Chłopski adwokat

Józef Hospod (1861–1935)
Fot. z ok. 1930 roku

Józef Szczepan Hospod

CHŁOPSKI ADWOKAT
Józef Hospod
1861–1935

Rzeszów – czerwiec 2013

Recenzja
Prof. dr hab. Józef Półćwiartek

Korekta
Jakub Czopek

Redakcja techniczna
MITEL

© Copyright by Józef Szczepan Hospod

ISBN 978-83-7667-142-0

Skład, druk i oprawa

35-210 Rzeszów, ul. Baczyńskiego 9, tel./faks 17 250 26 52

Spis treści
przedmowa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9

wstęp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

Rozdział I. Nazwisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21

H o s p o d – skąd pochodzi tak oryginalne nazwisko  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konotacje ruskie nazwiska Hospod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konotacje szwedzko-niemieckie lub niemiecko-szwedzkie
nazwiska Hospod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konotacje starosłowiańskie i zachodniosłowiańskie nazwiska Hospod  . .
Konotacje grodziskie nazwiska Hospod  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wychodźcy, Emigranci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofiary wojny światowej 1914–1918 i wojny polsko-sowieckiej 1918–1920
W konspiracji o wolną Polskę 1939–1945  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ofiary ukraińskiego nacjonalizmu w latach 1940–1944 . . . . . . . . . . . . . . .
Krajowa populacja Hospodów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospodzianki, Hospodówny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospodowie w pamiątkach z dalekiej przeszłości  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21
21
24
31
35
37
42
42
43
46
47
48

Rozdział II. Moja relacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

51

Rozdział III. Początki ruchu ludowego  . . . . . . . . 

73

Rodzina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Środowisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sąsiedzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kucza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gospodarka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jego szkoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jego uniwersytet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prekursorzy ruchu ludowego w Polsce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zniesienie pańszczyzny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Karczma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przebudzenie. Zaranie ruchu ludowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gmina wiejska szkołą wychowania obywatelskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ksiądz Stanisław Stojałowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grodziszczanie a Związek Stronnictwa Chłopskiego  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polskie Centrum Ludowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51
56
57
58
60
63
68
73
74
75
76
81
82
83
84
85
5

Czytelnictwo prasy ludowej w Grodzisku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wydarzenia grodziskie z roku 1887  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1890. Spór o Wójta Skibę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pierwsi ludowcy w Grodzisku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Przyjaciel Ludu”. Stronnictwo Ludowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powstanie Stronnictwa Ludowego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grodziskie instytucje użytku publicznego  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kościół katolicki a ludowcy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapłani parafii grodziskiej chlubnym wyjątkiem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86
88
92
97
99
101
107
109
110

Rozdział IV. Kolej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Rozdział V. Polityka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
Wybory do Rady Państwa 1897  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybory uzupełniające Łańcut–Nisko, luty 1898  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybory 1900 roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wieś grodziska w odbudowie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zjazd rzeszowski Stronnictwa w 1903 roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybory do Rady Powiatowej w Łańcucie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reforma wyborcza 1906  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proces wiedeński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybory 1907  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozbrat ze Stronnictwem Ludowym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkoła w Grodzisku Górnym  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119
137
151
156
161
163
167
173
176
181
184

Rozdział VI. Lata 1910–1918  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193
W życiu miejscowej społeczności  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybory do rady powiatowej w Łańcucie, luty 1911  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akcja wyborcza do Parlamentu, czerwiec 1911  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Hospod drogę sobie buduje”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ludowa Fronda, PSL „Piast”, PSL-Lewica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rok 1914  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wojenna przygoda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Chłopski wiejski adwokat”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Losy emigracyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mediacja jest wielką i trudną sztuką  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.K. Dezerterzy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wiec dezerterów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193
197
200
203
209
211
213
216
222
224
226
228

Rozdział VII. W Polsce niepodległej  . . . . . . . . . . . . .  232
Robota dla „Piasta”: duet Hospod-Kulpa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana pięknego polskiego, chłopskiego, rodowego nazwiska Kulpa
na Grodziski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Drzewko Wolności”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dr Franciszek Leja kandydatem Grodziszczan na posła  . . . . . . . . . . . . . . .

6

232
237
240
241

Wiec płaczący w Leżajsku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca organizacyjna w PSL „Piast”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rada Przyboczna Starostwa (1920–1921)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szkoła Powszechna w Wólce Grodziskiej  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Współpraca z Janem Pieniążkiem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Lud chce mieć proboszczem ks. Jana Dziedzica”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewrót majowy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stronnictwo ludowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanacja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ojciec w pamięci syna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Rewolta” grodziska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospod a Żydzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospod-instytucja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospod w pamięci Grodziszczan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pożegnanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospodów tożsamość  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

242
245
247
249
251
253
257
260
260
261
261
262
264
265
266
267

Rozdział VIII. Legendy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  269
Bose zimą nogi, czapa baranica i długi kożuch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czy Wysoki Sąd „TO” Widział czy tylko Słyszał?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chłop a urzędy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zły  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Złodzieje grasują, policja ściga politycznych”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Chochoł”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rzeźnik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wierny pies Nero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270
272
273
274
276
279
280
281

Rozdział IX. Dziadkowe gospodarstwo  . . . . . . . . .  282
Dziadkowe gospodarstwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oracze miedz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Studnie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282
285
285

Rozdział X. Dzieci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287
Pawlusia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feliks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanisław – wnuk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

287
296
305

Zakończenie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  307
Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
Indeks nazwisk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318

7

Przedmowa
Obszerne opracowanie o życiu i działalności publicznej Józefa Alojzego
Hospoda ze wsi Wólka Grodziska w pow. leżajskim położonej, wybitnego
działacza ludowego z przełomu XIX i XX wieku, budzi mój wielki podziw
dla Autora tego niezwykłego dzieła. Podziw ów powodowany jest kilkoma
względami.
Po pierwsze, nakład pracy badawczej dla zgromadzenia informacji
źródłowych o osobie i czasach „Chłopskiego Adwokata” J. A. Hospoda
ogromny. Przebadano wszelkie możliwe archiwalia z placówek państwowych
i kościelnych, skrupulatnie przestudiowano prasę ludową, spenetrowano kolekcje prywatne i wreszcie zgromadzono wiele tzw. „źródeł wywoływanych”
w postaci przeprowadzonych rozmów potwierdzonych relacjami pisemnymi
z osobami środowisk „Chłopskiego Adwokata”. To wieloletnie trudy iście
„benedyktyńskiej roboty”.
Po drugie, podziw mój powoduje fakt, iż tego wielkiego trudu w rekonstruowaniu wydarzeń przeszłości dokonał nie historyk, lecz amator. Autor
opracowania – mgr inż. Józef Szczepan Hospod – leśnik z wykształcenia
i długoletni pracownik Lasów Państwowych (aż do przejścia na emeryturę
w 2007 r.), nie uzyskał w czasie studiów wyższych kwalifikacji umożliwiających poznanie warsztatu badań historyka. To dotkliwie utrudniać musiało
gromadzenie materiału źródłowego, jego klasyfikację i krytykę naukową,
konstruowanie opracowania i wreszcie sporządzenie tekstu. I tu stwierdzam
z pełnym przekonaniem, iż cały ten proces przygotowawczy i wreszcie pisarski przebiegał jednak zgodnie z prawidłami „sztuki badawczej”. Niewiele
w tym zakresie można Autorowi „wytknąć” (poprawić go, poradzić mu), ale
o tym później.
Autor podjął się zebrania możliwie pełnego materiału źródłowego
o swym Dziadku „Chłopskim Adwokacie” z Wólki Grodziskiej (zmarłym
w 1935 r.), tak znanym i sławnym za życia w szerokiej okolicy Przeworsk –
Jarosław – Leżajsk – Łańcut – Rzeszów, a dziś niemal zupełnie zapomnianym.
Wszak był na przełomie XIX i XX wieku wybitnym działaczem ludowym,
wykształconym samoukiem, współtwórcą politycznego ruchu ludowego
i uczestnikiem Zjazdu Rzeszowskiego w 1895 r. (powstanie Stronnictwa Ludowego), trzykrotnym kandydatem na posła do Parlamentu Wiedeńskiego.
Tylko w Grodzisku pamięta się jeszcze o Józefie Hospodzie (1861–1935),
lecz czas i zapomnienie zaciera przeszłość w pamięci publicznej. Postać tego
9

