Bo¿e Narodzenie

Czcigodnemu Wodzowi Ludu
We wrzeniu 1933 r. Wincenty Witos udaje siê na polityczn¹
emigracjê do Czechos³owacji.
Decyduje siê na ten krok po wyroku skazuj¹cym w procesie brzeskim , po g³êbokim namyle
i naradach ze swoimi przyjació³mi politycznymi,. Wyje¿d¿aj¹c
z kraju nie przypuszcza, ¿e przyjdzie mu rozstaæ siê z ziemi¹ ojczyst¹ na prawie szeæ d³ugich lat.
Pobyt na obczynie to czas
wype³niony spotkaniami z dzia³aczami ludowymi, politykami, wizytami u ¿yczliwych mu Czechów,
a tak¿e pisaniem pamiêtników.
Mimo tak zorganizowanych dni,
z up³ywem lat, coraz bardziej doskwiera mu têsknota za krajem i
najbli¿szymi, czego dowodem s¹
s³owa z 1936 roku:  widzê
i czujê, ¿e siê zaczyna zakradaæ
wielka i ciê¿ka têsknota. ¯re
i wbija siê wszêdzie Nostalgia
nasila siê zw³aszcza w okresach
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wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocy. Pomimo ¿yczliwoci okazywanej Witosowi na ka¿dym kroku ze strony u¿yczaj¹cych mu gociny, jest to czas niezwykle trudny i bolesny. W okresie wi¹tecz-

nym myli mimo woli biegn¹ do
rodziny i najbli¿szych przyjació³,
których pozostawi³ w ojczynie.
Du¿¹ pociech¹ dla emigranta
by³y listy, kartki i laurki wi¹teczne - licznie nap³ywaj¹ce do Czechos³owacji. Wspólnie z ¿yczeniami wi¹tecznymi i noworocznymi
przychodzi³y ¿yczenia imieninowe. Witos otrzymywa³ w tym czasie po kilkadziesi¹t, a nawet kilkaset takich kartek, które masowo
przychodzi³y poczt¹, b¹d przywozili je odwiedzaj¹cy go na emigracyjnej tu³aczce przyjaciele. By³y to
najczêciej w³asnorêcznie wykonane laurki, z motywami wi¹tecznymi, czêsto te¿ zawieraj¹ce
op³atek, którym adresaci pragnêli
prze³amaæ siê z Prezesem. Oto jak
pisze w grudniu 1933 r. o tych niezwyk³ych przesy³kach: Nadesz³y
chmary listów od znajomych i nieznajomych, przys³ano kilkanacie
op³atków z kraju, z ¿yczeniami,
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twierdz¹c przy tym, ¿e dopiero
teraz wszyscy czuj¹ kim by³em,
kiedy mnie w kraju zabrak³o.
W innym miejscu nie ukrywa,
¿e ¿yczenia i pamiêæ stanowi¹ dla
niego jako emigranta wielkie pocieszenie. Wieczorem przyby³
pan Kaleta, przynosz¹c mi brzemiê ¿yczeñ imieninowych i spónionych noworocznych. ( ) Te
listy, pochodz¹ce przewa¿nie od
ch³opów, opatrzone dziesi¹tkami
podpisów po wsi zbieranych, stanowi¹ dla mnie nie tylko satysfakcjê, ale tak¿e bardzo ciekawy

dokument. Stara³ siê te¿ na wiêkszoæ z nich daæ odpowied, co
zreszt¹ zanotowa³ w grudniu
1934 r. w swoim dzienniku emigracyjnym. Przez dwa dni przegl¹da³em listy i ¿yczenia wi¹teczne. Nadesz³o ich kilkaset z wielu
tysi¹cami podpisów. Niektóre listy bardzo charakterystyczne.
Dziwiê siê, ¿e im cenzura darowa³a. W pimie szczególnie ch³opi okazuj¹ du¿o odwagi i nies³ychanego dla mnie sentymentu
( ) Odpowiedzia³em na przesz³o
pó³torej setki listów.

Wielka by³a wymowa tych
wi¹tecznych kart, prostych, a zarazem przepe³nionych szacunkiem
i uznaniem dla Wodza Ludu - Wincentego Witosa. Na jednej z nich
czytamy: Z okazji corocznego
wiêta Op³atka i Imienin Pana
Prezesa, ni¿ej podpisani zasy³aj¹ wyrazy czci i ho³du i
sk³adaj¹ ¿yczenia, a¿eby jak
najprêdzej zici³y siê has³a
P. Prezesa.

D.K.

Ods³oniêcie tablicy Wincentego Witosa
w Archikatedrze w. Jana Chrzciciela w Warszawie
Gdy wchodzisz w progi Katedry,
st¹paj ze czci¹, bo idziesz po ladach ofiarnej krwi Rodaków,
i wracaj do pracy, gotów naladowaæ najlepszych Synów Polski...
/Stefan Wyszyñski/

Pocz¹tek lat 70-tych w Polsce
to okres g³êbokiego komunizmu.
To nie tylko lata kryzysu gospodarczego i cenzury, ale przede wszystkim terroru spo³ecznego i politycznego, wymierzonego najczêciej
w wolnoæ myli, s³owa, idei.
Wydarzenia z grudnia 1970 r.
- strajki w Szczecinie, Gdañsku,
Gdyni i £odzi doprowadzi³y w koñcowym efekcie do zmian na najwy¿szych szczeblach w³adzy. Tzw.
Gierkowska Dekada, która nadesz³a, charakteryzowa³a siê niebywa³ym wzrostem gospodarczym
ca³ego kraju. Skutki tego przypieszenia odczuwalimy jeszcze
do niedawna.

W takich w³anie warunkach
rozpoczê³o swoj¹ dzia³alnoæ Towarzystwo Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach, którego statut zosta³
zatwierdzony w styczniu 1973
roku. W jego szeregach znajdowali
siê ludzie wchodz¹cy w sk³ad by³ej
opozycji wobec re¿imu komunistycznego. Ludzie wyklêci, napiêtnowani i przeladowani, nieraz
zepchniêci na margines ¿ycia. Oni
to, bêd¹c przekonani w s³usznoæ
idei Wincentego Witosa, postanowili w sposób szczególny kultywowaæ pamiêæ przywódcy ch³opów polskich.
Pierwszym du¿ym przedsiêwziêciem cz³onków Towarzystwa
by³o uczczenie rocznicy urodzin
Wincentego Witosa w 1974 r.,
bowiem przypada³a setna rocznica urodzin ch³opskiego przywódcy. W zamyle ówczesnego prezesa Towarzystwa - Franciszka
Kiecia - zrodzi³ siê pomys³ aby

