¹ nabo¿eñstwa przygotowa³a Seminaryjna
Orkiestra Dêta z Tuchowa, która
te¿ poprowadzi³a uczestników
w zorganizowanym pochodzie na
miejscowy cmentarz. Prezes Towarzystwa, Ryszard Ochwat, po krótkim przemówieniu zainaugurowa³
uroczystoæ zaduszkow¹, a orkiestra odegra³a hymn pañstwowy.
G³os nastêpnie zabra³ prezes PSL,
wicepremier rz¹du RP. W. Pawlak.
W swym wyst¹pieniu nawi¹za³ do
tradycji spotkañ u Grobu W. Witosa, mówi¹c m.in.: Tu na tych ludowych rekolekcjach, co roku
odnawiamy tê nasz¹ tradycjê, w
zesz³ym roku mówilimy o tym,
¿e jestemy tradycyjnie nowoczeni. W dzisiejszych burzliwych
czasach warto zwróciæ uwagê i
przypomnieæ jak ruch ludowy powstawa³ ponad 113 lat temu, kiedy Polska by³a jeszcze pod zaborami, a byli tu ludzie, którzy potrafili siê zorganizowaæ Starajcie siê te dowiadczenia ruchu ludowego, te nasze tak¿e osobiste

Kompania Honorowa WP  II Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie

umiejêtnoci przekazaæ jak najszerzej, ¿ebymy budowali t¹
m¹droæ i t¹ roztropnoæ w ca³ym spo³eczeñstwie. Tu przy Grobie Witosa, to jest miejsce gdzie
warto sobie te proste prawdy
przypomnieæ, bo on swoim
¿yciem, swoim dzia³aniem pokazywa³, ¿e zaczynaj¹c od tej pracy
na roli, tu w Wierzchos³awicach,

Janina Kupiec i Czes³aw Siekierski z najm³odszymi uczestnikami Zaduszek- przedszkolakami z Przedszkola nr 4 w Tarnowie
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potrafi³ porz¹dnie przypilnowaæ
tego du¿ego gospodarstwa, ca³ej
Polski. A w 1920 roku dziêki
temu, ¿e mia³ tê ch³opsk¹ odwagê i mia³oæ walczyæ o swoje,
zabezpieczy³ te¿ bezpieczeñstwo
ca³ej Europy.
Kompania Honorowa Wojska
Polskiego uwietni³a obchody zaduszkowe Apelem Pamiêci. S³owa
Apelu by³y g³êbokie i pe³ne czci dla
W. Witosa i S. Mierzwy oraz Ludowców. Niektóre z nich warto w tym
miejscu przywo³aæ: Stajemy dzi
w Wierzchos³awicach do uroczystego apelu przed mogi³ami wybitnych polskich patriotów  Wincentego Witosa i Stanis³awa
Mierzwy, aby przywo³aæ pamiêæ
bohaterów, którzy wychodz¹c
spod ch³opskich strzech walczyli
o niepodleg³¹ Polskê, dbali o jej
prawa i godnoæ. Pochylmy g³owy w skupieniu i zadumie oddaj¹c czeæ dzia³aczom ludowym,
którzy do koñca pozostali wierni
has³u Bóg, Honor, Ojczyzna.
Apel Pamiêci zosta³ zakoñczony przes³aniem: Do Was zwracamy siê, potomni! Oddaj¹c czeæ
bohaterstwu, daninie krwi i ¿ycia,
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z³o¿onej na o³tarzu wolnoci i niepodleg³oci Ojczyzny, przekazujemy kolejnym pokoleniom Polaków przes³anie, ¿e ofiara bohaterów nie by³a daremna, a pamiêæ
o Nich pozostaje wieczna
W podnios³ej atmosferze rozpoczê³o siê sk³adanie wi¹zanek
kwiatów. Ponad sto delegacji z ca³ego kraju z³o¿y³o ho³d swym zmar³ym przywódcom. Wród sk³adaj¹cych wyró¿nia³a siê grupa przedszkolaków z Przedszkola Nr 4 w
Tarnowie, która zaprezentowa³a siê
w strojach regionalnych, wzbudzaj¹c powszechn¹ sympatiê. Z³o¿one wieñce i kwiaty wype³ni³y po
brzegi ca³¹ p³ytê krypty kaplicy,
tworz¹c piêkny kwiatowy dywan.
Druga czêæ Zaduszek, dziêki sprzyjaj¹cej aurze, odby³a siê na
placu przy Domu Ludowym. G³ównym punktem tej czêci uroczystoci by³ fina³ IX. edycji Plebiscytu im.
Wincentego Witosa Najlepszy
Wójt Ma³opolski 2008, organizowanego przez Polsk¹ Gazetê Krakowsk¹ oraz Stowarzyszenie Gmin

Laureaci plebiscytu Gazety Krakowskiej  Najlepszy Wójt Ma³opolski 2008

i Powiatów Ma³opolski. Poprzedzony zosta³ wyst¹pieniami: Waldemara Pawlaka - prezesa PSL, Marka Sawickiego  ministra rolnictwa
i rozwoju wsi oraz Czes³awa Siekierskiego  erodeputowanego do
parlamentu europejskiego.
Organizatorów Plebiscytu reprezentowali przede wszystkim

W. Pawlak w rozmowie z pos³em Wies³awem Wod¹, prezesem PSL w Ma³opolsce i dr Andrzejem Kosiniakiem  Kamyszem, dyrektorem Szpitala
im. J. Dietla w Krakowie, prezesem miejskiej organizacji PSL w Krakowie

redaktor naczelny Gazety Tomasz
Lachowicz i przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Kazimierz Barczyk. Nagrod¹
w konkursie by³ Witosowski kapelusz. Najlepszym sporód 10
w³odarzy gmin ma³opolskich okaza³ siê wójt Mszany Dolnej  Tadeusz Patalita. Wród nagrodzonych nie zabrak³o równie¿ Wies³awa Rajskiego  wójta Wierzchos³awic. Na koniec fina³u Plebiscytu, Wojciech Kozak  wicemarsza³ek Sejmiku Województwa Ma³opolskiego wrêczy³ laureatom okolicznociowe listy gratulacyjne.
Dla wszystkich uczestników
Zaduszek na placu wierzchos³awickiego Domu Ludowego zosta³y przygotowane namioty. Mo¿na
by³o siê posiliæ wczeniej przygotowan¹ ciep³¹ straw¹ oraz zakupiæ ksi¹¿ki z historii ludowego, w
tym Dzie³a Wybrane W. Witosa.
Pónym popo³udniem prezes R.
Ochwat s³owami: Zaduszki Witosowe roku 2008 uwa¿am za zamkniête - zakoñczy³ uroczystoci.
Janina Kupiec
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40. rocznica mierci Uczonego

Profesor Stanis³aw Pigoñ
(1885 - 1968)
Wybitny

prof. Stanis³aw Pigoñ. 1955 r.

18 grudnia 2008 roku minê³a 40. rocznica mierci prof. Stanis³awa Pigonia, uczonego wielkiej
miary, historyka literatury polskiej,
wyk³adowcy na uniwersytetach w
Poznaniu, Wilnie, Krakowie.
Wspomnienie tej wyj¹tkowej Postaci opieram o 2 szkice profesora Franciszka Ziejki, zamieszczone w ksi¹¿ce pt. Miasto Poetów.
Profesor Ziejka przypomina
o ogromnym dorobku profesora
Pigonia, na który sk³ada siê oko³o
1500 publikacji naukowych, obejmuj¹cych tak znakomitych polskich poetów i prozaików, jak A.
Mickiewicz, J. S³owacki, A. Fredro, St. Wyspiañski W³. Reymont,
W³. Orkan. Z pewnoci¹ studenci
polonistyki pamiêtaj¹ zw³aszcza
ksi¹¿ki i szkice o Adamie .Mickiewiczu, jego najwiêkszych utworach , m.in. o Panu Tadeuszu,
Dziadach, Ksiêgach narodu
i pielgrzymstwa.. Autor szkiców
pisze o nie³atwej drodze Stanis³awa Pigonia, ch³opskiego syna
z niewielkiej Komborni, wêdruj¹cego tropem nauki , niezwyk³ej
pracowitoci i talentów po za-
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Uczony,