wybitnego działacza ludowego, który ważył swą osobą w ruchu ludowym
Środkowej Galicji, który utrzymywał osobiste kontakty z najwybitniejszymi
postaciami ruchu ludowego (z ks. Stanisławem Stojałowskim, Janem Stapińskim, Wincentym Witosem i wielu innymi), przeszła w zapomnienie. Wspomina się o nim jedynie w niewielu opracowaniach z historii ruchu ludowego.
Brak o nim i o wielu innych lokalnych działaczach ludowych opracowań
naukowych.
Postać Józefa Hospoda fascynowała wielu historyków i chłopskich inteligentów po II wojnie światowej, ale tylko niektórzy podjęli się żmudnego
trudu zebrania o nim informacji, lecz bez publikacji z prowadzonych badań. Najpełniej zajął się nim prof. dr Józef Burszta (1914–1987) urodzony
w Grodzisku, wybitny znawca dziejów i kultury wsi polskiej, znający jeszcze
za życia Chłopskiego Adwokata. Zebrał on liczne materiały o J. Hospodzie
i opracował jego obszerny biogram, który pozostał w rękopisie w jego poznańskim mieszkaniu. W latach 80. XX wieku skorzystał z tego rękopisu
Bogumił Pempuś z Grodziska, mój magistrant historii w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Rzeszowie (jego praca magisterska z 1985 r. „Grodzisko
w Polsce Niepodległej 1918–1980”); poszukiwania jego za nowymi materiałami niewiele już wniosły do „legendy” o Chłopskim Adwokacie. Tak więc
stan wiedzy o tej wybitnej osobie, o ludziach i czasach mu współczesnych
pozostał niewielki.
I oto pojawił się wykształcony Leśnik, Józef Szczepan Hospod (ur.
w 1941 r. w Grodzisku), który w dzieciństwie wyrastał w atmosferze dziedzictwa kulturowego po swym Wielkim Dziadku. Tradycją chłopskich rodzin
patriarchalnych otrzymał po dziadku imię Józef. A zdobywszy wyższe wykształcenie i osiągnąwszy doświadczenie życiowe, również sukcesy w pracy
zawodowej, zajął się swym Wielkim Dziadkiem „Chłopskim Adwokatem”
z Wólki Grodziskiej.
Podjął się bardzo trudnego zadania. Poświęcił wiele lat na badania archiwalne i lekturę prasy ludowej, publikacji naukowych o ruchu ludowym,
publikacji z zakresu historii regionalnej. Skrzętnie spenetrował rodzinne
Grodzisko w poszukiwaniu śladów o czasach życia i działalności Chłopskiego Adwokata. Były to badania długie w czasie i bardzo utrudnione licznymi
wyjazdami do archiwów i bibliotek. Pochłonęły znaczne wydatki pieniężne
Autora, nie uzyskał bowiem żadnego wsparcia finansowego.
Obszerne opracowanie spełnia w pełni wymogi stawiane przed pracami
naukowymi z zakresu historii. Wewnętrznie podzielone jest na 10 rozdziałów
wedle kryteriów chronologicznych i tematycznych. Całość poprzedzona jest
Wstępem a zamknięta Zakończeniem. W końcowej części opracowania zawarta jest Bibliografia oraz Indeks nazwisk.
W końcowej części książki znajdują się biografie rodzinne Hospodów –
następców po „Chłopskim Adwokacie”. Autor opracowania przygotował je
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na moją propozycję. Uznałem bowiem, iż kontynuacja dziejów tak znaczącej
rodziny Hospodów aż po nasze czasy ukazuje drogi rozwoju społecznego wsi
dawnej i współczesnej, staje się też konsekwencją różnorodnych procesów
w których niewątpliwie ma też swój udział „Chłopski Adwokat”. Szczególnie
ważny staje się biogram Autora opracowania, mgra inż. Józefa Szczepana
Hospoda.
Pragnę wreszcie zwrócić uwagę na sposób przekazywania przez Autora
źródłowych informacji o „Chłopskim Adwokacie”, o ludziach, czasach jemu
współczesnych. Stosuje ciągle cytowanie przydługich fragmentów tekstów
z prasy ludowej i innych też dokumentów. Czy to błąd? Zwykle tak się nie
czyni w opracowaniach historycznych. Tu jednak, w przypadku tak specyficznych badań – przy bardzo małej ilości źródeł archiwalnych – formę zastosowaną przez Autora należy w pełni zaakceptować. Owe cytaty prasowe
stają się dodatkowo niezwykle ważnym źródłem dla poznania „atmosfery
tamtych lat”, ważnym dokumentem dla dziejów regionu, w którym żył i działał „Chłopski Adwokat”. Zwłaszcza czytelnicy z Grodziska i szerokiej okolicy
odnajdą tak wiele materiału o swych ojcach i dziadach, o drogach postępu
gospodarczego i społecznego prowadzących od połowy XIX wieku aż po czasy nam współczesne. Życie i działalność publiczna „Chłopskiego Adwokata”
ukazana została jakże wyraźnie na tle funkcjonowania wsi, jej różnorodnych
problemów rozwojowych. Po ukazaniu się jej w druku będzie bardzo poczytna i ważna społecznie. Ważna merytorycznie służyć będzie badaczom
dziejów i kultury wsi polskiej. A do naszej wiedzy o początkach politycznego
ruchu chłopskiego wniesie niezwykle ważne wartości.
Wydaniem książki o „Chłopskim Adwokacie” zajęło się Wydawnictwo
Mitel z Rzeszowa, znane z wysokiej klasy edytorskiej.
Uważna analiza opracowania dostarczyła mi wiele przeżyć emocjonalnych, podziwu dla niezwykłego nakładu pracy badawczej i osiągniętych
sukcesów w formie pisemnej. Opracowanie uważam za bardzo wartościowe
dla nauki i społecznie oczekiwane. Gorąco je polecam do druku.
prof. UR dr hab. Józef Półćwiartek
W Rzeszowie,
27 czerwca 2011 r.
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Wstęp
Z pamięci bliskich utkana jest nasza tożsamość. Tradycja pokoleń ciąży
na umysłach żyjących. Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.