Przybycie do Archikatedry Warszawskiej ks. prymasa Stefana Wyszyñskiego, ks. kardyna³a Karola Wojty³y
i biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza na uroczystoæ ods³oniêcia i powiêcenia tablicy ku czci Witosa

ods³oniæ tablicê z wizerunkiem
Witosa w jednym z kocio³ów w
Warszawie.
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- Zwiedzaj¹c koció³ w.
Krzy¿a w Warszawie, zwróci³em
uwagê na tablicê pami¹tkow¹
powiêcon¹ W³adys³awowi Reymontowi, co nasunê³o mi myl,
aby tak¹ tablic¹ uczciæ postaæ
Wincentego Witosa, który przecie¿ jako premier Rz¹du Obrony Narodowej organizowa³ obronê stolicy w 1920 roku  wspomina pan Franciszek.
W nied³ugim czasie zawi¹za³ siê
Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem komendanta g³ównego Batalionów Ch³opskich Franciszka Kamiñskiego, a w jego sk³ad
weszli: wnuk Wincentego Witosa Wincenty Stawarz, dzia³acz PSL
Edward Czubek, Stanis³aw Laskowski, mecenas Stanis³aw Mierzwa,
prof. Marian Frelek i inni.
Na pierwszym zebraniu Komitetu wystosowano pismo do kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,
w którym czytamy:
W 1974 r. przypada setna
rocznica urodzin jednego z wiel-

kich synów Narodu Polskiego Wincentego Witosa. W celu godnego uczczenia tej rocznicy i upamiêtnienia zas³ug Wincentego
Witosa dla Polski i Ludu Polskiego, grono dzia³aczy Ruchu Ludowego, komendantów, dowódców
i ¿o³nierzy Batalionów Ch³opskich - pragnie miêdzy innymi
ufundowaæ tablicê pami¹tkow¹
w kociele w. Jana Chciciela
w Warszawie. ( ) Wincenty Witos, podobnie jak ca³a warstwa
ch³opska, by³ g³êboko wierz¹cym
i w pe³ni docenia³ rolê wiary i Kocio³a w ¿yciu narodu. Umieszczenie przeto tablicy pami¹tkowej
Wincentego Witosa w Archikatedrze by³oby najlepszym ho³dem
z³o¿onym temu wielkiemu synowi polskiego narodu i wiernemu
synowi Kocio³a
List do prymasa poprzedzi³a
audiencja z udzia³em Stanis³awa
Mierzwy, któremu kardyna³ Wyszyñski zaproponowa³ lepsz¹ lokacjê dla przysz³ej tablicy, bo w kate-

Uczestnicy uroczystoci. Na pierwszym planie delegacje z Wierzchos³awic
z ks. Piotrem Wend¹ (drugi z prawej) oraz z prawej Franciszek Kamiñski
i Stanis³aw Mierzwa
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drze w. Jana Chrzciciela w Warszawie. - Przygotujcie j¹  powiedzia³ - aby mog³a byæ ods³oniêta i
powiêcona w setn¹ rocznicê urodzin. Szczêæ Bo¿e!
Co do charakteru tablicy i jej
rozmiarów kardyna³ Wyszyñski wypowiedzia³ siê jasno na spotkaniu
op³atkowym 6. stycznia 1974 roku.
- Wincenty Witos - wielki Polak, polityk, m¹¿ stanu. Organizator obrony Warszawy w 1920 r.,
jednoczyciel narodu polskiego.
[ ] Podjêlimy inicjatywê
umieszczenia pami¹tkowej tablicy w Archikatedrze Warszawskiej. Bêdzie to du¿a tablica.
Uznaj¹c wielkie zas³ugi Wincentego Witosa, wszystkie ciany Archikatedry postawilimy do dyspozycji. [ ] Jej wielkoæ i umieszczenie musz¹ odpowiadaæ wielkoci tego cz³owieka.
Wykonanie projektu w cis³ej
tajemnicy zlecono znanemu artycie Józefowi Gazemu. Odlana
zosta³a w br¹zie, o wymiarach
220 x 120 cm. Cz³onkowie Towarzystwa umiecili na tablicy
cytat, który Wincenty Witos wyg³osi³ ostatniego dnia na swoim
procesie politycznym w styczniu
1932 roku. Potêgi Pañstwa i jego przysz³oci nie zabezpieczy
¿aden, choæby najwiêkszy geniusz - uczyniæ to mo¿e ca³y
wiadomy swych praw i obowi¹zków Naród.
Tablicê, wed³ug wskazañ prymasa Wyszyñskiego, postanowiono umieciæ w pobli¿u chóru, w s¹siedztwie pomnika Stanis³awa Ma³achowskiego. Datê ods³oniêcia pomnika ustalono na 28. grudnia
1975 roku. Do tego czasu zarz¹d
Towarzystwa Przyjació³ Muzeum
Wincentego Witosa wys³a³ szereg
zaproszeñ na uroczyste ods³oniê-
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cie tablicy. Niestety, wiêkszoæ cilimy tablicê Wincentego Wi- powiem rehabilitacji  ale uznaz powiadomieñ nigdy nie dotar³a tosa, tanki hitlerowskie rozbi³y nia, które musi mieæ miejsce
do adresatów, poniewa¿ listy w mur. (...) Uwa¿alimy, ¿e jest to w dziejach naszego Narodu, dla
du¿ej mierze by³y przechwytywane najw³aciwsze miejsce dla uczcze- zdrowego i zasadniczego kszta³toprzez terenowe jednostki SB.
nia cz³owieka tak wielkich zas³ug, wania postaw moralnych i naroUczestnik ceremonii Franci- aby to, co by³o kiedy tylko kru- dowych w naszej Ojczynie.
szek Kieæ tak zapamiêta³ tamten chym murem, w tej br¹zowej taTa wspania³a uroczystoæ zodzieñ:
blicy by³o trwa³ym znakiem woli sta³a zupe³nie pominiêta w ówcze28 grudnia do warszawskiej ¿ycia Narodu i obrony tego, co snych rodkach masowego przearchikatedry przyby³o kilka tysiê- Naród uwa¿a za najwiêtsze.
kazu; gazety i telewizja milcza³y.
cy ludzi z ca³ej Polski, najwiêcej
Po zakoñczeniu mszy uczest- Dziennikarzom nie pozwolono
przyby³o ludowców z woje- nicy udali siê w uroczystej proce- przybyæ do archikatedry. Samo
wództw krakowskiego i
ods³oniêcie tablicy by³o
tarnowskiego, gdzie paswoistym aktem solidarymiêæ o Wincentym Witozmu Kocio³a z ruchem
sie by³a wci¹¿ ¿ywa. Zaludowym. Po raz pierwt³oczony koció³ nie
szy episkopat Polski jedmóg³ pomieci tak wielnoznacznie wypowiedzia³
kiej liczby osób, wiêc
siê o wielkiej roli Wincenzdecydowana wiêkszoæ
tego Witosa i Ruchu Luuczestników ustawi³a siê
dowego w dziejach Polprzed wejciem g³ówski. Solidarnoæ ta objanym do katedry, przy
wia³a siê póniej wieloulicy wiêtojañskiej.
krotnie, np. w 1979
Na uroczystoæ przyroku, kiedy ch³opi ma³obyli równie¿ dostojnicy
polscy pod przewodnicKocio³a: prymas Polski
twem Stanis³awa MierzStefan Wyszyñski, kardywy, mimo zakazu w³adz
na³ krakowski Karol Woj- Ks. prymas Stefan Wyszyñski, ks. kardyna³ Karol
pañstwowych, powitali
ty³a, biskup tarnowski Je- Wojty³a i ks. biskup tarnowski, Jerzy Ablewicz obok
uroczycie Jana Paw³a II
epitafium
Wincentego
Witosa
w
Archikatedrze
Warrzy Ablewicz, biskupi warw Ojczynie.
szawskiej w dniu 28 grudnia 1975 r.
szawscy ks. Zdzis³aw KraFakt ods³oniêcia taszewski i ks. Wac³aw Mablicy powiêconej Winjewski. Z rodzinnej wsi Wincente- sji przed tablicê Wincentego Wi- centemu Witosowi w jednej z najgo Witosa - z Wierzchos³awic tosa. Powiêcenia dokona³ pry- starszych wi¹tyñ w Polsce by³ nieprzyby³ ówczesny proboszcz tam- mas, który wraz z ca³ym zebranym w¹tpliwe olbrzymim osi¹gniêciem
tejszej parafii ks. Piotr Wenda.
duchowieñstwem z³o¿y³ ho³d jak na ówczesne czasy. ArchikaMszê wiêt¹ o godzinie osiem- ch³opskiemu przywódcy.
tedra Warszawska, jako jedna
nastej rozpocz¹³ kardyna³ Karol
Sk³adamy dzisiaj ho³d przy- z najstarszych budowli sakralnych
Wojty³a. W kazaniu ks. kardyna³ wódcy ludu rolniczego  wyra- w Polsce, to nie tylko symbol wieStefan Wyszyñski powiedzia³ m.in.: nie to mówimy  Wincentemu Wi- ków historii, nekropolia wielkich
Przychodzimy do Archikate- tosowi. Chcielibymy przez ten Polaków, to miejsce pamiêci, rozdry Stolicy Polski, która prze¿y- akt ho³du, my obydwaj  Metro- brzmiewaj¹ce echem kazañ ksiê³a swoj¹ chwa³ê, jako katedra kró- polita Krakowski i ja Prymas Pol- dza Skargi, echem odczytania aktu
lewska, i swoj¹ mêkê, zburzona ski, jak równie¿ Najdostojniejszy Konstytucji 3 Maja, miejsce, gdzie
a¿ do podstaw w czasie Powsta- Biskup diecezji urodzenia Win- zawsze uczono, jak s³u¿yæ Bogu
nia Warszawskiego. W³anie centego Witosa  dokonaæ jakiej i Polsce.
w tym miejscu, gdzie dzi umie- spo³ecznej sprawiedliwoci  nie
Janusz Skicki
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O Wielkim Strajku Ch³opskim
Obchodzona dwa lata temu
70. rocznica Wielkiego Strajku
Ch³opskiego zmotywowa³a wielu historyków, a tak¿e przedstawicieli innych nauk spo³ecznych,
do podjêcia badañ nad genez¹,
okolicznociami i konsekwencjami wydarzeñ z 1937 r. Ich owocem s¹ publikacje powiêcone tej
problematyce, które ukaza³y siê
w ostatnich latach. Jedn¹ z nich
jest ksi¹¿ka zatytu³owana Wielki Strajk Ch³opski w 1937 roku.
Uwarunkowania i konsekwencje, pod. redakcj¹ Wac³awa
Wierzbieñca, wydana w 2008 r.
w Rzeszowie.
Prezentowana praca sk³ada
siê z 11 referatów, z których 10
zosta³o wyg³oszonych podczas
konferencji naukowej, zorganizowanej we wrzeniu 2007 r.
przez Uniwersytet Rzeszowski,
Muzeum Okrêgowe w Rzeszowie
i ZW PSL Województwa Podkarpackiego. Jak wiêkszoæ publikacji pokonferencyjnych tak i tê
cechuje zró¿nicowany poziom
i oryginalnoæ tekstów.
Ksi¹¿kê rozpoczyna artyku³
Mariana Stolarczyka zatytu³owany Ruch ludowy na ziemiach
polskich do 1937r.. Autor
podj¹³ siê niezwykle trudnego zadania, mianowicie zaprezentowania na kilkunastu stronach zarysu dziejów polskiego ruchu ludowego do 1937 r. Ogólnie jednak dobrze wywi¹za³ siê z narzuconej sobie tematyki. Po przeczytaniu tekstu czytelnik mo¿e
mieæ wra¿enie, ¿e autor jednak
zbyt du¿o miejsca powiêci³ pocz¹tkom funkcjonowania pol6