Patriota,

szczyty uniwersyteckie. Uczony
potrafi³ ³¹czyæ pracê i karierê naukow¹ ze s³u¿b¹ ojczynie. Bra³
udzia³ w I wojnie wiatowej, s³u¿¹c
przez 4 lata w artylerii, w 1918 r.
walczy³ o Lwów, w 1920  dowodzi³ poci¹giem pancernym Bartosz G³owacki w czasie wojny z
bolszewikami i Bitwy Warszawskiej.
W rodzinnej wsi, wraz z miejscowym wikarym w 1911 r. zak³ada³
Kasê Stefczyka . Z wielk¹ pasj¹
i rzetelnoci¹ w³¹czy³ siê w akcjê
odczytow¹, w rodowisku wiejskim, robotniczym w Poznaniu, na
l¹sku Cieszyñskim, w Wilnie,
Krakowie, Warszawie, Lwowie. W
roku 1917 wyda³ ksi¹¿kê Do
podstaw wychowania narodowego. Pisa³ artyku³y zwi¹zane z t¹
problematyk¹. Pe³ni³ funkcjê kuratora uniwersyteckiego burs studenckich w Wilnie i Krakowie..
W tym ostatnim miecie rozci¹ga³ kuratelê nad Stowarzyszeniem
Bratniej Pomocy Studentów UJ.
W 1941 r. za³o¿y³ Towarzystwo
Opieki Nad M³odzie¿¹ Ch³opsk¹
,zlikwidowane po 1945 r.
Charakter patriotyczno  polityczny mia³ udzia³ prof. Pigonia
wraz z innymi polskimi uczonymi
w protecie przeciw uwiêzieniu
Wincentego Witosa przez rz¹d
sanacyjny w twierdzy brzeskiej lub
udzia³ w delegacji uczonych do
prezydenta Ignacego Mocickiego
wiosn¹ 1939 r. z apelem o stworzenie rz¹du koalicyjnego który
zapobieg³by tragedii Polski. Niestety, II wojna wiatowa ods³oni³a
bolenie m.in. krótkowzrocznoæ

Trybuna³

Moralny

polskiej polityki. Pigoñ wraz innymi profesorami UJ w listopadzie
1939 r. zosta³ wywieziony przez
Niemców do obozu w Sachsenhausen. Po powrocie w lutym
1940 r. i rozpoczyna tajn¹ dzia³alnoæ w zakonspirowanym Uniwersytecie. Natychmiast po zakoñczeniu wojny prof. Pigoñ organizuje polonistykê na UJ.
W nowych powojennych, komunistycznych czasach patriotyczna
przesz³oæ Stanis³awa Pigonia nie
usz³a uwadze komunistów.
W 1950 r. wyrzucono profesora
ze Zwi¹zku Literatów Polskich
a w 1953 r. pozbawiono Pigonia
Katedry Literatury, a w 1960 r.
wys³ano Go na emeryturê. Do
mierci, która nast¹pi³a 18 grudnia 1968 r. profesor aktywnie,
twórczo pracowa³.
W tym zacnym ¿yciorysie, my
ludowcy znajdujemy te¿ spory
fragment zainteresowania prof.
Pigonia osob¹ Wincentego Witosa, jego ideami i przekazywaniem
ich rodowisku wsi oraz szeroko
pojêtej polityce. Stanis³aw Pigoñ
w 1938 r. napisa³ rozprawê Wincenty Witos jako pisarz i mówca.
Og³osi³ j¹ w ksi¹¿ce Na drogach
i manowcach kultury ludowej.
O W. Witosie pisze z szacunkiem
i uznaniem. Podkrela talent krasomówczy polityka z Wierzchos³awic, du¿¹ wiedzê historyczn¹,
mowê obrazow¹, podpart¹ konkretami, spore oczytanie, dobry,
literacki jêzyk. Zauwa¿a, ¿e Witos
pragnie wynieæ stan ch³opski
z nêdzy, d¹¿y do obudzenia
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w ch³opach godnoci osobistej. Pisze, ¿e Si³ê jego jako przywódcy
ludu stanowi to, ¿e jest on wspania³ym typem ch³opa polskiego,
podniesionym do wy¿szej potêgi [F. Ziejka, s.411] Wiemy, ¿e
Pigoñ korespondowa³ z Witosem.
W przedmowie do zainicjowanej
przez Pigonia, a nie wydanej Ksiêgi pami¹tkowej na 50  lecie Ru-

chu Ludowego, nazwa³ Witosa
jednym z najprzedniejszych budowniczych jednolitoci i wielkoci Polski [tam¿e, s.415 ], któr¹
og³osi³ w czasopimie Wie i Pañstwo w 1948 r.
Profesor F, Ziejka w ksi¹¿ce,
Miasto Poetów na której opar³am ow¹ informacjê - o profesorze
Stanis³awie Pigoniu napisa³: Fun-

dament scalony niezwyk³¹ osobowoci¹ Cz³owieka, który przez
ca³e dojrza³e ¿ycie by³ dla swych
kolegów i uczniów prawdziwym
trybuna³em moralnym
Mylê, ¿e za taki moralny
wzorzec i trybuna³ mo¿e profesor
Pigoñ s³u¿yæ nam wszystkim.
Zofia Rogowska

Stanis³aw Mierzwa
o Profesorze Stanis³awie Pigoniu
Wród ogromnej iloci materia³ów pisemnych i dokumentów, które pozostawi³ mój Ojciec
Stanis³aw Mierzwa, a które po
Jego mierci zdeponowane zosta³y w Muzeum Wincentego
Witosa w Wierzchos³awicach,
wyró¿niaj¹ siê  listy Stanis³awa
Mierzwy do Przyjaciela. Listy
te by³y jedn¹ z form prowadzonej przez niego w latach PRL
dzia³alnoci opozycyjnej. Trafnie
pisa³a o tym prof. Alina Fitowa:
...nie mo¿na mówiæ, ¿e Mierzwa po upadku PSL stan¹³ na
uboczu, ¿e tylko pielêgnowa³
historiê ruchu ludowego. On j¹
te¿ w sporej czêci kszta³towa³
i tworzy³. Trwa³ bowiem przy
okrelonych wartociach, a w
pewnych sytuacjach w³anie
trwanie okazuje siê byæ polityk¹.
Oczywicie Mierzwa nie
trwa³ przy tych wartociach tylko milcz¹co. W sytuacji, kiedy
politycznie i organizacyjnie nie
móg³ robiæ nic i kiedy  jak to
powiedzia³ Jerzy Giedroyæ 
zosta³o tylko s³owo, tym w³a-

nie s³owem dwiga³ ludowców
z przygnêbienia, budzi³ ich
z marazmu niemo¿noci, przypomina³ dawne wybitne postacie ch³opów i idea³y SL i skupia³ ich wokó³ nich. By³y to
oczywicie s³owa nie podburzaj¹ce, ale rozwa¿ne, spokojne,
trafiaj¹ce i do serc i do rozu-

mu politycznego. Wyg³asza³ je
g³ównie na pogrzebach odchodz¹cych coraz liczniej kolegów,
jak te¿ zamieszcza³ w listach od
siebie, i przez siebie samego pisanych na maszynie, a zatytu³owanych Przyjacielu. Rozsy³a³ je co jaki czas imiennie do
wybitniejszych ludowców i sym-

Stanis³aw Mierzwa przemawia na Zaduszkach Witosowych w otoczeniu
starych ludowców
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patyków ruchu ludowego.
I chocia¿ te listy nie by³y ¿adnymi programami czy manifestami politycznymi, ale jakby
osobistymi wyznaniami wiary Mierzwy, to przez tê w³anie intymnoæ oddzia³ywa³y
silniej ni¿ poniektóre manifesty. A przy tym  mówi¹c s³owami Mierzwy  nie dra¿ni³y
w³adzy i nie nara¿a³y ludzi na
niepotrzebne represje i ofiary.
Nadmieniæ bowiem tu trzeba,
i¿ do pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ju¿ samo przypominanie Witosa graniczy³o z przestêpstwem politycznym. (Fitowa Alina, Stanis³aw Mierzwa
S³omka na tle swoich czasów, Muzeum Wincentego
Witosa, 1995).
Dzi pragnê przypomnieæ
list do Przyjaciela powiêcony pamiêci prof. Stanis³awa Pigonia, poprzedzaj¹c go fragmentem wspomnieñ z Zapisków Ojca.