I choć nie każdy tworzy wielkie dzieła, to każdy tworzy historię. Choćby naszą – rodzinną. By pamięć o naszych Bliskich ocalić od zapomnienia, trzeba
wspomnieniami dzielić się z innymi. Jeśli będziemy pamiętać o Bliskich,
następne pokolenia także o nas nie zapomną.
Teraźniejsze generacje obrzydziły sobie historię i nawet się tym chwalą.
Ostatnie stulecie to bankructwo pamięci, krach wspomnień, powszechna
amnezja, pogarda i obojętność dla przeszłości. Odnoszę wrażenie, że niektórzy pamiętają imiona rodziców, bo czasem przydają się do formularzy. Data
własnych urodzin uleciałaby z głowy, gdyby nie potrzeby administracyjne.
Gdy dziś tak łatwo zapisać i przechować dane, pamięć staje się zbędna i jako
nieużywana zanika.
Przeszłość nigdy nie była sielankowa, tak jak współczesność bywała
okrutna, brutalna, albo byle jaka. Gdy o przeszłości mówię i piszę, nie jest
to sentymentalna zachcianka, tylko odruch pogłębionej miłości do życia.
Życie pędzi szybko, czasu mamy coraz mniej, współcześni specjaliści od
planowania karier zawodowych bezustannie pouczają, że trzeba „myśleć do
przodu” i nie zawracać sobie głowy tym, co już było.
Obecnie przyszła naturalna reakcja – odkurzanie zetlałych kontuszów
i rogatywek, wyszukiwanie przodków poległych w historycznych bitwach
dla uwierzytelnienia własnej tożsamości. Ogromnym powodzeniem cieszą
się seriale osadzone w dawnych realiach, wspomnienia polityków i artystów,
wydawane po latach dzienniki. A także sagi rodzinne. Nie powieści, lecz dzieje konkretnych rodzin spisane często przez ich potomków. Był to dla mnie
niewątpliwy bodziec do podjęcia się trudu tego opracowania.
Materiały źródłowe do tych opowieści stanowią cudem przechowane
i pracowicie wyszperane dokumenty. Zazwyczaj gdzieś w rzadko otwieranej
szafie, szufladzie, czy starej, ozdobnej, zapomnianej skrzyni, stojącej na strychu lub w ciemnej komorze leżą: metryki, szkolne świadectwa, zawieruszone
zaświadczenia urzędowe, akty notarialne. W pudełkach po butach, oprawnych w płótno albumach, ze sztywnymi kartkami, tkwią nieliczne fotografie.
Tak to wpadają nam w ręce różne materialne ślady mogące stanowić dobry
punkt wyjścia do dziejów rodziny.
Z nich wyłaniają się losy tych, którzy dawno już odeszli. Z sepii czarno-białych fotografii, z setek fiszek bibliotecznych, fotokopii archiwaliów, ksiąg
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parafialnych, listów i odręcznych notatek, relacji naocznych świadków jawią
się nam bohaterowie, czarne owce, ludzie sukcesu i nieudacznicy. Opisywane
w podręcznikach historii wojny, kryzysy gospodarcze, rewolucje i przesilenia
polityczne w sagach rodzinnych stanowią jedynie tło ich losów.
Trzecie pokolenie wraca do swoich korzeni, pyta o przeszłość rodziny.
To jest tak samo jak w znanym przysłowiu: „frak dobrze leży dopiero w trzecim pokoleniu”. Wbrew wszelkim przeciwnościom dzieci i wnuki zdecydowanie sięgają do korzeni.
Kiedy po raz pierwszy udało mi się odnaleźć i udokumentować materiały związane z dziadkiem, doznałem uczucia magicznej, dotykalnej
bliskości. Docieranie do faktów, miejsc, świadków, rodzinnych legend
i opowieści było wielką życiową przygodą. Niemniej jednak nurtowała
mnie ciągle wątpliwość: czy wolno wynosić na forum publiczne intymne
rodzinne historie?
Odnalezienie przodków, dowiedzenie się, kim byli, pomaga znaleźć swe
miejsce w świecie, odnaleźć samego siebie. Wiedza o własnych korzeniach
przynosi człowiekowi praktyczne korzyści, także materialne. Ktoś może
brylować w towarzystwie, inny pochwalić się, że jego prapradziadek walczył
u boku Napoleona, jeszcze inny, że jego prababka miała romans z arystokratą.
Przeszłość wzbudza nasze zainteresowanie równie mocno jak przyszłość. Tak
jak interesuje nas, co w przyszłości robić będą nasze dzieci, tak też zwykle
ciekawi nas, co robili nasi dziadkowie.
Przez całe moje dotychczasowe życie ważnym dla mnie zawsze było
kultywowanie tego, co z domu po przodkach wyniosłem. Podstawowy bagaż
wywiedziony z tradycji rodzinnej, a przez Józefa Hospoda rodzicom i nam,
wnukom wszczepiony, to szacunek dla człowieka, tolerancja, otwartość na
odmienności, uznanie dla ludzkiej wiedzy, prawdomówność, pracowitość
oraz cnoty elementarne – punktualność, dotrzymywanie słowa, zdolność do
wyrzeczeń. Wymienione cechy powstrzymywały mnie przed podejrzanymi
ułatwieniami w karierze, przed wszelkimi pokusami w wyścigu po laury.
Szczęśliwy ten, kto obejrzawszy się za siebie, zobaczy postać czy szereg postaci stanowiących wzory.
Piszę o „trybunie wiejskim”, chłopie samouku nieuczonym w szkołach,
który stając w obronie swoich sąsiadów i biedoty wiejskiej chciał zbawić
świat. I o tym chciałem przypomnieć, bo pamięć o Józefie Hospodzie nie
przetrwała i nikt nie kwapi się, żeby go w jakikolwiek sposób w jego grodziskiej małej ojczyźnie uczcić. Została tu po nim jednak jakaś aura, jego duch
błądzi od długich dziesięcioleci po grodziskich niwach. Od pewnej grodziskiej starowiny słyszę:
– Pytał Pan o Hospoda! Ja sobie przypomniałam. Żył tu Hospod… – mówi wolno.
– Ale Panie, to było dawno. On bardzo ludziom wiejskim pomagał. Mnie babcia
o nim opowiadała. To panie nie za sanacji, nie; to dużo dawniej. To jeszcze za Austryi –
14