skich partii ludowych. Skutkiem
tego by³o marginalne potraktowanie okresu miêdzywojennego,
który obfitowa³ w wiele wa¿nych
i ciekawych zjawisk.
Genezê Wielkiego Strajku
Ch³opskiego zaprezentowa³ Janusz Gmitruk. Przedstawi³ on
uwarunkowania spo³eczne, polityczne i ekonomiczne, które
doprowadzi³y do wydarzeñ
w 1937 roku na polskiej wsi.
Do artyku³u do³¹czono siedem
dokumentów zwi¹zanych bezporednio z sam¹ proklamacj¹
i przebiegiem strajku.
Tekst Dariusza Pó³æwiartka
Strajk ch³opski w województwie lwowskim w 1937 r. stanowi pewne uzupe³nienie artyku³u J. Gmitruka. Pó³æwiartek
przedstawi³ bowiem przyk³ady
aktywnoci organizacyjnej SL
przed 1937 rokiem: wzrost liczby kó³ stronnictwa, powiêcenie
kopca Micha³a Pyrza w Nowo-

sielcach w 1936 r., obchody
wiêta Czynu Ch³opskiego. Samemu przebiegowi strajku powiêci³, niestety, nieco miej miejsca, co mo¿e wywo³ywaæ u czytelnika pewien niedosyt.
Stosunkowo najobszerniejszy jest tekst Marii E. O¿óg,
która opisa³a sankcje wobec
uczestników i organizatorów
strajku ch³opskiego. Stwierdzi³a, ¿e mimo licznych represji,
jak np. pacyfikacje wsi, aresztowania oko³o 5 tysiêcy ch³opów z ca³ego kraju, procesy polityczne - w³adze nie z³ama³y
krêgos³upa politycznego i moralnego SL. Jego cz³onkowie
i zwolennicy byli gotowi podj¹æ
kolejny strajk.
Artyku³ Henryka Cimka dotyczy idei strajku ch³opskiego oraz
stosunku niektórych partii politycznych (PPS, SN, KPP, ChSR,
UNDO, OUN) do wydarzeñ
z 1937 roku. Z tekstu Cimka wynika, ¿e strajku w 1937 roku nie
popar³a ¿adna z licz¹cych siê wówczas partii. Stwierdza on tak¿e, ¿e
w solidarnociowych protestach
robotniczych w województwie krakowskim bra³o udzia³ prawdopodobnie 23 tys. osób, za w lwowskim ponad 4 tys.
Wac³aw
Wierzbieniec
przedstawi³ kwestiê strajku
ch³opskiego w 1937 roku
w wietle wybranych tytu³ów
z prasy ukraiñskiej i ¿ydowskiej.
Na podstawie artyku³ów z gazet ukraiñskich: Di³o (wydawanej we Lwowie) i Ukraiñskij Beskid (wydawanej
w Przemylu) - stwierdzi³, ¿e
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przekazywa³y one informacje
zdecydowanie subiektywne,
zmierzaj¹ce przez to do podzielenia ch³opów polskich i ukraiñskich. Wydarzenia z sierpnia
1937 roku postrzegano jako
wewnêtrzny problem spo³eczeñstwa polskiego i okolicznoæ
sprzyjaj¹c¹ do rozwoju wp³ywów komunistycznych na wsi.
Zupe³nie inaczej przedstawiano
kwestiê strajku w Nowym
Dzienniku  gazecie ¿ydowskiej, wydawanej w Krakowie.
Autorem kolejnego artyku³u jest Ignacy Indraszczyk. Zaj¹³
siê on miejscem i rol¹ Wielkiego Strajku Ch³opskiego w dzia³alnoci propagandowej PSL na
emigracji. W wyniku swych badañ ustali³, ¿e wydarzenie to nie
stanowi³o sta³ego elementu kalendarza rocznic i uroczystoci
obchodzonych na emigracji
przez ludowców.
Nastêpne dwa artyku³y nie
s¹ bezporednio zwi¹zane ze
strajkiem w 1937 roku. Krzysztof Szela w swym tekcie zaprezentowa³ postawê ludowców
z powiatu rzeszowskiego wobec
ostatnich wyborów do sejmu
i senatu. Beata Rejman i Krzysztof Rejman omówili za pogl¹dy
polskich partii ludowych na temat samorz¹du terytorialnego.
Sporo miejsca powiêcili koncepcjom PSL Piast, PSL Wyzwolenie, SL. Nieco pobie¿nie
przedstawili pogl¹dy mniej znacz¹cych ugrupowañ (Polskiego
Zwi¹zku Ludowego, Ch³opskiego Stronnictwa Radykalnego,
Niezale¿nej Partii Ch³opskiej,
Stronnictwa Ch³opskiego).