Na kilka dni przed Zaduszkami w Wierzchos³awicach wybra³em siê do Profesora, by go
osobicie zaprosiæ na tê uroczystoæ. ¯ona jego, która z
nakazu lekarzy strzeg³a, by
nikt go nie mêczy³ wizytami,
zrobi³a dla mnie wyj¹tek wiedz¹c, ¿e Profesor zawsze ¿yczliwie mnie traktowa³. By³ rzeczywicie chory na serce i w
podesz³ym wieku, wiêc gdy mu
przed³o¿y³em probê, powo³a³
siê na opiniê lekarzy i zakaz
¿ony, ale wpad³ na pomys³, ¿e
dorêczy mi swoje pismo do
uczestników spotkania. Prosi³
bym wpad³ na drugi dzieñ. Tak
siê te¿ sta³o. Odebrawszy list
zapewni³em Profesora, ¿e go
odczytam zebranym na Zaduszkach. Powiedzia³em te¿,
¿e ¿a³ujê i¿ Profesor nie mo¿e
z nami byæ tam osobicie, ale
i tak jego wypowied tam, przy
grobie Wincentego Witosa, bêdzie mia³a wielkie znaczenie dla

starych Dzia³aczy Ludowych,
wiernych pamiêci Witosa.
Treæ tego listu, z moim listem przewodnim, upowszechni³em szeroko po Zaduszkach,
wysy³aj¹c do znanych mi dzia³aczy ludowych w ca³ej Polsce
jego odpis. Jak inne listy, do
Przyjaciela, w liczbie oko³o
200 egzemplarzy.
Zrobi³em to ju¿ po mierci
Profesora, która nast¹pi³a tak
szybko po napisaniu tego listu,
bo w dniu 18 grudnia 1968 r.
Charakterystyczne dla Pigonia, dla jego pisarstwa, s¹
okrelenia jakimi ocenia rolê
Witosa: Sternik wielkiej przemiany  Gospodarz Polski Ludowej  nasz Przodownik. Jêzyk starej wsi! (Kraków,
5.09.1984 r.)
Jacek Mierzwa

Kraków, dnia 22.I.1969 r.

Prezydium akademii ku czci p. W. Witosa w dniu 29.10.1965 r. w Krakowie. Siedz¹ od lewej: Katarzyna wi¹tek - Balalowa, prof. Adam Vetulani,
prof. Stanis³aw Pigoñ, W³adys³aw Witek, prof. Tadeusz Seweryn, Katarzyna Witaszkowa.
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Przyjacielu!
Niedawno, bo w dniu 18
grudnia 1968 r. zmar³ w Krakowie i spocz¹³ na miejscowym
Cmentarzu Rakowickim Wielki Syn Wsi Polskiej, prof. Stanis³aw Pigoñ. Urodzony w
1885 r. w Komborni, w powiecie kronieñskim, w ciasnocie
wsi podkarpackiej i w biedzie
ch³opskiej, przewêdrowa³ prawie ca³¹ Polskê, polskie uniwersytety, przegl¹dn¹³ prawie
ca³¹ literaturê polsk¹, poszukuj¹c w nich Piêkna i Prawdy!
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Pogrzeb prof. Stanis³awa Pigonia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 21 XII 1968 r. Ks. Kardyna³ Karol Wojty³a (na pierwszym planie), za
Nim ks. Stanis³aw Dziwisz

Przez kilkadziesi¹t lat,
z icie ch³opskim uporem, torowa³ drogê nowemu, w³asnemu patrzeniu na polsk¹ literaturê, na jej piêkno i prawdê
w niej zawarte, a wspó³czesnym przydatne.
Jako historyk literatury
polskiej, jako pisarz, sta³ siê
wielkim i s³awnym, zdoby³ sobie wysokie tytu³y naukowe
i odznaczenia pañstwowe. Ale
umia³ chlubiæ siê tylko tym, co
by³o jego w³asne w ¿yciu 
ch³opskim pochodzeniem,
uczuciowym zwi¹zkiem z rodzinn¹ Komborni¹, z ¿yciem
i problemami wsi polskiej.
Nie bior¹c czynnego udzia³u w polityce pañstwowej czy
polityce Ruchu Ludowego,
przecie¿ doskonale orientowa³
siê w zagadnieniach Polski
i polskiej wsi. Zna³ b³êdy i zaniedbania warstwy szlachec-

kiej, które zgubi³y Polskê. Cieszy³ siê z odzyskania Niepodleg³oci Polski, z wejcia na
arenê polityczn¹ nowej warstwy, warstwy ch³opskiej, z
której sam pochodzi³ i doskonale zna³ jej wartoci jakie
wnieæ mo¿e w ¿ycie narodu i
pañstwa.
Wywo³ywa³ podziw otoczenia swoj¹ pracowitoci¹ i rzetelnym oddaniem sprawie Polski na polu nauki. Umia³ te¿
podziwiaæ i w³aciwie ceniæ pracê ofiarn¹ innych synów ch³opskich, rzetelnie oddanych tej
samej sprawie, sprawie Polski
w dzia³aniach: politycznych,
owiatowych, kulturalnych czy
gospodarczych.
Ten syn ch³opski ocenia³ surowo wszystko i wszystkich pod
k¹tem interesu narodu i pañstwa. Tak te¿ ocenia³ politykê
ch³opsk¹ i jej reprezentantów.

Bardzo d³ugo i bacznie obserwowa³ postêpowanie ka¿dego dzia³acza ludowego, zanim wyda³ swój os¹d o nim.
Dlatego, tym wiêksz¹ stawa³a
siê wartoæ pozytywnej oceny
takiego dzia³acza wyra¿ana
przez profesora Stanis³awa Pigonia.
Od d³ugiego czasu nie
ukrywa³ ten uczony ch³op
z Komborni, swego szacunku
i podziwu dla innego ch³opskiego syna, Wincentego Witosa z Wierzchos³awic. Na ró¿nych odcinkach tej samej sprawie s³u¿¹c narodowi i pañstwu, stali siê sobie bliscy. Jakby ch³opi s¹siedzi.
W takim te¿ duchu i charakterze napisa³, na probê
m³odszych przyjació³, ostatni
swój list ch³op Stanis³aw Pigoñ z Komborni, do S¹siadów
i Przyjació³ zebranych w rocznicê mierci ch³opa z Wierzchos³awic  Wincentego Witosa u Jego grobu.
Na kilka tygodni przed
mierci¹, jakby podsumowa³ w
tym licie ca³¹ swoj¹ drogê
¿yciow¹ i swoje patrzenie na
stosunek obywatela do narodu i pañstwa, swój stosunek
do tych, co podobnie myleli
i dzia³ali.
Rzetelnie s³u¿yli Niepodleg³ej, tak przez niego czczonej
wprost Polsce!
Jako, ¿e w dniu 22 stycznia przypada Wincentego,
chcia³em oby tych wielkich synów przypomnieæ ludziom
wsi, Ich Przyjacio³om.
Stanis³aw Mierzwa
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List prof. Pigonia do uczestników
wierzchos³awickich zaduszek
Kraków, 2.XI.1968 r.
Szanowni S¹siedzi
i Drodzy Przyjaciele!
Jak corocznie tak i teraz
z okazji ¿a³obnej rocznicy zeszlicie siê w kaplicy cmentarnej i w domostwie p. Wincentego Witosa. Lichy stan
zdrowia nie pozwala mi, niestety, znaleæ siê w Waszym
gronie, by wzi¹æ udzia³ w obrzêdzie pamiêci, by uczciæ
zas³ugi wielkiego naszego
Przodownika!
Na tej wiêc tylko drodze,
paroma zapisanymi wyrazami, pragnê wypowiedzieæ

myl i uczucie przez tê rocznicê przywo³an¹.
Syn ch³opa ma³orolnego
nie mogê dosyæ podziêkowaæ
Bogu, ¿e mi pozwoli³ ¿yæ w czasie, kiedy w dziejach Polski dokona³ siê ten obrót historyczny, o którym przodkowie nasi
d³ugo nawet zamarzyæ siê nie
powa¿yli. Odrzucona zosta³a
wiekowa krzywda, krzywdzonym wymierzona sprawiedliwoæ, a w gospodarce narodowej zaprowadzony ³ad powinny i nale¿yty. Odwróci³a siê
kolej rzeczy!
Okaza³o siê, ¿e drwal, który znojnie i d³ugo pracowa³