mówi jakby utrudzona sięganiem do zamierzchłych pokładów pamięci. – Ale to godny
był człowiek panie; on grodziskim ludziom służył.

O jego duchu utrwalonym w grodziskiej legendzie tak opowiada jeden
z mieszkańców:
(…) W pamięci mieszkańców Grodziska zasłynął Józef Hospod, jako wytrawny obrońca
chłopów w sprawach głównie sądowych. Jego błyskotliwe riposty krążą jeszcze dziś,
jako zwykłe kawały1 (…).

Historia niejednej rodziny w Polsce – także chłopskiej – w wielu punktach przecina się z dziejami narodu. W powojennych dziesięcioleciach nakazywano o tym zapominać albo wysupływać, jeśli się dało, „czerwone nitki”
wątpliwych często udziałów w tym nurcie ruchu robotniczego i ludowego,
który był w łaskach rządzących. Z tego to powodu w latach 60. XX wieku,
prof. Józef Burszta z Uniwersytetu Poznańskiego, po konsultacjach z rodziną
– która negatywnie odniosła się do pomysłu – zrezygnował z opracowania
obszernej biografii Józefa Hospoda.
Mimo usilnych starań do materiałów zebranych przez prof. Józefa Bursztę nie udało mi się dotrzeć. Cytuję je korzystając głównie z opracowania mgr.
Bogumiła Pempusia.
Dzieje zwykłych rodzin trudniej opisać niż tych, które zaznaczyły się jakoś znacząco w historii. Jednakże miałem szczęście do jakże licznych wzmianek o J. Hospodzie w literaturze i w starych rocznikach gazet. Materiałów
źródłowych trudno było szukać w rodzinnych dokumentach. Wszak historia
nie oszczędziła nie tylko szlacheckich dworów, ale także czynszowych kamienic i chłopskich chałup.
Pamiątki i dokumenty ze swojego życia i działalności, jakie zgromadził
J. Hospod, tuż po jego śmierci w listopadzie 1935 roku znalazły się w posiadaniu jego najstarszego syna Feliksa, wówczas 29-letniego porucznika
68. pułku piechoty, stacjonującego we Wrześni w Wielkopolsce. Uważał,
że to jemu należą się wszystkie pamiątki, cała spuścizna po zmarłym Ojcu.
Rzeczywiście, jako osoba wykształcona dawał najlepsze gwarancje dobrego
zabezpieczenia przed zniszczeniem i rozproszeniem zgromadzonych pamiątek, a w przyszłości zaś do wykorzystania ich do opisania życia niezwykłego
człowieka, życia pasjonującego i bogatego w różne wydarzenia o historycznej,
społecznej i gospodarczej wartości dla Grodziska, ziemi leżajsko-łańcuckiej
i dawnej Galicji. Feliks, wówczas kawaler, zajmuje przydzielone mu przez
wojsko służbowe mieszkanie. Tam też gromadzi przywiezione z Grodziska
pamiątki. W 1939 roku wojna wyrzuca młodego oficera na front. Kawalerskie, wojskowe mieszkanie pozostawia na łasce losu. Niemcy po wejściu do
Wielkopolski zajmują koszary i przynależne wojsku mieszkania dla swoich
1

Józef Rydzik, urodzony w 1941 roku, Relacja z 2004 roku, w posiadaniu autora.
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potrzeb. Lokal kapitana wojsk polskich Feliksa Hospoda zmienia lokatora na
Niemca, rzeczy osobiste, w tym pamiątki po Ojcu, przepadają bezpowrotnie
w rozgardiaszu wojennym. Feliks do Wrześni nigdy nie wraca, po zakończonej wojnie osiada w Poznaniu gdzie w nieprzyjaznej mu komunistycznej
rzeczywistości znajduje zatrudnienie poza wojskiem.
Oto jest pytanie: czy pamiątki pozostawione w Grodzisku przetrwałyby
do naszych czasów?
Byłem wczesnym dzieckiem rodziców, co miało znaczący wpływ na
pierwsze lata życia i rozwój osobowy. Wrodzona ciekawość świata dała mi
przywilej przebywania wśród dorosłych, słuchania ich rozmów, biernego, ale
jednak uczestniczenia w poważnych dysputach. Dawniej dzieci w podobnych
sytuacjach nie zabierały głosu. Zastanawiałem się, jak wiele miejsca w rozmowach poświęcają dorośli przeszłości. Dzisiaj widzę, że pod tym względem nic
się nie zmieniło, a może tylko niewiele.
Czas, dzisiaj tak precyzyjnie odliczany, jest pojęciem nadzwyczaj względnym. W dzieciństwie koniec dziewiętnastego stulecia wydawał mi się bardzo
odległy. Z trudem rozumiałem, jak rodzice mogli przyjść na świat tak dawno,
nie mówiąc o dziadkach. Rozprawiali często wąsaci sąsiedzi o cesarstwie
austro-węgierskim, wspominając pozytywnie cesarza Franciszka Józefa. Było
to zrozumiałe, skoro żyli w nim nieporównanie lepiej niż wcześniej ich rodzice czy pańszczyźniani dziadkowie.
Zamieniony w słuch starałem się nie przepuścić ani jednego słowa. Niestety z tego, co wówczas słyszałem, mało co w pamięci pozostało. Już tego, co
uleciało z wiatrem czasu, chyba nigdy nie odnajdę. Ale atmosferę potrafię sobie odtworzyć bez większego wysiłku. Później jeszcze, kiedy już wyrosłem na
studenta i „kawalera”, na temat przeszłości wysłuchałem wielu relacji erudyty
i gawędziarza wuja Feliksa Hospoda. Także wiele opowiastek przyswoiłem
sobie od różnych przyszywanych dziadków, trochę od Ojca, wiele od mamy,
ciotek i „chrzesnomatek”. Te opowiadania silnie utkwiły mi w pamięci. Często je wspominam – sięgają prawie półtora wieku wstecz. Zestawiając tamte
wieści z przeszłości z odszukanymi w starych rocznikach gazet, odczuwam
je czasami jako bardzo odległe, innym razem zaś jako niedalekie, jakby wczorajsze.
Charakterystyczne dla XIX-wiecznej warstwy chłopskiej wyczulenie na
sprawy społeczne przywiodło już ponad sto dwadzieścia lat temu Hospoda
do Stronnictwa Ludowego. Był jego zagorzałym działaczem i sympatykiem.
Ten fragment tradycji ceni się w rodzinnych opowieściach szczególnie, podobnie jak udział innych członków rodziny w Drużynach Bartoszowych,
Legionach, Towarzystwie Szkoły Ludowej, czy w wojnie 1920 roku. We
wszystkich tych wydarzeniach Grodziszczanie zapisali się pięknymi czynami
na kartach historii. Z losów poszczególnych rodzin tworzy się historia pewnej
społeczności.
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Przez wiele lat oczekiwałem, że znajdzie się ktoś lepiej przygotowany
aniżeli autor niniejszych słów, ktoś bardziej kompetentny, kto napisze zwięzłe
dzieje J. Hospoda.
Przeglądałem przez długie lata opracowania dotyczące ruchu ludowego
w środkowej Galicji, czekałem na historię ludowców łańcuckich, mając nadzieję, że J. Hospod znajdzie tam należne mu miejsce. Bardzo cenny i jedyny o tej tematyce szkic, „Z dziejów ruchu ludowego w powiecie łańcuckim
w latach 1861–1914” autorstwa Ignacego Wojnara, zamieszczony w „Szkicach z dziejów Łańcuta i okolic”, nie wyczerpuje tematu, bo ze zrozumiałych
względów nie może. Zawiera jednocześnie wiele braków i nieścisłości dotyczących działalności dziadka, wymagających sprostowania i uzupełnienia.
Tyleż zwięzły, co jednocześnie nieścisły biogram J. Hospoda zawiera praca
magisterska Bogumiła Pempusia z 1985 roku, opracowany na podstawie materiałów udostępnionych przez prof. Józefa Bursztę.
Nie studiowałem historii. Moja wiedza historyczna jest licealno-amatorska. Wiele czasu zabrało mi zapoznawanie się z literaturą dotyczącą historii
epoki i na tym tle narodzin i skomplikowanych losów ruchu ludowego.
Na bezpośrednie źródła, wiarygodne świadectwa i relacje ustne nie
miałem żadnych szans, pokolenie pamiętające Hospoda-„polityka” jak się
go nazywało w Grodzisku – odeszło bezpowrotnie w mroki przeszłości.
Moją nadzieją pozostała prasa ludowa z lat 1885–1935, pamiętniki, bibliografie itp.
Zrozumiałem też, że jestem już ostatnią osobą w łańcuszku pokoleń,
w rodzinie również, która może tamtą atmosferę odtworzyć i powinna Hospoda opisać w myśl zasady głoszonej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego:
„opisz się sam, bo jak cię inni opiszą to się nie pozbierasz”. Splot okoliczności
sprawił, że postanowiłem spisać zapamiętane wydarzenia. Wydaje się ważne
i istotne przedstawienie Hospoda nie tylko jako działacza i ludowca, ale także jako sąsiada, człowieka, ojca. Uzbrojony w mądrość „drzewa i kamienie
nauczą cię rzeczy, których nie usłyszysz z ust żadnego nauczyciela” postanowiłem w 1999 roku, nie mając dosłownie nic, (poza strzępami przekazów rodzinnych sprzed kilkudziesięciu lat) rozpocząć niezwykle trudną dla amatora
kwerendę bibliotek, muzeów, archiwów.
A skoro jestem wnukiem J. Hospoda, synem jego najmłodszego syna
Szczepana, a miał go J. Hospod bardzo późno, to rodzinną dłonią sięgam
niemal w prehistorię. Wskrzeszam świat, którego nie ma, a który utrwaliły
przekazy rodzinne. Przywołuję zdarzenia, które przetrwały w rodzinnych
opowieściach i lokalnych legendach. Nie wkraczam jednakże w rejony fikcji
i nie fantazjuję. Docieram do tego, co ulotne, w większym lub mniejszym
stopniu zatarte, niekiedy zagubione w kosmosie rzeczy i wydarzeń, jeśli zachowane, to w mętnej i pełnej luk postaci, w zarysach, które jakże trudno
odtworzyć i zrozumieć.
17