cd. na str. 13

Presti¿owa nagroda dla Barbary Olak

Testament Wincentego
Witosa  ksi¹¿k¹ roku!
W dniu 25 listopada w auli
Domu Literatury na Krakowskim
Przedmieciu odby³a siê XIV. edycja wrêczenia Nagrody im. Witolda Hulewicza, która przyznawana
jest ka¿dego roku podczas Warszawskiej Jesieni Poezji. Ustanowiona zosta³a w 1995 roku przez
Zarz¹d Oddzia³u Warszawskiego
Zwi¹zku Literatów Polskich oraz
Oficynê Literatów i Dziennikarzy
Pod Wiatr - w setn¹ rocznicê urodzin W. Hulewicza. Witold Hulewicz - poeta, krytyk, wydawca, by³
wspó³twórc¹ Polskiego Radia
i twórc¹ Teatru Polskiego Radia.
Presti¿owa Nagroda przyznawana jest w wielu dziedzinach kultury. Tym razem - w kategorii
Ksi¹¿ka roku - t¹ nagrod¹ wyró¿niono miêdzy innymi pracê
autorstwa Barbary Olak Testament Wincentego Witosa.
Pozycja ta to niezwykle ciekawy
zbiór wspomnieñ o przywódcy
polskich ch³opów, Wincentym
Witosie.
Pierwsza promocja tej ksi¹¿ki
mia³a miejsce w styczniu br. w gmachu Sejmu Polskiego w Warszawie. Po³¹czona zosta³a z obchodami 135. rocznicy urodzin W.
Witosa i konferencj¹ na temat
Ch³opi w Sejmie Ustawodawczym 1919-1922. Kolejna - we
wrzeniu br. w Wierzchos³awicach.
Autorka przyby³a do zagrody premiera  Muzeum Wincentego Witosa, by tu, w tym szczególnym
miejscu spotkaæ siê z okolicznymi
mieszkañcami. Na promocjê przy-

Spotkanie autorskie w Wierzchos³awicach. Barbara Olak z praprawnukiem W.Witosa Marcinem Steindlem. 13.09.2009 r.

byli nie tylko przedstawiciele miejscowego rodowiska kulturalnego,
ale tak¿e rodziny i bliscy rozmówców autorki.
W tym miejscu pragniemy podziêkowaæ Pani Barbarze Olak za
jej wysi³ek i pracê w³o¿on¹ w powstanie i ukazanie siê publikacji
i serdecznie pogratulowaæ otrzymanej nagrody. Dowodzi ona, ¿e Wincenty Witos tak¿e obecnie jest postaci¹ maj¹c¹ spo³eczny szacunek.
Pragniemy równie¿ poinformowaæ naszych Czytelników, ¿e
ksi¹¿kê Testament Wincentego
Witosa mo¿na nabyæ w Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie i w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach.
Red.
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Ludowcy pamiêtaj¹
Tak jak przed 64 laty dzieñ pogrzebu Wincentego Witosa by³
wielk¹ manifestacj¹ ch³opów polskich, tak dzi ludowcy manifestuj¹
swe przywi¹zanie do tradycji, chêci
bycia razem w ten szczególny dzieñ
 dzieñ Zaduszek Witosowych.
W tym roku 8 listopada Witosowa Wie zgromadzi³a licznie
przyby³e delegacje z ca³ej Polski.
Przybyli tu ludowcy, kombatanci,
sympatycy, m³odzie¿ szkolna
i przedstawiciele rz¹du.
Ta mogi³a nie bêdzie
tylko pustym sarkofagiem.
Ta mogi³a bêdzie ¿yæ wielk¹
prawd¹ Wodza Narodu.
Z niej, jak z ogniska wiekowego, bêd¹ braæ ch³opi
g³ownie, aby podpalaæ serca mi³oci¹ pracy dla narodu i mi³oci¹ wolnoci, która jest s³u¿b¹ dla Polski, najtrwalsz¹ podwalin¹ jej potêgi - tym fragmentem wyst¹pienia
Jana Wiktora z uroczystoci pogrzebowej z 1945 r. prezes Towarzystwa Przyjació³ Muzeum W. Witosa Ryszard Ochwat rozpocz¹³
spotkanie na cmentarzu.
Nim gocie przybyli na wierzchos³awicki cmentarz, uczestniczyli
w mszy w. odprawionej w 64.
rocznicê mierci Wincentego Witosa, 24. rocznicê mierci Stanis³awa Mierzwy oraz w intencji Wincentego Stawarza (wnuka W. Witosa) i zmar³ych ludowców. Parafialny koció³ tradycyjnie nie pomieci³ du¿ej liczby goci. 150 przyby³ych pocztów sztandarowych
i ok. dwa tys. zgromadzonych dowodzi potrzeby przybywania tutaj
przynajmniej raz do roku. Wród
uczestników nabo¿eñstwa by³y de-
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Przemarsz pocztów sztandarowych na cmentarz

legacje PSL z województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, wiêtokrzyskiego i ma³opolskiego, liczne delegacje szkó³ imienia W. Witosa, dzia³aczy ludowych
i szkó³ gminy Wierzchos³awice, delegacje OSP i kombatantów.
Po nabo¿eñstwie w uroczystym pochodzie przy akompaniamencie orkiestry OSP z Filipowic
wszyscy uczestnicy - gocie, poczty sztandarowe i delegacje z wi¹zankami  przeszli na wierzchos³awicki cmentarz, by kontynuowaæ uroczystoæ wokó³ Grobu
Witosa i jego Ucznia.
Prezes Towarzystwa Przyjació³ Muzeum W. Witosa po krótkim wyst¹pieniu powita³ przyby³ych. Wród nich byli m.in.: rodzina Wincentego Witosa  wnuczka Joanna Steindel z synem Markiem, rodzina Stanis³awa Mierzwy
 synowie Jacek i Wincenty;
przedstawiciele Sejmu i Rady Ministrów, m.in.: Waldemar Pawlak