Pogrzeb prof. Stanis³awa Pigonia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 21 XII 1968 r. Od lewej: prof. Franciszek S³awski, Stanis³aw Mierzwa, Józef Marcinkowski, nn, Edward Kaleta i Jan Anto³
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jako wyrobnik, mo¿e byæ w³odarzem wszystkich losów, oddanych mu w opiekê;
- ¿e rataj mo¿e byæ rodowitym gospodarzem ca³ej ziemi
przekazywanej mu, by j¹ uczyni³ urodzajn¹ i sprawiedliwie po¿yteczn¹ dla ludzi
- ¿e ch³op-rolnik mo¿e byæ
Prezesem Rz¹du Obrony Narodowej, który zwyciêsko odrzuci od naszych granic watahy najedcze, a w domostwie ojczystym umocni fundamenty i wêg³y.
Wszystko to sta³o siê w naszych czasach. W tym wiekopomnym dziele mia³em szczêliwie sobie wymierzon¹ cz¹stkê udzia³u. Uwa¿am to sobie
za wielk¹ chlubê, za ród³o radoci w moim ¿yciu.
Sternikiem i widomym
symbolem tej wielkiej przemiany w doli ch³opskiej by³
Wincenty Witos, m¹dry Gospodarz Polski Ludowej i wybitny m¹¿ stanu, dokonane
przez niego dzie³o jest nieodwracalne.
Za pracê Jego i zas³ugi
chowamy wdziêcznoæ w sercach, a pamiêæ o nich przekazaæ chcemy potomnoci.
Dla Szanownej Córki naszego Przodownika, dla ca³ego Jej Domu i dla wszystkich
drodzy S¹siedzi i Przyjaciele
za³¹czam wyrazy wysokiego
powa¿ania i serdeczne pozdrowienia.
Stanis³aw Pigoñ

40. rocznica mierci Uczonego

Rêkopis odnaleziony
W archiwum Stanis³awa i takie, co we w³asnym obozie
Mierzwy, które znajduje siê w na- wywo³a³y zastrze¿enia i dyskuszym Muzeum, natrafi³am na sje. S¹ w³anie dowodem cobardzo wa¿ny i interesuj¹cy rê- raz bujniejszej wielostronnokopis prof. Stanis³awa Pigonia, ci, ¿ywotnoci i bogactwa wektóry Profesor zatytu³owa³: wnêtrznego Ruchu Ludowego.
Smutne szcz¹tki Ksiêgi Pami¹tkowej P.S.L
(1894 - 1944) . By³a
to Ksiêga Pami¹tkowa,
przygotowana przez
Profesora podczas okupacji (1942 r.), zawieraj¹ca tak¿e póniejsze
Jego dopiski. Profesor
pisa³ swoje dzie³o dla upamiêtnienia 50. rocznicy
powstania polskiego ruchu ludowego. Ksiêga
zosta³a skonfiskowana
przez U.B. i zniszczona.
Notatka Profesora na ten
temat pochodzi z 1 X
1966 r. Szcz¹tki zawieraj¹: Spis treci oraz
9 stronicow¹ przedmowê. Pisze w niej prof.
Pigoñ: Bo te¿ nie katechizmem ni brewiaRêkopis prof. S. Pigonia
rzem Ruchu ma byæ ta
Ksiêga, ale owszem; odbiciem A bogactwa tego to dopiero
¿ycia, zmiennego, czasem pocz¹tek, pierwsze to pow sobie sprzecznego i sk³óco- mniejsze ¿niwo, które musianego, zawsze bujnego, jakie ³o byæ poprzedzone d³ug¹
siê toczy szerokim ³o¿yskiem i ciê¿k¹ upraw¹ pola.
Piêkne i g³êbokie to poRuchu, doæ pojemnym, by
zmieciæ w sobie bogactwo. strzeganie Ruchu Ludowego.
Oprócz pozycji, by tak rzec, I chocia¿ nie znamy treci owej
kanonicznych, znajd¹ siê tam Ksiêgi, to dziêki zachowanemu

spisowi treci wiemy, co Profesor chcia³ w niej zamieciæ.
I rozdzia³ to Programy, manifesty i rezolucje, II rozdzia³
toWodzowie i przodownicy
(Maria i Boles³aw Wys³ouchowie, Karol Lewakowski,
Maciej Szarek, Jan Stapiñski, W³odzimierz Tetmajer, Jakub Bojko,
Andrzej redniawski,
Wincenty Witos, Leon
Marchlewski, Franciszek Bujak, W³adys³aw
St. Reymont, Stanis³aw
Thugutt, Ignacy Solarz,
Jêdrzej Cierniak, Stanis³aw Miko³ajczyk. III
rozdzia³ to Idee i wskazania. Kolejny rozdzia³
to Ostatnie wskazania
 W. Witos, Odezwa
po¿egnalna. I na koniec
Przegl¹d znaczniejszych wydarzeñ z dziejów Ruchu Ludowego.
Mo¿e znajdzie siê kto,
kto zechce dzie³o Profesora odtworzyæ?
Wszak pisa³ On w owej
:Przedmowie: Jak przysta³o
na Ksiêgê Pami¹tkow¹, jest
ona ksiêg¹ plonów. Zebrano
w niej po garci k³osów z rozleg³ych ³anów, uprawianych
wysi³kiem Ruchu Ludowego
przez lat 50.
Janina Kupiec
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Z rodzinnych wspomnieñ

Pos³uchaæ

Witosa

Pos³uchaæ Witosa To by³o
marzenie
szesnastolatka
z Ostrowa, w pocz¹tkach 1926
roku. Dzia³o siê w Polsce wtedy
du¿o, a dziaæ siê mia³o jeszcze
wiêcej. Nastolatek ów by³ rozgarniêtym ch³opcem, ³apczywym wiedzy  jak bymy to dzi
powiedzieli  o Polsce i wiecie
wspó³czesnym. Ponadto, Wincenty Witos by³ ju¿ przecie¿
postaci¹ powszechnie znan¹
i szanowan¹, dla ch³opskiego
syna wielkim autorytetem.
Jednak¿e, choæ Ostrów by³
tak blisko Wierzchos³awic, zadanie wydawa³o siê bardzo trudne, prawie niewykonalne. Doroli mê¿czyni, owszem, po
ka¿dej sumie w parafialnej wi¹tyni oblegali premiera na dziedziñcu kocio³a, zadawali pytania i s³uchali z wielkim zainteresowaniem - jakie te¿ nowe wieci przywióz³ prezes z Warszawy. Ale ma³olatowi nie by³o
wolno przystan¹æ wród doros³ych. Takie zachowanie uznano by za nadzwyczaj bezczelne,
za niedopuszczalne, za karygodne. Smarkacz zosta³by natychmiast przepêdzony. Mia³ tego
wiadomoæ, tote¿ by³ zmuszony wymyliæ co nietuzinkowego. Jak sprawiæ, by nie zostaæ
zauwa¿onym, a jednoczenie
nie zrezygnowaæ z okazji do s³uchania wielkiego rodaka.
Sposób okaza³ siê tyle¿
prosty, co skuteczny. M³odzian
najwolniej jak móg³ przechodzi³ obok zgromadzonych i za-
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Wincenty Witos w otoczeniu ch³opów w swojej zagrodzie

