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¯yczê Wszystkim
Czytelnikom Piasta,
Rodzinom, Przyjacio³om, by te szczególne
wiêta, wiêta Bo¿ego
Narodzenia przebieg³y
w zdrowiu, atmosferze
spokoju i ukojenia.
Niech w Waszych domach, domach Rodzin
i Przyjació³ zagoci
radoæ i pogoda.
Niech budz¹ca siê
wraz z przyjciem na
wiat Bo¿ej Dzieciny,
nowa nadzieja wzmocni
w nas ducha wiary.

Wiary w szanse na godny, lepszy byt, ale i wiary w blinich.
Da nam si³ê na ca³y nadchodz¹cy 2010 rok do pokonywania
przeszkód, zachowania godnoci, poczucia wspólnoty i nadziei.
Prezes
Ryszard Ochwat

Zaduszki 2009
W dniu 8 listopada przywiod³a nas do grobu przywódców
ch³opskich, Wincentego Witosa
i Stanis³awa Mierzwy potrzeba
zgromadzenia siê w tym szczególnym miejscu. Spotkania z przywódcami.
Przywiod³o nas poczucie moralnej odpowiedzialnoci za kontynuacjê rozpoczêtego kilkadziesi¹t lat temu dzie³a budowania
wiadomoci, autorytetu i godnoci stanu ch³opskiego.
Przywiod³a nas te¿ potrzeba
nabrania si³, pewnoci do pe³nienia misji, jakiej siê podjêlimy.
W tej licznej ch³opskiej gromadzie chcielimy zrozumieæ gdzie jestemy i dok¹d zmierzamy. Bo sk¹d
przyszlimy wiemy doskonale. Wiemy te¿ jakie niesiemy wartoci.
Zadajemy ci¹gle pytanie, czy
jest dla tych wartoci miejsce
wród rozpêdzonej rzeczywistoci?
Czy w zapale europeizowania
wszystkiego i wszystkich nie zatracimy godnoci, której jestemy
rzecznikami. Ponadto nic i nigdzie
nie zast¹pi niepowtarzalnego du-

Podziêkowanie

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

cha tego miejsca. Nigdzie tak, jak
przy grobie W. Witosa i St. Mierzwy nie zaczerpniemy ze ród³a, doznamy chwili zadumy i refleksji
nad sensem.
Dziêkujemy wszystkim sporód blisko 3 000 uczestników, którzy wspó³tworzyli niepowtarzaln¹

Wród goci Zaduszek: wicemarsza³ek Sejmu RP, Ewa Kierzkowska, prawnuk
W.Witosa, Marek Steindel, wnuczka W.Witosa, Joanna Steindel, wicepremier rz¹du RP, Waldemar Pawlak, minister rolnictwa Marek Sawicki.

atmosferê tego wyj¹tkowego miejsca. Dziêkujemy za trud podjêty
by byæ razem. Dziêkujemy blisko
150 pocztom sztandarowym. Delegacjom z ziemi ³ódzkiej, mazowieckiej, lubelskiej, wiêtokrzyskiej,
l¹skiej, podkarpackiej i oczywicie
ma³opolskiej. Dziêkujemy przedstawicielom w³adz PSL z Prezesem,
Wicepremierem Rz¹du RP Waldemarem Pawlakiem. Cz³onkom parlamentu europejskiego i polskiego
z Wicemarsza³ek Ew¹ Kierzkowsk¹. Cz³onkom Rz¹du RP z Ministrem Rolnictwa Markiem Sawickim. Dziêkujemy licznie przyby³ej
m³odzie¿y szkolnej, kombatantom
i stra¿akom. Swe podziêkowania
kierujemy równie¿ do wójta gminy Wierzchos³awice, Wies³awa
Rajskiego.
Dziêkujemy wszystkim, bez
których ta uroczystoæ nie mog³aby siê odbyæ.
Zarz¹d Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum
W. Witosa