- wicepremier rz¹du RP, Ewa
Kierzkowska - wicemarsza³ek Sejmu, Marek Sawicki - minister rolnictwa i rozwoju wsi, Zenon Kosiniak-Kamysz - wiceminister obrony narodowej; pos³owie RP: Wies³aw Woda, Bronis³aw Dutka, Leszek Deptu³a, Edward Wojtas, europose³ Jaros³aw Kalinowski.
W uroczystoci uczestniczyli tak¿e:
Stanis³aw Sorys  wicewojewoda
ma³opolski, Wojciech Kozak  wicemarsza³ek województwa ma³opolskiego, Adam Jarubas  marsza³ek województwa wiêtokrzyskiego, dr Andrzej Kosiniak-Kamysz  przewodnicz¹cy rady
KRUS, Bogus³aw Winiewski 
dyrektor ARR, Henryk Cichecki
 prezes Fundacji Rozwoju, Stefan Rachwalski- prezes Fundacji
im. Z. i W³. Pokusów Wspierania
Edukacji M³odzie¿y Wiejskiej
w Krakowie, przedstawiciele IPN:
Antoni Kura i Mateusz Szpytma,
Andrzej Mróz  komendant woje-
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wódzki PSP w Krakowie, Tadeusz
Sitko  komendant miejski PSP
w Tar nowie, samorz¹dowcy
z Wies³awem Rajskim - wójtem
Gminy Wierzchos³awice.
Waldemar Pawlak rozpocz¹³
swe wyst¹pienie s³owami Wincentego Witosa:
Potêgi pañstwa i jego
przysz³oci nie zabezpieczy
¿aden choæby najwiêkszy geniusz - uczyniæ to mo¿e ca³y
wiadomy swych praw i obowi¹zków naród.
Kiedy patrzymy na tê dzisiejsz¹ Polskê, to z jednej strony
cieszymy siê, ¿e mamy taki fart od
losu, ¿e przysz³o nam ¿yæ w tych
ciekawych czasach, przysz³o nam
¿yæ w czasach, kiedy mo¿emy
kszta³towaæ nasz¹ rzeczywistoæ,
nasz¹ przysz³oæ. Bo Witos, kiedy
odchodzi³, to odchodzi³ w takim
przekonaniu, ¿e nadchodz¹ bardzo
ciê¿kie czasy, przecie¿ mia³ rozeznanie co to znaczy ten porz¹dek,
który tu przychodzi³ po wojnie. ( )
Jak dzisiaj siê tu spotykamy mo-

¿emy mieæ
du¿o radoci,
¿e te czasy s¹
na pewno
inne, ¿e te
czasy s¹ bogate, pe³niejsze i mo¿emy
w wiêkszy,
mielszy sposób uczestniczyæ w tych
dzia³aniach
politycznych,
Waldemar Pawlak przed Kaplic¹ Wincentego Witosa
publicznych.
( ) Mylê, ¿e czasami nie docenia- dowy przez 114 lat dziêki temu,
my tego, co w naszej tradycji, w na- ¿e jest wierny Ojczynie, dziêki
szej historii jest t¹ wielk¹ si³¹. I bar- temu, ¿e jest realny i ¿yciowy, rozdzo wa¿ne jest ¿ebymy to potra- wija siê i ma ci¹gle realny wp³yw
fili wzmacniaæ. ( )
na te procesy, które siê w naszym
Wa¿ne, ¿ebymy tu, z tej ojco- kraju dziej¹.
wizny, z tego matecznika ruchu luNa zakoñczenie wyst¹piedowego wynosili tê nieugiêt¹ od- nia wspomnia³ tych, którzy odewagê, mia³oæ, która cechowa³a szli w tym roku, a szczególnie byli
Witosa, Mierzwê, naszych poprzed- zwi¹zani z tym miejscem: proników. Zauwa¿cie, ¿e w wielu in- boszcza parafii Wierzchos³awice
nych formacjach politycznych to  ks. Stanis³awa Wdowiaka i Jasiê pogubi³o, potraci³o, a ruch lu- ninê Kupiec. Powiedzia³ o zmar³ej: By³a to osoba wyj¹tkowa,
przepe³niona tak¹ pasj¹, kustosz tego ludowego, witosowego wspomnienia. Zostawi³a ka¿demu z nas w sercu takie przes³anie, ¿ebymy, ka¿dy w swoim miejscu, w swoim ¿yciu by³
tym, który pielêgnuje i rozwija
tê tradycjê, tak, aby nasi przodkowie byli z nas dumni.
Nastêpnie g³os zabra³a Ewa
Kierzkowska, która podkreli³a
m.in. wagê i znaczenie s³ów W. Witosa z ostatniej odezwy Do Braci
Ch³opów: wiadomi swych
praw i obowi¹zków, jak i odpowiedzialnoci przed przysz³oci¹ i Narodem, stañcie
Delegacja Fundacji im. Zofii i W³adys³awa Pokusów Wspierania Edukacji razem do pracy wytrwa³ej,
M³odzie¿y Wiejskiej z prezesem Stefanem Rachwalskim
tworz¹c dobra konieczne dla
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wspó³czesnych i potomnych. To jedno zdanie, to jest
wspania³e, znakomite przes³anie
programowe. To jedno zdanie mo¿emy umieszczaæ w wielu miejscach, w wielu obszarach naszego
¿ycia. To jedno zdanie mo¿emy
powtarzaæ ka¿dego dnia. To jedno zdanie mo¿emy powtarzaæ
wszystkim i ka¿demu, po to, aby
politycy poczuli odpowiedzialnoæ
przed krajem i przed narodem. Za
dzieñ dzisiejszy, ale te¿ i za przysz³oæ. A obywatele ¿eby mieli
wiadomoæ, ¿e obok obowi¹zku
maj¹ prawa, z których powinni
w pe³ni korzystaæ.
Po tym przemówieniu w podnios³ej atmosferze rozpoczê³a siê
ceremonia sk³adania kwiatów. Na
zakoñczenie tej czêci Zaduszek
g³os zabra³ Marek Steindel  prawnuk W. Witosa, który podziêkowa³ wszystkim za tak liczne przybycie. Spotkanie na cmentarzu zakoñczy³o siê wspólnym odpiewaniem Roty.
Nastêpnie, przy akompaniamencie orkiestry dêtej z Filipowic,
gocie udali siê do Domu Ludowego im. W. Witosa. G³ównym punk-

Delegacje m³odzie¿y szkolnej

tem tej czêci uroczystoci by³a gala
koñcz¹ca X Plebiscyt im. Wincentego Witosa - Najlepszy Wójt Ma³opolski 2009, organizowana przez
Polsk¹ Gazetê Krakowsk¹ oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski. Poprzedzi³o j¹ wyst¹pienie
prezesa Waldemara Pawlaka oraz
ministra Marka Sawickiego.
Laureaci tegorocznego plebiscytu tradycyjnie zostali uhonorowani dyplomami i Witosowymi

Laureaci plebiscytu Gazety Krakowskiej- Najlepszy Wójt Ma³opolski 2009
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Kapeluszami, wrêczonymi przez
prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Waldemara Pawlaka,
przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma³opolski
Kazimierza Barczyka oraz redaktora naczelnego Polskiej Gazety
Krakowskiej Tomasza Lachowicza. Dziesi¹tka najlepszych Wójtów Ma³opolski to: Leszek Skowron  Korzenna, Tadeusz Patalita
 Mszana Dolna, Marek Jamborski - Kocmyrzów-Luborzyca, Grzegorz Kozio³  Tarnów, Marian
Zalewski  Szczurowa, Andrzej
Dziwisz  Raba Wy¿na, Janusz
Kwaniak  Borzêcin, El¿bieta
Burtan  Zabierzów, Janusz Potaczek  Niedwied i W³adys³aw Sadowski  Kamienica.
Po oficjalnych wyst¹pieniach
gocie byli czêstowani ciep³ym posi³kiem na placu Domu Ludowego. Bardzo licznie skorzystali te¿
z mo¿liwoci zwiedzenia Muzeum
W. Witosa - Zagrody Premiera.
Uroczystoci dobieg³y koñca
pónym popo³udniem.
M. M.