s³uchanych, a gdy znikn¹³ za
zakrêtem, bieg³ co si³ w nogach, aby jak najszybciej powróciæ w pobli¿e miejsca, sk¹d
s³ychaæ ju¿ by³o pana premiera. Wtedy raptownie zwalnia³,
by ten odcinek pokonywaæ jak
najd³u¿ej i tym samym jak najwiêcej us³yszeæ. Choæ tych
rund dooko³a kocio³a by³o bez
liku, o dziwo, nikt ze zgromadzonych siê nie zorientowa³.
A skoro uda³o siê raz, czemu
by nie powtórzyæ udanego fortelu w kolejn¹ niedzielê. I w nastêpn¹. I w kolejn¹.
Tym szesnastoletnim m³odym cz³owiekiem by³ mój ojciec Antoni Suda, rocznik
1910. Histori¹ Polski i wiata

interesowa³ siê ju¿ potem zawsze, lubi³ o tym rozmawiaæ
z kolegami, z którymi grywa³
w bryd¿a. Sympatia do Witosa i jego idei pozosta³a w nim
do koñca. Raz nawet mia³em
mu j¹ za z³e, gdy obraz przedstawiaj¹cy marsza³ka Pi³sudskiego bez wahania zdj¹³ ze
ciany i podarowa³ mojemu
przyjacielowi Maækowi Chmielewskiemu z Konina. Oleodruk
by³ naprawdê piêkny i rzadki.
 Podoba ci siê? To we go sobie  zdecydowa³ w jednej
chwili, jakby chodzi³o o kromkê chleba, po któr¹ siêgn¹³ do
kredensu.
Marian Suda

Odwiedzili nas
Wójt gminy Hradek (Gródek)
w Czechach Pawe³ Tomcala,
wraz z grup¹ radnych, w dniu
4 padziernika br. z okazji wiêta karpia w Wierzchos³awicach.
W 2003 r. w Gródku zosta³ ods³oniêty obelisk ku czci Wincentego Witosa, w 70. rocznicê jego
wyjazdu na emigracjê do miêdzywojennej Czechos³owacji. Tam
Witos przebywa³ kilkakrotnie
w latach 1934  1937.
W Gródku w dniu ods³oniêcia obelisku gminy Hradek
i Wierzchos³awice podpisa³y porozumienie o wzajemnej wspó³pracy.
***
Minister Rolnictwa, Ochrony Przyrody i rodowiska w Turyngii dr Volker Sklenar z ma³¿onk¹, w towarzystwie Andrzeja Sztorca - przewodnicz¹cego
Sejmiku Ma³opolskiego, w dniu
23 padziernika br., w ramach
wspó³pracy partnerskiej Ma³opolski z Turyngi¹.
***
Wiceprzewodnicz¹cy Klubu
Parlamentarnego PSL, pose³
Stanis³aw Kalemba z ziemi wielkopolskiej, w dniach 25  26
padziernika br., z okazji uczestnictwa w Zaduszkach Witosowych. Gratulujê Muzeum zorganizowania tak bogatego zbio-

ru pami¹tek, dowodów ¿yczliwoci dla trzykrotnego premiera RP, Prezesa Polskiego Stron-

nictwa Ludowego ( )  napisa³
w Ksiêdze Pami¹tkowej Muzeum pose³ S Kalemba.

Delegacja gminy Hradek z Czech z wójtem Paw³em Tomcal¹ na czele

Minister Rolnictwa Turyngii (obok Andrzej Sztorc i Janina Kupiec) podczas zwiedzania Muzeum
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Wieci z muzeum

Wicemarsza³ek Sejmu RP Jaros³aw Kalinowski i minister rolnictwa Marek Sawicki podczas zwiedzania Muzeum

Pose³ Eugeniusz K³opotek przed Kaplic¹ , wród
cz³onków Zarz¹du Towarzystwa

Pose³ Stanis³aw Kalemba z kustoszem Muzeum, J. Kupiec

***
Wicemarsza³ek Sejmu RP, pose³ Jaros³aw Kalinowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pose³ Marek
Sawicki, w dniu Zaduszek Witosowych. W Zagrodzie
Wielkiego Polaka s³ów brakuje by wyraziæ sw¹
wdziêcznoæ - zostawi³ wpis w Ksiêdze Pami¹tkowej Muzeum M. Sawicki.
***
Przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Tarnowie, w
dniu 5 listopada br. Wczeniej dzieci zaprezentowa³y
siê na Zaduszkach Witosowych.
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Przedszkolaki z Przedszkola Nr 4 w Tarnowie
w Muzeum

***
Pose³ PSL Eugeniusz K³opotek, w dniu
11 listopada br. Chcia³em tu przybyæ w
wiêto Niepodleg³oci, by pok³oniæ siê
Temu, który wywar³ ogromny wp³yw na
moje doros³e ¿ycie, naznaczone polityczn¹
dzia³alnoci¹ w ruchu ludowym  napisa³
w Ksiêdze Pami¹tkowej Muzeum pose³ E.
K³opotek.

W ho³dzie W. Witosowi

Uroczystoci niepodleg³ociowe
30 padziernika br. prezydent RP Lech Kaczyñski odwiedzi³ Wierzchos³awice i z³o¿y³ kwiaty na Grobie Wincentego Witosa, w ramach obchodów wiêta Niepodleg³oci w
Tarnowie.
***
Podczas gminnych obchodów wiêta Niepodleg³oci
w Wierzchos³awicach (10 listopada) delegacja m³odzie¿y Gimnazjum im. Jana Paw³a II odda³a ho³d wspó³twórcy niepodleg³oci Polski - W. Witosowi, sk³adaj¹c wi¹zankê kwiatów na
Jego Grobie.

Wizyta Prezydenta RP, P. Lecha Kaczyñskiego

eksponaty zwi¹zane bezporednio z osob¹ W. Witosa, w wiêkszoci pochodz¹ce ze zbiorów
naszego Muzeum.

***
15 listopada br. z inicjatywy
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie (Zarz¹du Woje-

M³odzie¿ Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wierzchos³awicach podczas
sk³adania kwiatów

***
11 listopada br. w Muzeum
Podkarpackim w Kronie otwarto wystawê p.t. Drogi do wolnoci. Zaprezentowano m.in.

Fragment wystawy powiêcony W. Witosowi
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W ho³dzie W. Witosowi

Ma³opolskie obchody wiêta Niepodleg³oci w Krakowie. W pochodzie
id¹ prezes PSL Waldemar Pawlak, pose³ Ewa Kierzkowska, wicemarsza³ek Województwa Ma³opolskiego Wojciech Kozak, prezes miejskiej organizacji PSL w Krakowie  dr Andrzej Kosiniak - Kamysz

wódzkiego i Grodzkiego) odby³y
siê uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Polskiej Komisji
Likwidacyjnej, z W. Witosem na
czele, i odzyskania niepodleg³oci. Z tej okazji w Bazylice Ma-

riackiej odprawiona zosta³a msza
wiêta, z³o¿ono kwiaty na p³ycie
Tadeusza Kociuszki na Rynku
G³ównym, tak¿e pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ wyzwolenie Polski w
1918 r. oraz w miejscu upamiêt-

nienia skazanych w Wielkim Procesie Krakowskim 1947 r. - pod
tablic¹ na budynku b. wiêzienia
w. Micha³a (obecnie Muzeum Archeologiczne).
W Urzêdzie Miasta, w sali
narad Rady m. Krakowa, odby³o siê spotkanie uczestników Obchodów. Dr Józef Hampel wyg³osi³ referat o dzia³alnoci Polskiej Komisji Likwidacyjnej 
pierwszego dla ziem polskich by³ego zaboru austriackiego polskiego rz¹du lokalnego, na czele którego sta³ W. Witos. W uroczystociach wzi¹³ udzia³ prezes PSL,
wicepremier rz¹du RP - Waldemar Pawlak, prezydent Krakowa
- prof. Jacek Majchrowski, rodziny Wincentego Witosa i Stanis³awa Mierzwy, pos³owie, wielu dzia³aczy i goci oraz oko³o 40
pocztów sztandarowych. Obchodom przewodniczyli Andrzej Kosiniak-Kamysz - prezes Zarz¹du
Miejskiego PSL w Krakowie
i Wies³aw Woda - prezes ma³opolskiej organizacji PSL.