Staram się rzetelnie przedstawić okoliczności, w których kształtował się
charakter i światopogląd Hospoda. Była to dla mnie praca prawie detektywistyczna, czyli sklejanie z odłamków różnych źródeł zbliżonych do całości
zjawisk. Pokazuję zupełnie zwykły życiorys, wpleciony w wydarzenia tamtej
epoki, krajowe, galicyjskie, częściowo powiatowe łańcuckie, ze szczególnym
uwzględnieniem wydarzeń i ich okoliczności w małej, grodziskiej ojczyźnie.
Polityk nawet rangi gminno-powiatowej, a takim był Hospod, z reguły
miał swoich zwolenników i przeciwników. Musiałem pamiętać, że miał zawsze do czynienia z biegunami sympatii i jawnej wrogości. Krytyka źródeł
pod tym kątem to pierwszy etap metodycznych badań. Ustaliwszy ich autentyczność i stopień prawdomówności, należało je logicznie uszeregować, aby
mogły przyczynowo wyjaśniać zdarzenia.
Rzecz opowiedzianą trzeba było objaśnić, zanalizować. Jest oczywiste,
że chciałem być sprawiedliwy, na ile tylko potrafiłem. Jednakże Ja historyka
musi być obecne, inaczej nie potrafiłby napisać niczego. Opisując zaprezentowane wydarzenia starałem się zachować obiektywizm, umiar i rozsądek. Jeśli
cytuję jakieś oskarżenie, to przytaczam także argumenty strony przeciwnej.
Niemniej jednak całkowity obiektywizm w opisywaniu historii to iluzja. Tak jak narysowanie mapy świata w skali 1:1 jest niemożliwe, równie
niemożliwe jest takie opisanie przeszłości, które dokładnie oddawałoby
wszystkie szczegóły działań i motywy człowieka, który kiedyś żył. W historii,
tak jak we wszystkich naukach społecznych, element subiektywizmu zawsze
istnieje, natomiast przeinaczanie faktów dla poparcia z góry przyjętej tezy
i używanie wybranych zdarzeń z przeszłości do wzmocnienia dumy, w tym
przypadku rodowej, jest nie do przyjęcia. Historia nauką obiektywną nie jest.
I to nie z powodu materii, jaką się zajmuje, ale ze względu na ludzi, którzy
ja uprawiają. Jeżeli historyk mówi, że jest obiektywny, to z reguły nie należy
mu wierzyć.
Nie mogłem pisać o J. Hospodzie w sposób chłodny. Byłoby to fałszowanie tego co się wokół tej postaci wydarzyło. Aby badać biografie, szczególnie
takie jak ta Hospoda, potrzebne są emocje, uczucia, umiejętność przeżywania
wydarzeń razem z bohaterem. Starałem się więc łączyć w sobie kompetencje
demiurga i detektywa, adwokata, prokuratora i sędziego, lekarza i znachora,
podróżnika w czasie i przestrzeni, a także zrozumieć postawy i motywacje
obrońcy i atakującego.
Zasada, że o umarłych tylko dobrze albo wcale, nie dotyczy osób publicznych, inaczej mielibyśmy jedynie panegiryki i hagiografie sprzeczne z celami
wiedzy. Osoby publiczne, w tym politycy nawet tej miary co Hospod, mają
inny rozrachunek z czasem. Dopiero śmierć rozpoczyna dyskusje na ich temat, pozwala dostrzec bilans ich życia i dokonań.
Pracę, której się podjąłem, byłem winien memu dziadkowi Hospodowi. Mimo późnego urodzenia mojego ojca, wbrew logice czasu wiele mu
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zawdzięczam. Przywróciłem w niej do obiegu wiele własnych wspomnień,
cudzych, dobrze zapamiętanych relacji, czy wreszcie wiele rozproszonych
w ówczesnej prasie i późniejszej literaturze przyczynków do tej jakże bogatej
dokonaniami bohatera biografii.
Zasadniczą trudność przy pisaniu o własnym dziadku sprawia fakt, że
ten, który podejmuje się opisania należy do rodziny. Powszechnie wiadomo,
że najtrudniej o obiektywizm wobec własnego otoczenia, także własnej rodziny. Zarazem jednak członek tej grupy może swoje rozważania wzbogacić
o własne doświadczenia i obserwacje, uzupełniając poglądy autorów, którzy
na temat Hospoda pisali i – co trzeba podkreślić – nie byli i nie mogli być
całkowicie obiektywni.
Pracowałem też ze strachu przed własnym lenistwem i chęcią pokonania
go. Zabrałem się jak „wariat z motyką na słońce” za likwidację grodziskiej
„białej plamy”, której likwidacją nie był nikt zainteresowany, albo nie był
w stanie zająć się żaden profesjonalny historyk. Poza tym wiem już dziś z całą
pewnością, że warto podążać za swoją pasją. Ktoś kiedyś słusznie powiedział,
że jak człowiek robi to, co lubi, to wtedy ma wrażenie, że nic nie robi.
Tak to „Gajowy” – jak mnie protekcjonalnie nazywał wspomniany wyżej wuj Feliks Hospod – zdając sobie doskonale sprawę ze swoich marnych
kwalifikacji historycznych i warsztatowych zabrał się za opisywanie swojego
dziadka, Józefa Hospoda. Czy podołał? Ocenę wartości popularyzatorskiej
i historycznej tej pracy pozostawiam zawodowym historykom i P.T. czytelnikom.
Pragnę pięknie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do
powstania tej książki. Dziękuję za udostępnienie starych dokumentów, zdjęć,
a także za złożone liczne relacje. Dziękuję wszystkim, którzy doradzali mi
i z sympatią odnosili się do mojej pracy, a przez to dopingowali do rychłego
napisania książki.
Szczególnie gorąco dziękuję prof. UR dr. hab. Józefowi Półćwiartkowi za
bezinteresowną pomoc, dogłębne, wyczerpujące i życzliwe rady udzielane
mi w czasie pracy nad „Chłopskim Adwokatem”, a także za pomoc przy jego
opublikowaniu.
Mam nadzieję, że moja książka zainteresuje mieszkańców Grodziska
i okolicy a także tych ludzi, których wiąże emocjonalny stosunek z tą starożytną, urzekającą swym pięknem, bogactwem historii i niezwykłych ludzi
miejscowością.
Szczególne podziękowania kieruję do mojej żony Marii za okazywane mi
wsparcie podczas pracy nad książką.