Muzeum Wincentego Witosa

Stary Dom  i co dalej?
Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchos³awicach to nie
tylko miejsce ¿ycia i pracy trzykrotnego premiera polski, wielkiego przywódcy polskich ch³opów. To przede wszystkim
owoc pracy tysiêcy ludzi zaanga¿owanych w jego powstanie,
to miejsce, gdzie ¿ywo kultywuje siê tradycje i mia³o patrzy w
przysz³oæ. Przez ponad 35 lat
funkcjonowania muzeum by³o
opok¹ ludowców w walce z komunizmem i jako jedyne, wraz
z Towarzystwem Przyjació³ Muzeum W. Witosa, opar³o siê
jego wp³ywom. Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e powo³uj¹cy je do
¿ycia ludowcy, ze Stanis³awem
Mierzw¹ na czele, zabezpieczyli przysz³oæ tego wspania³ego
miejsca dla przysz³ych pokoleñ.
Niestety. Przysz³oæ ta staje pod
znakiem zapytania.
Muzeum w Wierzchos³awicach dzia³a jako oddzia³ Muzeum Okrêgowego w Tarnowie.
Prawnie jednak jest w³asnoci¹
rodziny Wincentego Witosa.
Muzeum sk³ada siê z dwóch czêci: Nowej Zagrody, gdzie mieci siê biuro i kompleks budynków mieszkalno-gospodarczych, wybudowanych przez
Witosa pomiêdzy 1905 a 1913
rokiem, oraz z Domu Rodzinnego, w którym urodzi³ siê
i mieszka³ jako dziecko Wincenty Witos. Pomimo odleg³oci
dziel¹cej oba miejsca (oko³o 800
m ) zawsze traktowane by³y jako
ca³oæ. Problem rozpocz¹³ siê
w tym roku, kiedy po mierci

kustosz Janiny Kupiec w³adze
Muzeum Okrêgowego w Tarnowie rozwa¿aj¹, z powodu kosztów, wy³¹czenie spod swojej
opieki starego domu, z zamiarem pozostawienia jedynie
g³ównej czêci muzeum  Nowej Zagrody.
Dom Rodzinny Witosa, datowany na oko³o 1814 rok, jest
typowym przyk³adem budownictwa galicyjskiego podtarnowskiej wsi. Obecnie ca³oæ znajduje siê w op³akanym stanie,
wewn¹trz panuje wilgoæ, strzecha na dachu wymaga natychmiastowej renowacji, podobnie
jak i ciany zewnêtrzne. Warto
zaznaczyæ ¿e muzeum w Wierzchos³awicach - jak i wiêkszoæ
instytucji kultury w Ma³opolsce
- podlega bezporednio marsza³kowi województwa, który prawdopodobnie zmuszony jest do
szukania oszczêdnoci, redukcje
obejm¹ ca³¹ wykwalifikowan¹
kadrê.
Nie sposób nie wspomnieæ,
¿e szukanie pieniêdzy doprowadzi³o do zaniedbania prac nad
wieloma cennymi eksponatami,
które wymagaj¹ specjalistycznej
opieki konserwatorskiej. To
miêdzy innymi Archiwum Stanis³awa Mierzwy, sekretarza
Witosa, wiênia Moskwy, s¹dzonego w procesie szesnastu.
Znaczenie tej dokumentacji i jej
wartoæ nie budzi ¿adnych w¹tpliwoci. Niezwykle trudno dzi
os¹dziæ, co w trudnej sytuacji finansowej mo¿e, a co musi, dyrekcja Muzeum Okrêgowego

w Tarnowie, która zarz¹dza kilkoma obiektami w regionie.
Obiektami o ró¿nym znaczeniu,
o niejednakowym zainteresowaniu ze strony zwiedzaj¹cych.
I jedne, i drugie odwiedzane
s¹ przez Polaków mieszkaj¹cych
w kraju i poza granicami; tak jest
w przypadku muzeum w Wierzchos³awicach. O ca³ej sprawie
jest coraz g³oniej, dlatego piszê o niej na ³amach PIASTA.
Nieoficjalnie mówi siê o chêci
pozbycia siê Domu Rodzinnego Witosa. Nie mo¿na wiêc
wykluczyæ, ¿e ciê¿ar odpowiedzialnoci za utrzymanie Starego Domu, za niezbêdne remonty - spadnie na Towarzystwo
Przyjació³ Muzeum W. Witosa
i ludowców z powiatu, województwa, kraju.
Powo³ane, mimo cenzury
na³o¿onej na osobê i dorobek
Wincentego Witosa, w czasach
socjalizmu - nie mo¿e byæ ograniczone w dzia³aniu w czasach
wolnoci, o któr¹ ca³e ¿ycie walczy³, jedynie dlatego, ¿e dla niektórych wspó³czenie ¿yj¹cych
by³ tylko przywódc¹ ch³opów,
walcz¹cym z Armi¹ Czerwon¹,
sanacj¹, Niemcami i komunistami.
O tej niezwykle wa¿nej,
a zarazem ¿enuj¹cej, sprawie
bêdziemy na bie¿¹co informowaæ Czytelników PIASTA.
Ryszard Ochwat
Prezes Towarzystwa
Przyjació³ Muzeum
W. Witosa
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Pierwsze w Polsce Gimnazjum im. Wincentego Witosa
To by³y pierwsze dni lutego
1945 roku, kiedy do mojej czteroklasowej Szko³y Podstawowej
w Strzelcach Ma³ych dotar³a wiadomoæ, ¿e s¹siednia Szczurowa
przyjmie nas do pi¹tej i szóstej klasy. Mówiono te¿, ¿e ludowcy staraj¹ siê o zorganizowanie w³anie
w Szczurowej wymarzonego od lat
gimnazjum. - To mrzonka, której
pewnie nie uda siê zrealizowaæ 
tak o tym mylelimy.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych we wsi by³o jeszcze pe³no wojny. Trzy mosty na rzeczkach, jakie oddziela³y nas od
Szczurowej, Niemcy wysadzili
w powietrze. Nie by³o ¿adnej komunikacji, pozosta³o tylko chodzenie piechot¹. Najgorzej by³o, gdy
nastawa³y wiosenne roztopy.
Niestety, ale tylko po³owa
absolwentów mojej szko³y zdecydowa³a siê na podjêcie nauki
w Szczurowej. Pozostali nie czuli
siê na si³ach, uwa¿aj¹c, ¿e - jako
ch³opskie dzieci - nie jestemy
zdolni do uczêszczania do szko³y
redniej. Tote¿ wiêkszoæ z nich
wyjecha³a do Bytomia i widnicy,
by tam rozpocz¹æ naukê w szko³ach zawodowych.
W Szczurowej, do wakacji
1945 roku zaliczylimy pi¹t¹
i szóst¹ klasê szko³y podstawowej.
W miêdzyczasie grupa dzia³aczy ludowych czyni³a ogromne starania,
aby zorganizowaæ gimnazjum,
st¹d popiech i zabieganie o kandydatów do tej szko³y. Tymi za³o¿ycielami i inicjatorami powstania
pierwszego w historii tej miejscowoci gimnazjum byli dzia³acze
PSL, którzy z³otymi zg³oskami
wpisali siê w historiê Szczurowej.
Byli to: Józef Antos, Jan G³¹b, Jan
Kaczmarczyk, Franciszek Gofron,
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Jedno z pierwszych zdjêæ uczniów i nauczycieli Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego im. Wincentego Witosa w Szczurowej