Kazimiera Kozio³ (1922 - 2008)

Dnia 13 sierpnia 2008 r. na
Starym Cmentarzu w Tarnowie
osoby bliskie oraz przedstawiciele
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PSL i Towarzystwa Przyjació³
Muzeum Wincentego Witosa,
z pocztem sztandarowym, po¿egnali Kazimierê Kozio³ow¹, cz³onkiniê Stronnictwa i Towarzystwa.
Zmar³a przez ca³e ¿ycie
wspó³uczestniczy³a w dzia³alnoci
mê¿a p. Emila Kozio³a, aktywnego dzia³acza ruchu ludowego,
a tak¿e b. pos³a na Sejm. Aktywnie dzia³a³a w tarnowskiej organizacji PSL, nale¿a³a do najwierniejszych dzia³aczy ruchu ludowego. Obecna by³a zawsze na
wszystkich uroczystociach i spo-

tkaniach organizowanych przez
Stronnictwo. Co roku spotykalimy J¹ u Grobu Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach, na
Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa, jubileuszach, wystawach
organizowanych przez Muzeum
Witosa. Bra³a udzia³ w smutnych
uroczystociach ostatnich po¿egnañ naszych Kole¿anek i Kolegów. Zawsze kulturalna, ¿yczliwa
ludziom.
Kole¿anka Kazimiera pozostanie w naszej pamiêci jako serdeczny i dobry Cz³owiek.

Zostan¹ w naszej pamiêci

Pamiêci Stanis³awa Tryki z Holandii (1923  2008)
W dniu 10 padziernika
2008 r. w Sittard, w Holandii,
zmar³ dzia³acz Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodctwie  Stanis³aw Tryka.
Urodzi³ siê we wsi D¹brówka na ziemi lubelskiej w rodzinie ch³opskiej. W czasie II wojny wiatowej zosta³ wys³any
przez Niemców do pracy przymusowej w III Rzeszy. Po wojnie osiad³ na sta³e w miejscowoci Sittard i tam spêdzi³ ca³e
¿ycie, które by³o naznaczone
dzia³alnoci¹ w Polskim Stronnictwie Ludowym.
Ko³o PSL w Sittard powsta³o w 1953 r. Z tej okazji do
jego cz³onków list wystosowa³
prezes PSL  Stanis³aw Miko³ajczyk. Czytamy w nim m.in.:
Cieszê siê bardzo, ¿e bêd¹c
oderwani od w³asnego kraju,
pozostaj¹c w obcym rodowisku ( ) znajdujecie Panowie
ochotê, si³ê i czas na organizowanie siê do walki o realizacjê wielkiej, demokratycznej
idei ludowej. ( ) Trzeba bêdzie nieraz stoczyæ ciê¿k¹ walkê w obronie ¿ywotnych interesów narodu polskiego.
Stanis³aw Tryka w PSL pe³ni³ ró¿ne funkcje. By³ chor¹¿ym
sztandaru, sekretarzem, skarbnikiem, a w ostatnich latach,
gdy móg³ jeszcze pracowaæ,
prezesem PSL na Holandiê.
W tym te¿ czasie poznalimy
Pana Stanis³awa. W 1994 r.
wraz z Józefem Wójtowiczem
odwiedzili po raz pierwszy Mu-

Przekazanie sztandarów do muzeum. Od prawej: Stanis³aw Tryka, Joanna Steindel, wnuczka W. Witosa, Henryk Wojciechowski, Jan Ogar, Janina Kupiec, Józef Wójtowicz

zeum Wincentego Witosa w
Wierzchos³awicach, by do jego
zbiorów przekazaæ najwiêkszy
skarb, jakim dla ka¿dego ludowca s¹ sztandary Stronnictwa.
Ilekroæ Pan Stanis³aw by³ w
rodzinnym kraju, zawsze zagl¹da³ do Muzeum. Interesowa³ siê
wszystkimi pami¹tkami po
przywódcy ruchu ludowego.
Pozna³ rodzinê W. Witosa.
Spowodowa³, ¿e dokumenty
z dzia³alnoci PSL w Holandii
znalaz³y siê w naszym Muzeum.
Chêtnie czyta³ naszego Piasta.
Gdy z uwagi na stan zdrowia
nie móg³ ju¿ podró¿owaæ do
Polski, utrzymywa³ z nami kontakt telefoniczny.
Swoim ¿yciem i dzia³alnoci¹
wype³ni³ testament Stanis³awa

Miko³ajczyka, który 7 grudnia
1966 r. , tydzieñ przed mierci¹, pisa³ do dzia³aczy w Holandii: Nie traæcie wiary
w lepsz¹ przysz³oæ Polski.
( ) Zostañcie wierni wierze
swoich ojców i tradycji wolnociowej narodu polskiego.
Stanis³aw Tryka, bez w¹tpliwoci, nigdy nie straci³ wiary w to, ¿e dla Polski mo¿na
pracowaæ tak¿e w drugiej ojczynie, ¿e swoj¹ patriotyczn¹
postaw¹ i przywi¹zaniem do
tradycji mo¿na wesprzeæ, ka¿dy na swoj¹ miarê, walkê
o woln¹, suwerenn¹ Rzeczpospolit¹. Szczêliwie dane mu
by³o doczekaæ takiej Polski.
Janina Kupiec
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Zaproszenie do lektury

Traktat o ³uskaniu fasoli
Egzystencja cz³owieka przez Wies³awa Myliwskiego opowiedziana
Wies³aw Myliwski urodzi³
siê w 1932 r. we wsi Dwikozy.
Jego matka by³a znan¹ i cenion¹
dzia³aczk¹ Zwi¹zku M³odzie¿y
Wiejskiej Wici, st¹d wie, jej
obyczaje i tradycje, by³y pisarzowi znane z autopsji. Ukoñczy³
polonistykê na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po studiach do
1975 r. pracowa³ jako
redaktor w wydawnictwie Ludowa Spó³dzielnia Wydawnicza . Nastêpnie redagowa³ kwartalnik kulturalny Regiony  i miesiêcznik Sycyna . Jako pisarz zadebiutowa³ w 1967 r.
ksi¹¿k¹ Nagi sad. Do
najbardziej znanych jego
utworów nale¿¹: Pa³ac, Kamieñ na kamieniu, Widnokr¹g
i ostatnio
wydany
w 2007 r. Traktat o ³uskaniu fasoli.
Ka¿da ksi¹¿ka Myliwskiego jest przez czytelników oczekiwana z
du¿ym zainteresowaniem i oceniana jako wyj¹tkowo istotne dzie³o o
duszy - wnêtrzu cz³owieka. Krytyk literacki M. Radziwon powiedzia³ o autorze wymienionych
ksi¹¿ek, ¿e jest to pisarz nieskory do publicznych wystêpów, pisz¹cy niepiesznie, wbrew modom, trochê na uboczu. Sam autor, komentuj¹c rozliczne pochwa³y jego twórczoci, powie-
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dzia³ : Mam poczucie, ¿e coraz
bardziej nie umiem pisaæ. I nawet to poczucie w sobie pielêgnujê. Niepewnoæ to dla mnie podstawowy warunek pisarstwa. Te
s³owa znakomicie pokrywaj¹ siê
z w¹tpliwociami W.Szymborskiej

na temat istoty poezji. Widaæ najwiêksi tak maj¹
Wies³aw Myliwski to jedyny
polski pisarz wspó³czesny dwukrotnie nagrodzony presti¿ow¹ literack¹ Nagrod¹ NIKE, za wyj¹tkowej wartoci ksi¹¿ki. Jest laureatem pierwszej edycji tej nagrody z 1997 r za Widnokr¹g, po-