19

Rozdział I

Nazwisko
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H o s p o d – skąd pochodzi tak oryginalne nazwisko
Hospod-nazwisko chłopskie popularne w Grodzisku Górnym, sąsiedniej
Wólce Grodziskiej oraz w przysiółkach, Zagrodach, Podlesiu i Stafiejach.
Nazwisko na tyle niespotykane na terenie Polski, że każda osoba nosząca
je może spokojnie szukać swoich przodków w urzędach wsi Grodzisko k.
Przeworska. Wzbudzało wiele emocji swym rzekomo wschodnim brzmieniem.

Konotacje ruskie nazwiska Hospod
W tradycji rodzinnej nie zachowały się żadne przekazy wskazujące na
ukraińskie (rusińskie) pochodzenie rodziny Hospodów. Czy takie pochodzenie jest możliwe? Należałoby przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy w Grodzisku kiedykolwiek zamieszkiwali Rusini. Od wieków nad
środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem żyli obok siebie Polacy, Rusini, później Żydzi i inne nacje. Zmienne koleje przynależności państwowej tych ziem
w okresie Polski piastowskiej ukształtowały tu na dłuższy czas przejściowy
pas pogranicza miedzy Polską i Rusią. Ziemie te stały się obiektem zabiegów obu państw o umocnienie się na tym obszarze, przez który przebiegały
ważne szlaki komunikacyjne, lądowe i rzeczne, tak lokalne jak i o znaczeniu
ponadregionalnym.
Dolina Sanu mająca z jednej strony świetną drogę, i to tanią, bo wodną, a z drugiej
dobrą glebę, została wcześnie zasiedlona. Tak samo dolina (a przede wszystkim jej część
prawobrzeżna), jak i tereny na wschód od niej były od dawna w kontakcie z kulturą
ukraińską. Tutaj też obok wsi polskich znajdowały się polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie. I Co ciekawe, obie kultury wpływały na siebie w mniejszym lub większym
stopniu, ale się nie stapiały1.
1

s. 427.

F. Kotula, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, LSW, Warszawa,
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Parochia greckokatolicka w Dębnie, wzmiankowana w 1589 roku, obejmowała swoim zasięgiem również Grodzisko, Żołynię i Białobrzegi2, co
wskazywałoby na zamieszkiwanie tej nacji w obrębie Wielkiego Grodziska
i jeszcze dalej na zachód. Jak pokazują źródła ukraińskie, w latach 1879, 1893
i 1909 w Grodzisku zamieszkiwało 5 osób wyznania greckokatolickiego, czyli
nie więcej jak jedna-dwie rodziny. W Żołyni i Białobrzegach były to pojedyncze osoby (1909 r. po 2)3. Rusini byli tu wielką rzadkością wśród żywiołu
mazurskich Lasowiaków i Rzeszowiaków zamieszkujących Puszczę Sandomierską, na której południowo-wschodnim skrawku leży Grodzisko.
W czasie mojej kwerendy w przemyskim archiwum przejrzałem szczegółowo repertoria notariuszy leżajskich z przełomu XIX i XX wieku, rejestrujące ponad 70 tysięcy aktów notarialnych, co daje przynajmniej kilkadziesiąt
tysięcy nazwisk. Akty zawierali mieszkańcy ówczesnego okręgu sądowego
w Leżajsku. Pochodzili oni z miejscowości położonych na zachodnim, pod
względem etnicznym w stu procentach polskim, jak również ze wsi z wschodniego brzegu Sanu, gdzie wówczas odsetek ludności ukraińskiej był znaczący,
a w niektórych wsiach dominujący.
Wśród ruskich nazwisk mieszkańców Piskorowic, Rzuchowa, Pigan, Tarnawca, Rudki, Cieplic, Ożanny, Kuryłówki, Kulna, jak również Przychojca,
Dębna i wielu innych, nie było nazwiska Hospod. Również we wsiach po
polskiej stronie Sanu nazwisko to nie występuje. Osoby o nazwisku Hospod
znajdujące się na stronach repertorium to wyłącznie mieszkańcy Grodziska
Górnego i Wólki Grodziskiej. Teza, wedle której Rusin o nazwisku Hospod
przywędrował z ruskiego Dębna lub zza Sanu do Grodziska nie znajduje uzasadnienia.
Znajomy leśnik, równocześnie historyk amator, opowiadał mi, że od
dłuższego czasu podczas służbowych i prywatnych wędrówek po wschodnim
Podkarpaciu, dawniej zamieszkałym przez Ukraińców, szczegółowo lustruje
zapomniane miejscowe cmentarze. Z nagrobków odczytuje nazwiska byłych
mieszkańców tych ziem. Zaskoczony był tym, że wiele z nich to bardzo polskie nazwiska, noszone współcześnie przez bliskich naszych znajomych i kolegów, ale równocześnie zwierzył się: „Twojego nazwiska pisanego cyrylicą
jeszcze nigdy na żadnym ruskim cmentarzu nie spotkałem”.
– No i nie spotkasz, szkoda trudu – pocieszyłem przyjaciela.
W Wikipedii znalazłem następującą wzmiankę dotyczącą genezy nazwiska Hospod:
„Hospod” jest polskim nazwiskiem pochodzenia ruskiego, odpowiadającym znaczeniu „Pana”. W ortodoksyjnym kościele obrządku wschodniego słowo to używane jest
do określania stwórcy. Jego odmiany to m.in. Hospodarek, Hospodarz. Najwcześniejsze
2
J. Półćwiartek, Dzieje Leżajska, Leżajsk 2003, s. 496; V. i A. Błotko, Przewodnik po ziemi
łańcucko-leżajskiej, Łańcut 2002, Dębno, s. 299–300.
3
Ibidem, s. 502.
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wzmianki o nazwisku pochodzą z roku 1685. Pierwszy, o którym wiadomo, że nosił
to nazwisko, to niejaki Marcin Hospodarz urodzony w Oleśnie w 1661 roku. Wierzył,
że jest synem Hospodara Mołdawskiego, księcia Mirona Mohyły, jak również, że jego
nazwisko tłumacząc dosłownie na język polski, znaczy – Pan lub Książę. Nazwisko
umiejscowione szczególnie w rejonie Karpat, w Polsce w regionie podkarpackim, a specjalnie w Grodzisku Górnym4.