Tomasz Karamara, Józef Maj, Stanis³aw Nita, Jan Mika oraz ksi¹dz
Ludwik Witkiewicz.
Tak powsta³o Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie im.
Wincentego Witosa w Szczurowej
(pow. Brzesko, woj. Kraków).
Utworzono wówczas dwie klasy:
pierwsza przeznaczona by³a dla najm³odszych, druga za dla tzw. doros³ych. Szko³ê umieszczono w by³ym budynku Policji. Dopiero w nastêpnym roku przeniesiono gimnazjum do dworku Kêpiñskich, który
zosta³ rozparcelowany. Przez pewien czas w dworku po³owê budynku zajmowa³a jeszcze Milicja.
Zaczê³a siê edukacja nas, wiejskich dziewcz¹t i ch³opców, rekrutowanych z pastwisk i pól okolicznych wiosek. By³a to orka na ugorze, której podjêli siê wspaniali nauczyciele, ci¹gniêci nie wiadomo
jakim sposobem do Szczurowej.
Dyrektorem zosta³ mgr Eugeniusz
Wa³êga, wspania³y nauczyciel i cz³owiek, który nas wyj¹tkowo dobrze
rozumia³. Potem by³a pani mgr

Helena Skalska-Jarosz, wspania³a
polonistka. Do Szczurowej trafi³ by³y
przedwojenny oficer - mgr Ernest
Mesner. Nastêpnie z emigracji wojennej powróci³ do Szczurowej rodak p³k. Stanis³aw Sulma, który
uczy³ nas angielskiego.
Wiekowy przekrój tych pierwszych uczniów szczurowskiego
gimnazjum by³ bardzo zró¿nicowany. Jeli pierwsz¹ klasê zape³nili
uczniowie w wieku 14-15 lat, to
u doros³ych byli i trzydziestolatkowie, którzy powrócili z robót przymusowych w Niemczech, lub zostali zdemobilizowani z wojska.
Pocz¹tki by³y trudne, ale przecie¿
w nied³ugim czasie zaczê³a siê tworzyæ jaka pokoleniowa wspólnota. W szkole zaczê³y siê organizowaæ zespo³y teatralne i chóralne.
Od czasów przedwojennych
wioski gminy Szczurowa prowadzi³y bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoæ
spo³eczn¹ i polityczn¹. W ka¿dej
wsi dzia³a³y bardzo silne ko³a Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ka¿de Zielone wi¹tki by³y ludo-

Z rodzinnych wspomnieñ
wymi wiêtami. Odbywa³y siê wielkie festyny, zabawy. Ka¿da wioska, maj¹ca swoje ko³o PSL, posiada³a tak¿e swój sztandar. Wiele
mówi³o siê na temat galicyjskiej
biedy, czêsto te¿ odwo³ywano siê
do wypowiedzi wielkiego przywódcy ruchu ludowego - Wincentego Witosa, który przecie¿ pochodzi³ z odleg³ych o 30 km od
Szczurowej Wierzchos³awic.
W gimnazjum wiedzielimy,
¿e patronem naszej szko³y jest
Wincenty Witos, ale nic poza tym.
I nagle jak piorun z nieba spada
na nas wiadomoæ, ¿e z koñcem
padziernika 1945 roku umiera
w Krakowie Wincenty Witos.
W Szczurowej zawrza³o. Wiadomo
by³o, ¿e nasz patron zostanie pochowany w swojej rodzinnej wiosce. Wzruszy³a nas wiadomoæ, ¿e
ca³e gimnazjum wemie udzia³
w pogrzebie.
By³o to dla nas wielkie prze¿ycie. By³o oczywiste, ¿e ludowcy
z poszczególnych wiosek tak¿e wybior¹ siê furmankami na pogrzebowe uroczystoci.

Ju¿ nie pamiêtam, który to by³
dzieñ listopada, chyba szósty, kiedy gdzie ko³o pi¹tej nad ranem
dotar³em do mojego kolegi z ³awy
szkolnej - Tomka Nawrota, ¿eby
siê z nim zabraæ. Pamiêtam, ¿e
ranek by³ ciemny, m¿y³o. Droga
by³a b³otnista i mocno siê d³u¿y³a.
Po kilku godzinach jazdy dotarlimy do Wierzchos³awic. Ca³e pobocza drogi by³y ju¿ zastawione
ch³opskimi furmankami. Obaj
z Tomkiem poszlimy szukaæ naszej gimnazjalnej braci. Byli prawie wszyscy. Stali gdzie niedaleko kocio³a. Pamiêtam, ¿e wieniec
nieli najstarsi koledzy z naszej
szko³y: Szymek Maj, Fredek Kowalski i Tadeusz Maj. Wród nas
dominowali tzw. doroli. Potem
do Wierzchos³awic dojechali furmankami nasi nauczyciele, z dyrektorem Wa³êg¹ i ksiêdzem Witkiewiczem na czele. Ustawieni
w odpowiedni orszak, stanowilimy szczególn¹ grupê.
Pamiêtam, ¿e na ga³êziach
drzew by³y zawieszone g³oniki radiowe, przez które dowiadywalimy

O Wielkim Strajku Ch³opskim
cd. ze str. 7

Autorami dwóch ostatnich
artyku³ów s¹ socjologowie. Miros³aw Karapyta zastanawia³ siê
nad to¿samoci¹ i dziedzictwem
kulturowym ruchu ludowego.
Natomiast Krzysztof Prendecki
w artykule W 70. rocznicê
strajków ch³opskich. Nierozwi¹zane problemy wczoraj
i dzi zdiagnozowa³ wiele wa¿nych problemów nurtuj¹cych
polsk¹ wie zarówno w 1937
roku, jak i w kontekcie przy-

nale¿noci Polski do Unii Europejskiej.
Uzupe³nienie testu w³aciwego stanowi wk³adka zdjêciowa,
umieszczona na koñcu ksi¹¿ki.
Zawiera ona 73 okolicznociowe
fotografie wykonane podczas obchodów 70. rocznicy Wielkiego
Strajku Ch³opskiego w województwie podkarpackim, a dok³adniej w Dydni, Majdanie Sieniawskim, Muninie i Harcie. Niestety ¿adne ze zdjêæ nie jest pod-

siê o przebiegu uroczystoci pogrzebowych. Zewsz¹d nadci¹ga³y t³umy
ludzi, t³ok by³ niesamowity, wiêc pilnowalimy siê, by siê gdzie nie zagubiæ w tej ludzkiej masie. Staralimy siê zobaczyæ jak najwiêcej, ale
wszêdzie by³ t³ok. Nie by³o sposobu
by oderwaæ siê od swoich, bo musielimy trzymaæ siê razem. Chcielimy po¿egnaæ naszego patrona,
wielkiego przywódcê ch³opów, którego nigdy nie widzielimy i nigdy
nie mielimy ju¿ zobaczyæ. Wracalimy do domów przygnêbieni, ale
dumni, ¿e uczestniczylimy w Jego
po¿egnaniu.
Tylko tyle pozosta³o mi w pamiêci po tamtym listopadowym
dniu 1945 roku. Okruchy wspomnieñ spisane w padzierniku
2009 roku. Ogl¹daj¹c po¿ó³k³e
zdjêcia z tamtych lat przychodzi
stwierdziæ, ¿e z tego wielkiego grona uczniów Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego
w Szczurowej przy ¿yciu zosta³a
nas ju¿, niestety, tylko garstka.
Marian Oleksy