wtórnie otrzyma³ Nike w 2007 r.
za Traktat o ³uskaniu fasoli .
Pierwsz¹ nagrodê skwitowa³
wypowiedzi¹: Cieszê siê wstrzemiêliwie / /, od pocz¹tku towarzyszy mi melancholijne przekonanie, ¿e literatura jest wielkim
cmentarzyskiem i tylko
nielicznym udaje siê zmartwychwstaæ. Nie zmieni¹
tego ani nagrody, ani licytacje.
Wielka pokora twórcy i samowiedza pisarska
oraz du¿ej miary talent pozwala autorowi ci¹gle obdarzaæ czytelników wspania³ymi dzie³ami, choæby,
ostatnio Traktatem....
Sam tytu³ jest zaskakuj¹cy, a zarazem znamienny.
Pisaæ traktat - rzecz z definicji powa¿n¹, naukow¹,
czêsto filozoficzn¹ - na temat tak przyziemnej czynnoci, jak ³uskanie fasoli ?
Oczywicie, Mistrz nie
móg³ siê pomyliæ, nadaj¹c
ksi¹¿ce taki tytu³. Wszak
owemu ³uskaniu fasoli,
czynnoci trwaj¹cej w
czasie kilkugodzinnej pracy i monologu bohatera
narratora, wypowiedzianego do
rozmówcy, którego imienia nie
znamy, przed oczami czytelnika
rozwija siê niezwyk³a historia
¿ycia, cierpienia, pragnieñ i d¹¿eñ bohatera. Bohater jest postaci¹ historyczn¹ i ahistoryczn¹,
prze¿ywa konkretny los, ale jego
historia jest symboliczna dla wie-
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lu ludzi, tak¿e powojennego pokolenia. Opowieæ narratora, wojennego sieroty, poniewieranego
przez historiê, los, ¿ycie, nosi czêsto charakter przypowieci metafizycznej. Nie ma w niej skargi
na los, raczej próba zrozumienia
zdarzeñ, pogodzenia siê z losem.
Oto cytat z Traktatu :  / /
porz¹dek to nie tylko to, czego
siê zakazuje / / porz¹dek zmienia nasze ¿ycie w los. / / Bez
porz¹dku cz³owiek by siebie nie
wytrzyma³. A nawet Bóg czy bez
porz¹dku by³by Bogiem ? / /
Cz³owiek jest najdziwniejsz¹ istot¹
na tym wiecie / / i nie chce
zrozumieæ, ¿e lepiej dla niego,
gdy zna swoje miejsce, czas, swoje granice. Przecie¿ to, ¿e siê rodzimy i umieramy jest ju¿ porz¹dkiem, który nakazuje nam ¿yæ.
Myliwski to wielki admirator
s³owa, opowieci. Sk³ada s³owu
pok³on przez twórczoæ, co zauwa¿yli i podkrelaj¹ krytycy. M.
Szpakowska, wyg³aszaj¹c laudacjê na temat Traktatu , podczas wrêczania pisarzowi nagrody powiedzia³a m.in.: Traktat
jest opowieci¹ o opowiadaniu o tym, ¿e póki opowiadania, póty
¿ycia. Trudno pomyleæ wiêkszy
ho³d dla literatury. W powieci
taki punkt widzenia autora ilustruje cytat:  / / trzeba by wiecznoci, ¿eby sobie wszystko powiedzieæ, a nie tej krótkiej chwili,
w której ¿ylimy /S.397 /.
I jeszcze jeden uk³on pisarza
dla s³owa, tym razem z powieci
najbardziej nawi¹zuj¹cej do dowiadczeñ egzystencjalnych
i obyczajowych, wyniesionych
z ch³opskiego dziedzictwa: Bóg
siê ka¿e s³owami ludziom modliæ,
bo bez s³ów nie odró¿nia³by cz³o-

wieka od cz³owieka. A i cz³owiek
sam siebie by nie odró¿nia³, gdyby nie mia³ s³ów. Od s³owa zaczyna siê ¿ycie i na s³owach koñczy. Bo mieræ to tak samo tylko koniec s³ów.
Wracaj¹c do Traktatu ,
muszê zauwa¿yæ, ¿e tekst ksi¹¿ki jest niezwykle pojemny, w¹tki opowiadaj¹ce o ciekawym
¿yciu bohatera wspó³istniej¹ w
naturalny sposób, posiadaj¹ ró¿ny ciê¿ar gatunkowy, pozwalaj¹
nam smakowaæ te sprawy, które s¹ w zasiêgu naszych dowiadczeñ, lub wra¿liwoci. Mnie urzeka³y zw³aszcza nawi¹zania do
muzyki. Sam narrator by³ muzykiem - samoukiem, graj¹cym w
orkiestrach, jego nauczyciel
przed wojn¹ gra³ w filharmonii,
a po wojnie pracowa³ na budowie razem z bohaterem powieci. Wstrz¹saj¹cy jest fragment wystêpu bezdwiêcznej orkiestry, dyrygowanej przez muzyka, którego zdegradowa³y
nowe porz¹dki ustrojowe, lub
spotykanie siê narratora ze starym organist¹ w ruinach zniszczonego przez wojnê kocio³a.
Mylê, ¿e cytat z powieci o tym,
¿e Bóg jest muzyk¹, a dopiero
potem wszechmoc¹ / s.221 /,
potwierdza moje wczeniejsze
s³owa na temat podziwu Myliwskiego dla muzyki.
Z Traktatu o ³uskaniu fasoli p³ynie g³êboka m¹droæ i pogodzenie ze wiatem, który nie
by³ przecie¿ dla bohatera ³askawy. Sama powieæ ma smak
dojrza³ego owocu, przepe³nionego m¹droci¹ i talentem wyj¹tkowego.

Zofia Rogowska

Zaprosili nas
 Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³ w Krakowie na promocjê albumu Rotmistrz Witold
Pilecki 1901  1948, w dniu
25 padziernika br. w Krakowie.
 Dyrekcja Zespo³u Szkó³ AgroTechnicznych im. Wincentego
Witosa w Ropczycach na wiêto Szko³y  31 padziernika br.
w Ropczycach.
 Muzeum Podkarpackie w
Kronie na otwarcie wystawy upamiêtniaj¹cej 90. rocznicê Odzyskania Niepodleg³oci pt.
Drogi do Wolnoci  11 listopada.
 Instytut Pamiêci Narodowej
Oddzia³ w Krakowie na otwarcie
wystawy Skazani na kar ê
mierci przez Wojskowy S¹d
Rejonowy w Krakowie w latach 1946  1955, w dniu 13
listopada br. w Krakowie.
 Zarz¹d Wojewódzki i Zarz¹d
Grodzki Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Krakowie, Ogólnopolski Zwi¹zek ¯o³nierzy Batalionów Ch³opskich i Ludowe Towarzystwo Naukowo - Kulturalne na
uroczyste Obchody 90. rocznicy utworzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej oraz Odzyskania Niepodleg³oci  15 listopada br. w Krakowie.
 Wójt Gminy Olesno, Gminna
Biblioteka Publiczna i Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w Brniu na otwarcie wystawy fotograficznej zatytu³owanej Muzea Powila D¹browskiego
zorganizowanej 26 listopada br.
w Brniu
 Ma³opolska Organizacja Turystyczna w Krakowie, na seminarium
podsumowuj¹ce realizacjê projektu
Otwarty Szlak Architektury
Drewnianej  12 grudnia br.
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Nasz Patron

Pamiêtaj¹ o przes³aniu
Potêgi pañstwa i jego przysz³oci nie zabezpieczy ¿aden,
choæby najwiêkszy geniusz, uczyniæ to mo¿e tylko ca³y, wiadomy swych praw naród
A Polska winna trwaæ wiecznie

Szko³a po³o¿ona jest na jednym z malowniczych wzniesieñ
jury krakowsko-czêstochowskiej,
tu¿ przy szlaku wiod¹cym z Krakowa do Ojcowa i Pieskowej
Ska³y, tylko 5 km na pó³nocny
zachód od Krakowa, ale daleko
od zgie³ku miasta, ruchu drogowego i zanieczyszczeñ. Atuty takiego usytuowania to wyj¹tkowo
czyste powietrze, piêkne widoki
i równoczenie mo¿liwoæ szybkiego dostania siê do centrum
Krakowa.
Po przeprowadzonym generalnym remoncie szko³a stwarza
znakomite warunki nauki i mieszkania. Sale dydaktyczne wyposa-