Wiarygodna i dobrze merytorycznie opracowana „Encyklopedia Britanica” podaje:
„Hospodar” – (rus.) – Gospodarz, tytuł monarszy przyjęty na Rusi po podboju Rusi
Czerwonej przez Kazimierza Wielkiego (XIV w.) jako odpowiednik łacińskiego terminu
dominus – gospodarz, pan (panujący) dysponujący pełnią dziedzicznej i suwerennej
władzy. Tytuł Hospodar szybko przyjął się w języku urzędowym na całej Rusi oraz na
Litwie, Mołdawii i Wołoszczyźnie, gdzie ruskiego używano jako języka kancelaryjnego. W XV wieku tytuł Hospodara poprzedzał wszystkie inne tytuły monarsze, np. na
Litwie „hospodar i wielikij kniaź litowskij”, skąd został przyjęty do Moskwy w formie
„hospodar, car, i wielikij kniaź”. W ówczesnej praktyce słowo hospodar zapisywano
gsdr., co doprowadziło do powstania nowego słowa rosyjskiego „gosudar” – władca,
oraz „gosudarstwo – państwo5.

Nieco inną wersję interpretacji nazwiska Hospod, ozdobioną wspaniałym
herbem przypisanym grodziskim Hospodom, prezentuje anglojęzyczna Wikipedia. Piszący te słowa i jego rodzina w żaden sposób nie utożsamia się, jak
też nie rości sobie do tego wizerunku żadnego prawa. Informację tę prezentuję wyłącznie ze względu na jej walory merytoryczne i ciekawą interpretację
symboliki herbu.
Hospod to polskie nazwisko pochodzenia ruskiego6 oznaczające Pana. W kościele
prawosławnym słowo Hospod służy przedstawieniu Boga najczęściej we frazach: Hospod – Boh, (Pan Bóg) lub Hospody pomiłuj (Panie zmiłuj się). Kościół rzymskokatolicki w Polsce używa słowa Pan tam, gdzie kościół prawosławny używa słowa Hospod.
Nazwisko spotykane w regionie karpackim, na polskim Podkarpaciu, zwłaszcza w miejscowości Grodzisko Górne. Jest pokrewne tytułowi Hospodar, który był dzierżony przez
władców Wołoszczyzny i Mołdawii do późnych lat XIX wieku. Mianowani urzędnicy
sądowi Rzeczypospolitej Obojga Narodów piastowali funkcje i tytułowali się: Marszałek
Hospodarski i Pisarz Hospodarski. Nazwisko to było używane przez drobną szlachtę.

Według innych źródeł: „Hospody – nazwisko noszone przez szlachtę
polską herb. Własny, (Ostr.)”7.
„Błogosław Hospody” – zawołanie rycerzy i szlachty herbu Kornic, Kornicz, Kurnicz.
Według Niesieckiego herb ten zwą również „Hospody błogosław”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hospodar (tłumaczenie z angielskiego).
Encyklopedia Britanica – edycja polska, tom 16.
6
 Wikipedia. W oryginale angielskim „of Rusyn” – czego stanowczo nie podzielam.
7
Polska Encyklopedia Szlachecka, tom VI, Zeszyt 1, Warszawa 1936, s. 95.
4
5
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Rycerz ruski Kornic, przodek rodu pieczętującego się tym godłem, przedstawia
na trzech kamiennych stopniach stojący krzyż w kształcie litery T z zatkniętymi na
ramionach bochnami chleba, zwycięstwa wojenne zawdzięczał błogosławieństwom
swych Panów, czyli ruskich książąt. Stąd też herb Kornic zwą też Hospody błogosław.
Pan błogosławiący rycerza to jak wynika z ruskiego zawołania, raczej chrześcijański
Bóg, a nie świecki władca. Przedstawianie przez heraldyków księcia zamiast Boga nie
było jednak przypadkowe, nawiązywało nie tylko do dwuznacznego ruskiego Hospody
czy polskiego Pan, ale i do koncepcji monarchy, jako pośrednika między niebem a poddanymi, koncepcji obecnej w chrześcijaństwie, ale sięgającej pogańskich czasów8.

Konotacje szwedzko-niemieckie lub niemiecko-szwedzkie
nazwiska Hospod
Najstarsze wzmianki o Hospodach w Grodzisku pochodzą z przełomu
XVII i XVIII wieku.
Trwa wtedy tzw. wielka wojna północna. Na ziemiach Rzeczypospolitej
panuje chaos, zmagają się obce wojska: Szwedzi Karola XII, Sasi Augusta II,
Rosjanie Piotra Wielkiego. Przez kraj maszerowały i bezkarnie go łupiły
wojska szwedzkie, rosyjskie, saskie i pruskie. Własne – polskie – nie były
wcale lepsze. Oficjalnie Polska nie jest stroną. Ale elektor saski August II jest
równocześnie królem Polski. Wtedy też dzięki szwedzkim bagnetom część
szlachty wybrała na tron polski sojusznika Karola XII, Stanisława Leszczyńskiego. Jego stronnicy stają zbrojnie po stronie Szwedów, zwolennicy Augusta
po stronie Sasów. W tym trudnym do ogarnięcia rozgardiaszu płoną miasteczka i wsie, giną mieszkańcy. Oddziały obcych wojsk, w tym szwedzkie,
w poszukiwaniu żywności zajmują wygłodzone polskie wsie. Zdesperowani
żołnierze starając się zdobyć prowiant, zaostrzają terror wobec mieszkańców,
na tym tle dochodzi do pospolitych masowych zbrodni i ogromnych strat
w ludności. Wojny były powodem katastrofy gospodarczej, obciążały skarb,
rujnowały system monetarny Polski. W latach 1648–1716, tj. w ciągu 62 lat
Polska miała tylko 7 lat pokoju. Polaków dziesiątkowały epidemie, Bujak
podaje, że „od 1650 roku do końca XVII wieku zaludnienie Polski zmalało
o jedną trzecią”9.
Równie burzliwe czasy przechodzi Podkarpacie, a z nim Grodzisko.
W wyniku opisanych wojen było już tak zniszczone, że „ludzie miejscowi
z lipowego liścia i rzęsy laskowej mąkę robili na kluski”10.
Ubytki materialne i demograficzne Grodziska pod koniec XVII wieku
ilustruje zestawienie dwóch informacji: M. Horn w swojej pracy o zaludnieniu Ziemi Przemyskiej w drugie połowie XVI i w pierwszej XVII wieku pisze:
M. Cetwiński, M. Derwich, Herby, Legendy, dawne Mity, KAW, Wrocław 1987.
F. Bujak, Studia historyczne i społeczne, Lwów 1924, s. 115.
10
J. Nieć, Rzeszowskie za Sasów, Rzeszów 1938, s. 68.
8
9
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Zaledwie dwa miasta Przemyśl i Jarosław przekroczyły w drugiej połowie XVI wieku 5 tyś. mieszkańców. Ponad 4 tyś mieszkańców posiadał Stryj. W pięciu miastach tj.
Drohobyczu, Grodzisku, Leżajsku, Rzeszowie i Żołyni mieszkało więcej niż 3 tysiące
osób11.

