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Urodził się 22 stycznla 7874
roku we wsi Wierzchosławice, po-
wiat tarnowski, w rodztnte \X/ojcie-
cha iKatarzyny ze Sroków. 'W latach
1884-i888 uczył się w szkole wiej-
skiej, Mając zaledwie 7) Iat napisał
swój pierwszy arLykuł w ,,Przyjacie-
lu Ludu" i brał udział w kampanii
wyborczej do Rady Gminnej
w Y/ierzchosławicach. §7' latach
7895-7897 odbywał sfuzbę wojsko-
wą w Tarnowie, Krakowię tKrzesła-
wicach (najpierw w piechocie, póź-
niej w arrylerii). W dniu 9 lutego 1898
roku zawarł zwtązek małżęński z Ka-
tarzyną Tracz. Z tego związku
22 marca 1899 roku urodziła się cór-
ka Julia. §r 1903 roku został wybra-
ny do Rady Naczelnej Polskiego
Stronnictwa Ludowego, a w 1908
roku został wybrany posłem do Sej-
mu Krajowego we Lwowie. W dniu
12 kwietnia 1908 roku został wybra-
ny na Wójta Wierzchoslawic i urząd
ten pełnił aż do 28lipca 1931 roku.
Następnie 7) czerwca 1911 roku zo-
stał wybrany do wiedeńskiej Rady
Państwa (parlamentu austriackiego),
a 30 maja 1913 roku również ponos/-
nie do Sejmu Krajowego.

Nie mogąc tolerować marazmu
polirycznego w PSL, w dniu 13 grud-
nia 7913 roku występuje w grupie
opozycyjnej wobec prezesa Stapiń-
skiego i tworzy PSL ,,PIAST".

\W dniach 07-02.02.7974 roku na
Kongresie PSL ,,PIAST" zostaję )ego
wiceprezesem. \i7 dniu 3 marca 791,4

roku w Sejmie Krajowym występuje
z postulatem budowy Polski niepod-
ległej i w dniu 16 sierpnia 7974 roku
wchodzi w skład Naczelnego Komi-
tetu Narodowego. Bardzo duzo pi-
sze i publikuje oraz utrzymuje liczne
kontakty z osobami z kręgu polity-
ki, nauki, kultury w kraju i na emi-
gracji. W luĘm 1915 roku wyleżdża
do Szwajcarii na rozmowy m.in.
z Henrykiem Sicnkiewiczem.

'§7 Sejmie Krajowym i Wiedeń-
skiej Radzie Państwa zgłasza rezo\u-
cje domagając się przywrócenia nie-
podległości Polski.

Po odzyskaniu niepodległości
w dniu 28 października 1918 roku
zostaję przewodnic zącym Polskiej
Komisji Likwidacyjnej, stanowiącej
przejściową władzę polską na obsza-
rze Małopolski.

'W dniu 1 grudnia 1918 roku na-
stępuje zjednoczenie PSL ,,PIAST'
i PSL ,,LE\7ICA", a'W. \Witos zostaie
Prezesem.

W *olnej Polsce w clniu
26 stycznia 1919 roku zostaje wybra-
ny na posła do Sejmu Ustawodaw-
czego. Nadal dużo pisze i publiku-
je. W Sejmie występuje w sprawie
rozliczenia lichwy, przeciwko nad-
użyciom przy sprzedaży ziemi, do-
maga się zwrotu chłopom zięmibez-
prawnie zawłaszczonej przez róż-
nych ziemian po uwłaszczeniu.
'ilfl czerwcu 1920 roku otfzymuie po
raz pierwszy misję utworzenia Rzą-
du, która kończy się niepowodze-
niem. Jednak już 24lipca 1P20 roku
W'itos staje na częle Rządu Obrony
Narodowej opartego na szerokiej
koalicji. Misję tę pełni do 7) wrze-
śnia 7927 roku. Jednak 5 listopada
7922 r. zostaje ponownie wybrany
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na posła do Sejmu. 28 maja 1,923

roku po raz drugi zostatę premie.
rem Rządu opartego na koalicji PSL
,,PIAST", Chrześcljańskie j Demokra-
cji i Związku Ludowo-Narodowym.
Rząd ten trwa do 1) grudnia 7923
roku. Jednak 10 maja 1P26 roku po
raztrzeci staje na czele Rządu, któ-

ry po kilku dniach - 14 maja 1,9ż6 r. -
zostqę zdymisjonowany po zama-
chu majowym. W wyborach 4 mar-

* ca 1928 r. po raz kolejny zostaje
wybrany poslem na Sejm. Wypo-
wiada się przeciwko dyktaturze
,,Piłsudczykóur". Z powodu jego
działalności polityczne j 9 września
1930 roku zostaje aresztowany
i osadzony w twierdzy brzeskiej.
Mimo tego w dniu 16 listopada
1930 r. naród wybiera go po raz
kolejny na posła do Sejmu. W dniu
27 |lstopada 7930 r. zostaję zwol-
niony z więztenta za kaucją. \Yy-
powiada się przeciwko sanacji.
W obliczu zagrożeń demokracji na-
wołuje do zjednoczenia ruchu lu-
dowego i w dniu 15 marca 7937 r.

następuje wielkie z;'ednoczenie ru-
chu ludowego - powstaje Stronnic-
two Ludowe, a witos Zostaje jego
pfeZeSem.

§7 okresie od 26 paździemika 1931

roku do 13 sLycznta 7932 r. w Warsza-
wie odbl.wa się proces więźniów bze-
skich. §fśród oskarżonych jest W. Wi-
tos. Sąd skazuje §7. Vitosa na półtora
roku więzienia oraz pozbawienie
praw publicznych na trzy lata.