Budynek Szko³y
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¿one s¹ w nowy sprzêt. Kameralne warunki sprzyjaj¹ w³aciwemu
zachowaniu, pracy i rozwojowi,
czego dowodem jest wyró¿nienie
Ma³opolskiego Kuratora Owiaty
w realizacji programu Szko³a bez
korepetycji. W szkole funkcjonuje internat (od poniedzia³ku do pi¹tku), przygotowany dla oko³o stu
uczniów, którzy oprócz zakwaterowania mog¹ korzystaæ z wy¿ywienia, jakie oferuje szkolna sto³ówka.
Uczniowie maj¹ do dyspozycji trzy sale komputerowe, wyposa¿one w bardzo dobrej jakoci
sprzêt i szybkie ³¹cze internetowe, oraz bibliotekê wraz z cen-

Poczet sztandarowy obok tablicy
powiêconej Patronowi Szko³y

trum multimedialnym. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
oraz pozostali pracownicy szko³y i internatu dbaj¹ o wszechstronny rozwój intelektualny, psychiczny i fizyczny, staraj¹c siê
oprócz opieki dydaktyczno-wychowawczej zapewniæ te¿ ciekawe formy spêdzania wolnego
czasu. Poza nauk¹ m³odzie¿
mo¿e spe³niaæ siê w wolontariacie, realizowaæ swoje zainteresowania, uczestniczyæ w zajêciach
pozalekcyjnych, rozwijaæ sw¹
przedsiêbiorczoæ, pracuj¹c
w Spó³dzielni Uczniowskiej, dzia³aj¹c w Samorz¹dzie Uczniowskim, w M³odzie¿owej Dru¿ynie
Stra¿y Po¿arnej, lub uczestnicz¹c
w zajêciach organizowanych na
Akademii Rolniczej w Krakowie.
Uczniowie s¹ corocznie laureatami konkursu Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Nasz Patron
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom rynku pracy w Polsce
i krajach Unii Europejskiej, oferuje siê nowoczesne kierunki
kszta³cenia. Uczniowie odbywaj¹ praktyki zawodowe w urzêdach skarbowych, w ZUS-ie,
w urzêdach gmin, w bankach,
w wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych i szkó³karskich, w gospodarstwach
ekologicznych i pszczelarskich,
na terenie województwa ma³opolskiego, jak równie¿ poza granicami kraju  w Holandii.
Przy szkole, na powierzchni oko³o 1,5 ha, powsta³ park,
obsadzony ró¿norodn¹ rolinnoci¹. Rosn¹ tu ró¿ne gatunki
drzew i krzewów iglastych i liciastych, a tak¿e bylin. Alejki
spacerowe oraz liczne ³aweczki
umo¿liwiaj¹ relaks i wypoczynek. Obok parku, na stoku za³o¿ona zosta³a winnica. S¹siaduje z ni¹ sad z ró¿nymi gatunkami drzew owocowych, a tak¿e
pasieka dostarczaj¹ca miodu.
W szko³ach dziennych uczy siê
oko³o 250 uczniów, a w szko³ach zaocznych (dla doros³ych) oko³o 300 uczniów.
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych (do wrzenia 2004
roku - Zespó³ Szkó³ Rolniczych)
w Giebu³towie dzia³a od 1967
roku i jest jedyn¹ szko³¹ redni¹ na terenie gminy Wielka
Wie. Od 11 padzier nika
1986 roku szko³a nosi imiê
Wincentego Witosa, wybitnego
mê¿a stanu i przywódcy polskich ch³opów. Rocznica mierci W. Witosa jest zarazem wiêtem Patrona szko³y. Jego po-

M³odzie¿ Szko³y w Muzeum W. Witosa

staæ zosta³a upamiêtniona tablic¹ z jego podobizn¹. Na tablicy mo¿na przeczytaæ m.in.: Pamiêtamy o przes³aniu wielkiego patrioty, wybitnego mê¿a
stanu. Uczniowie rozpoczynaj¹cy naukê zapoznaj¹ siê z ¿yciem
Patrona, uczestnicz¹c w wycieczce do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach.
2007 rok by³ rokiem jubileuszu 40lecia szko³y. Przez te
wszystkie lata Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych  wczeniej
Rolniczych - wykszta³ci³ ok.
3500 absolwentów. Ubieg³oroczne uroczystoci mia³y miejsce 27 listopada. Rozpoczêto je
kociele pw. w. Idziego w Giebu³towie msz¹ wiêt¹ koncelebrowan¹ przez czterech ksiê¿y,
wród których dwóch to absolwenci ZSP. Spotkanie jubile-

uszowe zaszczycili sw¹ obecnoci¹ przedstawiciele w³adz Powiatu Krakowskiego, Ma³opolskiego Kuratorium i Gminy Wielka Wie. Z okazji wspania³ej rocznicy nagrodzono tak¿e wieloletnich nauczycieli ZSP w Giebu³towie. Mgr in¿. Krystyna Suliñska
otrzyma³a Nagrodê Kuratora,
któr¹ odebra³a z r¹k vice-kuratora Andrzeja Markiewicza, a mgr
in¿. Janusz ¯urek zosta³ wyró¿niony Nagrod¹ Starosty.
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Wincentego Witosa
Giebu³tów 62,
32  085 Modlnica
Tel.: (012) 419-20-19,
fax: 419-26-29
e-mail:
zsrsekretariat@poczta.onet.pl
www.zsr.krakow.pl
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Zaduszki 2008
Zaduszki mocno wpisa³y siê w obchody 90. rocznicy odzyskania niepodleg³oci przez naród polski.
Zaduszki po³o¿y³y akcent na fakty historyczne
powszechnie pomijane, ¿e wspó³twórcami Niepodleg³ej byli ch³opi, wraz ze swym przywódc¹ Wincentym Witosem. W swej oko³o 80% masie spo³ecznie
¿yj¹cej na najni¿szym poziomie, w wiêkszoci nie posiadaj¹cy umiejêtnoci czytania i pisania, okazali siê
najgorliwszymi zwolennikami pe³nej niepodleg³oci.
Jeli my  ludowcy - nie bêdziemy o tym pamiêtaæ, inni bêd¹ interpretowaæ zdarzenia zgodnie
z partykularnymi potrzebami.
Dlatego tak jestemy potrzebni corocznie przy grobie Wincentego Witosa. Jestemy potrzebni w Wierzchos³awicach, by przywracaæ pamiêæ, strzec prawdy
i wartoci, które od pokoleñ kultywujemy.
Dziêkujemy wszystkim, którzy przybyli na Zaduszki 2008. Dziêkujemy serdecznie tym, którzy je
uwietnili. Kierownictwu Polskiego Stronnictwa Ludowego z Prezesem Waldemarem Pawlakiem.
Parlamentarzystom z Marsza³kiem Sejmu Jaros³awem Kalinowskim. Cz³onkom Rz¹du z Ministrem
Rolnictwa Markiem Sawickim. Licznie zgromadzonym pocztom sztandarowym z ca³ego kraju  ludowym, stra¿ackim, kombatanckim i szkolnym. S³owa podziêkowania kierujemy do gospodarza Wierzchos³awic  P. Wies³awa Rajskiego.
Dziêkujemy wszystkim darczyñcom, dziêki którym tegoroczne Zaduszki mog³y siê odbyæ.
Do zobaczenia na kolejnych Zaduszkach roku 2009!
Zarz¹d Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum W. Witosa

Msza w. w kociele Matki Bo¿ej Pocieszenia w Wierzchos³awicach

Przed Kaplic¹ W. Witosa stoj¹ od lewej: Wincenty Mierzwa, Waldemar Pawlak, Marek Steindel, Ryszard Ochwat

Wród uczestników Zaduszek m.in.: pose³ Leszek Deptu³a, wicemarsza³ek Sejmu RP, Jaros³aw Kalinowski, pose³
Bronis³aw Dutka, pose³ Ewa Kierzkowska, Janina Kupiec,
pose³ Stanis³aw Kalemba, europose³ Czes³aw Siekierski,
praprawnuczka W. Witosa, Katarzyna Steindel

Poczty sztandarowe wokó³ kaplicy