pisane, dlatego te¿ czytelnik bêdzie mia³ powa¿ne problemy
z identyfikacj¹ wiêkszoci osób
na nich wystêpuj¹cych. Pomimo
tych niedogodnoci wk³adka
zdjêciowa stanowi cenny element ksi¹¿ki.
Podsumowuj¹c, mo¿na
stwierdziæ, ¿e prezentowana publikacja sygnalizuje wiele problemów. W zwi¹zku z tym nale¿y
podzieliæ za³o¿enie redaktora, ¿e
przyczyni siê ona do pog³êbienia refleksji nad dziejami ruchu
ludowego.
Marcin Buka³a
IPN Rzeszów
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Dawniej i dzi
Nasza szko³a istnieje prawdopodobnie od 1911 roku, kiedy
to zosta³ wzniesiony jej drewniany budynek na obecnym placu
frontowym szko³y. Sk³ada³ siê on
z dwóch sal lekcyjnych i piêciu
mieszkañ dla nauczycieli.
Wówczas do szko³y uczêszczali uczniowie z piêciu
miejscowoci. Jednak
wzrost liczby dzieci w wieku szkolnym w obwodzie
zmusi³ kierownictwo szko³y i mieszkañców wsi do
poprawy warunków lokalowych. W wyniku tego
oko³o 1937-1938 roku
zrodzi³a siê inicjatywa budowy szko³y murowanej. I
tak powsta³ budynek jednopiêtrowy z przeznaczeniem parteru na mieszkanie dla nauczycieli. Jego
dalsza rozbudowa zosta³a
przerwana przez wojnê.
Mimo okupacji szko³a nadal dzia³a³a. Jednak liczba
uczniów znacznie zmala³a,
a zajêcia by³y czêsto przerywane z ró¿nych powodów.
W okresie niewoli szko³ê w Kietlinie ukoñczy³o zaledwie trzydziestu szeciu uczniów.
Z biegiem lat budynek szko³y przesta³ spe³niaæ wymogi zdrowotne i sanitarne. W zwi¹zku
z tym w 1974 roku rozebrano
ten drewniany, a do murowanego dobudowano dalsz¹ czêæ,
wraz z sal¹ gimnastyczn¹, której
kszta³t zachowany jest do dzisiejszego dnia. W historiê rozbudowy szko³y zaanga¿owane by³o
ca³e spo³eczeñstwo Kietlina i oko14

licznych wsi, nauczyciele, m³odzie¿ i w³adze owiatowe oraz administracyjne.
2 maja 1985 roku ówczesny dyrektor szko³y Jerzy Kowalski z³o¿y³ wniosek u Gminnego

Inspektora Owiaty i Wychowania w Bartodziejach o nadanie
szkole imienia Wincentego Witosa. Po d³ugotrwa³ych staraniach przez kolejnego dyrektora szko³y mgr Jerzego Stêpnia,
akt nadania szkole patrona mia³
miejsce 18 listopada 1986 roku.
Zbieg³o siê to z jubileuszem 75lecia istnienia placówki. Natomiast 7 wrzenia 1991 roku,
zgodnie z uchwa³¹ o systemie
owiaty i wychowania, szko³a
sta³a siê Publiczn¹ Szko³¹ Podstawow¹.

***
W zwi¹zku ze zmianami, jakie dokona³y siê w owiacie w
roku 2003, dotycz¹cymi utworzenia gimnazjów, mury szko³y
opuci³o wielu uczniów. Obecnie
uczy siê tu 123 uczniów.
Jednak dziêki wsparciu organu prowadz¹cego, czyli
Urzêdu Gminy w Radomsku, oraz wypracowanymi przez dyrektorkê szko³y mgr Magdalenê Zió³kowsk¹, nauczycieli i Radê
Rodziców rodkami, szko³a wci¹¿ funkcjonuje. Zajêcia dydaktyczne odbywaj¹
siê na jedn¹ zmianê w siedmiu oddzia³ach. Szko³a
dysponuje dziewiêcioma
salami lekcyjnymi, wietlic¹, bibliotek¹ i sal¹ gimnastyczn¹. Wród nich na
uwagê zas³uguje wyposa¿enie sali informatycznej,
która dysponuje dziewiêtnastoma komputerami
pod³¹czonymi do sieci Internet, dofinansowanymi
ze rodków UE. Szko³a posiada
w³asn¹ stronê internetow¹, na
której na bie¿¹co umieszczane s¹
informacje. W miarê potrzeb,
ka¿dego roku uzupe³niana jest
baza dydaktyczna naszej placówki. Nauczyciele uczestnicz¹ w
wielu kursach i szkoleniach, doskonal¹ siê w poszerzaniu wiedzy i umiejêtnoci pracy z uczniami. Wielu z nich zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego.
Poza lekcjami obowi¹zkowymi uczniowie maj¹ mo¿liwoæ udzia³u w licznych zajê-
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ciach pozalekcyjnych, rozwijaj¹cych ich zainteresowania.
Prócz dzia³alnoci Samorz¹du
Uczniowskiego oraz zajêæ fakultatywnych, prowadzonych
przez nauczycieli spo³ecznie, w
szkole dzia³aj¹ takie organizacje jak: SKO, TDP, Spó³dzielnia Uczniowska, dru¿yna ZHP
Olesia oraz Har nasieSzkolny Klub Poszukiwaczy
Przygód. Uczniowie naszej placówki chêtnie bior¹ udzia³ w
konkursach na wielu szczeblach, osi¹gaj¹c dobre wyniki.
Du¿ym powodzeniem ciesz¹ siê
szkolne konkursy, m.in.: plastyczne, recytatorskie oraz wiedzy o patronie szko³y, w którym
uczniowie wykazuj¹ siê znajomoci¹ ¿ycia i dzia³alnoci Wincentego Witosa, oraz wykonuj¹
prace plastyczne dotycz¹ce tej
tematyki.

Uczniowie osi¹gaj¹ te¿ dobre
wyniki w ró¿nego typu zawodach
sportowych, tak¿e na szczeblu
powiatowym. Zawsze bior¹
udzia³ w licznych imprezach spo-

³ecznych, organizowanych przez
szko³ê. Ju¿ od kilku lat przygotowywane s¹ dla mieszkañców Kietlina i okolicznych miejscowoci
 jase³ka oraz festyny, ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoci¹. Zebrane podczas tych imprez oraz z
darowizn sponsorów pieni¹dze,
przeznaczone s¹ na doposa¿enie
bazy dydaktycznej oraz materialnej szko³y. W ostatnich latach dokonano wielu zmian w wygl¹dzie
sal lekcyjnych, sali gimnastycznej
oraz sanitariatów. Na bie¿¹co
modernizuje siê boisko i plac
szkolny. Uczniowie jak i pracownicy szko³y chêtnie w³¹czaj¹ siê
w ró¿nego typu akcje charytatywne i spo³eczne organizowane
przez instytucje ogólnopolskie.
Szko³a Podstawowa
im. Wincentego Witosa
w Kietlinie
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