Mirno to \Witos nie załamuje się.
\7 grudniu 1932 roku v/z}Tva społe-
czeńs|wo do walki z sanacją, a 30
czefwca 1933 roku w \Wierzchosła-

wicach odbywa się uroczystość
z okazli }5-Iecla działalności parla-
mentarnej 'W'itosa z udziałem około
60 tysięcy gości.

Jednak zost"aje zmuszony do
opuszczenia kraju i 28 września 7933
roku Witos przekracza granicę pol-
sko-czechosłowacką w pobltZu Za-
kopanego i udaje się na emigrację
polityczną do Czechosłowacji.

Naleźy nadmienić, że po rozpra-
wach apelacyjnych i kasacyjnej Sąd

Najwyższy zaŃ,lierdzlł wyrok na'W'i-
tosa i innych więźniów brzeskich. Na
emigracji Vitos przebywa aż do 3I
marca ]939 roku. Na emigracji pisze
pamiętniki a także liczne arĘkuły.
utrzymuje takźe kontakql z działa-
czami 1udowymi zkralu m.in. z Vła-
dysławem Kiernikiem, Kazimięrzem
Bagińskim, Stanisławem Mlkołajczy -
klem a także liczne kontakty zagta-
niczne. W 1urym 1936 roku przeby-
wa w Morges w Szwajcarii u Ignace-
go Paderewskiego, gdzie sporyka się
z generałem Władysławem Sikorsklm
i generalem Józefem Hailerem.

Z emigraclikieruje także strajka-
mi chłopskimi w Polsce. V dniu 31
marca 1939 roku wraca do kraju, ale
już J kwietnia 7939 r. sta\^/ia się do
prokuratury w Krakowie, skąd prze-
wieziony zostale do więzienia w Sie-
dlcach. Po trzech dniach wychodzi
na qrmczasową wolność. vykonanie
wyroku zostaję zawieszonę na okres
6 miesięcy.

\X/ dniu17 maja 7939 roku obej-
muje funkcję prezesa Stronnictwa
Ludowego i wydaje odezwę z we-
zwaniem do obrony niepodległości
Polski. 31 sierpnia 7939 roku umie-
ra jego żona Katarzyna, a na drugi
dzień, 1 września 1939 roku, wybu-
cha II wojna światowa. 3 września
1939 roku Y/itos wyleżdża pocią-
giem do Lwowa, lecz podczas bom-
bardowania na stacji Rudki, Witos
zostaje ranny. 16 września 1939
roku Niemcy aresztują Witosa i 20
września osadzają go w więzieniu
w Rzeszowie. Witos stanowczo od-
rzuca propozycję urworzenia rządu
kolaboracyinego. Vobec tego
w marcu 1940 roku Niemcy vry,lvo-
żą'W'itosa do Berlina. Stan zdrowia
Witosa ulega pogorszeniu i dalszą
część wojny spędza pod kontrolą
Niemców, najpierw w Zakopanem,
a potem w \7ierzchosławicach. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości §fitos wspólnie ze S. Miko-
łajczykiem powołuje PSL. Prezesem
PSL zostaje §V'itos, a jego zastępcą
S. Mikołajczyk. Witos zewzględu na
stan zdrowia nie uczestniczy 
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aktyłvnie w życiu politycznym. Stan
jego zdrowia ulega pogorszeniu.
15 sierpnia 7945 roku zostaje prze-
wieziony do szpitala Ojców Boni-
fratów w Krakowie, gdzie po dłu-
giej chorobie w dniu Jl październ|-
ka 1,945 roku odszedł do domu
Pana. Przed śmiercią, we wrześniu,
Witos wydał swą ostatnią odezwę
,,Do braci chłopów", w której napi-
sał m,in.: ,, ... i znowu po 1atach cięż-
kiej rozłąki. schodzimy się razem
w wolnej, niepodleg}ej Polsce ....

Budujemy więc to nasze państw,o na
ruinach, zgliszczach i popiołach, sta-

wiamy gmach, w którym stale i nie-
podzielnie królować winny samo-
dzielność, wolność, prawo i spra-
wiedliwość ... Pomni przeszłości,
budując w warunkach jak najtrud-
niejszych, baczmy pilnie, aby do
tego gmachu nie dostały się zarazkt
zgnilizny i rozkładu mające go zntsz-
czyć, gdy on ma stać wiecznie ...

Świadomi swoich praw i obowiąz,
ków jak i odpowiedziainości przed
przyszłością i narodem, stańcie ra-

zem do pracyl pracy wytrwałej, two-
rzą,c dobra konieczne dla współcze-
snych i potomnych ...".

fJ.o.ryrtości pogrzebow e rozpo,
częły się 3 listopada mszą świętą
w Kościele Mariackim w Krakowie,
z udziałęm wielu osobistości życia po-
litycznego z kraju i zagranics1. Z Kra-
kowa konduktżałobny wyruszył pie-
szo do'W'ierzchosławic. Na całej tra,

sie towarzyszyĘ mu tłumy ludzi. 6li-
stopada kondukt dourł do \Wierzcho-

sławic, gdzie po nabożeństv,uie pocho-
wano \Witosa na miejscowym cmen-
tarzu zgodnie z jego ostatnią wolą.
Społeczeństwo oddało hołd \Xiielkie-
mu Polakowi, Patriocie. Z PSL od-
szedł wybitny przywódca, polityk od-
dany sprawie Polski i społeczeństwa.
Pozostawił potornnym PSL z prąłvód-
cą S. Mikołajczykiem - najliczntejszą
partię ogólnonarodową, cieszącą się
wówczas największym poparciem
i szacunkiem społecznym.

Lidia BĘdek