Przyjmując, że w tamtych czasach jedno domostwo zamieszkiwało 7 do
10 osób, to Grodzisko było zabudowane przynajmniej 300 domami.
W wyniku potopu szwedzkiego w latach 1655–1656, licznych przemarszów wojsk polskich i obcych, związanych z tym rekwizycji wojskowych,
rabunków, pożarów, grabieży bydła i koni połowa pól uprawnych w starostwie leżajskim leży odłogiem lub zostaje samoczynnie zalesiona12. Zapewne
podobnie było w sąsiednim Grodzisku. Mozolną odbudowę życia gospodarczego przerywa ostatni najazd tatarski na te ziemie w 1672 roku. Dokonał on
nowego pogromu. Opisują go masowo składane w przemyskim sądzie grodzkim płaczliwe relacje mieszkańców Grodziska i Wólki Grodziskiej o spowodowanych tragicznych zniszczeniach. Po tym najeździe „w Grodzisku zostało
tylko 70 domów, w Wólce Grodziskiej 10, w Żołyni 40”13. Można powiedzieć,
że była to prawdziwa apokalipsa. Nie dziwi więc, że Lubomirscy, właściciele
grodziskiego folwarku, poszukując pilnie rąk do pracy osadzali w okolicach
Przeworska jeńców wojennych, tak po potopie szwedzkim, jak i po wojnach
północnych w latach późniejszych.
Zniszczenia wojenne i ucisk pańszczyźniany powodują, że jedyną formą
wyjścia ze wsi była ucieczka. Był to czas, kiedy znad Wisły i Sanu wiele tysięcy chłopów wyemigrowało na Podole14. Pamięć tej ucieczki zachowała się
w Grodzisku wyraźnie:
Tu gdzie Jo siedze – opowiada Pysz Franciszek z Górnego – to downi był gront
Pański. A było to tak: siedzioł tu downi jakiś chłop i odrobioł pańszczyzne. Ale że z tom
pańszczyznom to było tak: najpierw była dwa dni w tygodniu, a potem całe sześć dni.
A tu mu w chałupie ni mioł chto robić, bieda mu dokuczała, ta i chłop powiedział:
pocałujcie mie wszyscy dzieś! – Rzucioł wszystko i uciek na wschod. A gront tyn potym
objon Pan i oddał go Hospodowi, a u Hospoda ożenioł się mój dziadek, Jan Pysz i teroz
tyn gront mom jo. – I tak to było15.

Z informacji tej niezbicie wynika, iż opuszczony przez uciekiniera obszar
ziemi został zasiedlony przez Hospoda. Zważywszy na okoliczności historyczne, w jakich to się odbyło, wielce prawdopodobnym jest, iż osadzony
świeżo przez Pana chłop pochodził z poza Grodziska.
M. Horn, Zaludnienie miast Ziemi Przemyskiej i Sanockiej w II połowie XVI i pierwszej
XVII wieku; „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XXXI, 1970, s. 93–99.
12
J. Półćwiartek, Dzieje Leżajska, op. cit., s. 166.
13
CPAH, fond 13, opis, 1, t. 1078, „Acta Castriensia Premislensia”, s. 1170–1210, [w:]
J. Półćwiartek, Dzieje Leżajska, op. cit., s. 167.
14
J. Nieć, Rzeszowskie za Sasów. Szkic historyczny, op. cit., s. 36.
15
J. Burszta, Ruchliwość społeczna wsi małopolskiej. Studium wsi Grodzisko w pow. łańcuckim, Poznań 1947. Mps w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku Dolnym, s. 147.
11
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W tradycji rodzinnej istnieje przekaz-legenda o szwedzko-saskim pochodzeniu Hospodów. Informację powyższą przekazał Feliks Hospod, urodzony
w 1906 roku, syn Józefa, gruntownie wykształcony erudyta i humanista.
Przekaz ów Feliks powtarzał za swoim ojcem Józefem, a moim dziadkiem.
J. Hospod niewątpliwie miał dostęp do XVIII-wiecznych grodziskich ksiąg
parafialnych, które w latach 20. i 30. XX wieku przekazane przez parafię
grodziską do Archiwum Diecezjalnego w Przemyślu zaginęły bezpowrotnie,
skonfiskowane i wywiezione w 1940 roku z Przemyśla na wschód przez władze sowieckie16. Tu tkwi źródło dziadkowej wiedzy o saskich przodkach.
Według tej relacji przodek, z pochodzenia Szwed lub Sas o nazwisku
Kospod lub Kospoth, uczestnik wojny po stronie szwedzkiej, wzięty do niewoli lub będący na służbie u starosty bohusławskiego Jerzego Ignacego Lubomirskiego w czasie wielkiej wojny północnej, w latach 1700–1721 osadzony
został przez zwycięzcę i równocześnie właściciela Grodziska w jego dobrach,
prawdopodobnie wraz z innymi towarzyszami niedoli17. Najprawdopodobniej pochodził z bocznej, mocno zubożałej gałęzi tej rodziny, skoro przyjął
od Lubomirskiego grodziską ziemię, do tego na początku w XVIII wieku
dotkliwie obciążoną pańszczyzną.
Wojsko szwedzkie było na ziemi przeworskiej kilkakrotnie, m.in.
w 1704 r., kiedy to Karol Gustaw XII maszerował na Lwów w pogoni za Augustem II, który obozował pod Sieniawą. W 1709 r. Karol, mając 31 tys. ludzi,
w tym 19 tys., Szwedów przegrywa wielką bitwę pod Połtawą na Ukrainie.
W 1711 r., po podpisaniu traktatu z carem Piotrem I, który umożliwiał Szwedom powrót do domów, zdemoralizowana armia wraca przez terytorium
Polski. Kolejny raz Szwedzi pojawiają się na ziemi przeworskiej.
Analizując te fakty trzeba przyznać, że przodek Hospodów na pozostanie
na ziemi grodziskiej okazji miał sporo, ale czy był narodowości szwedzkiej
jak chce legenda? Wojska tamtych okresów składały się w przeważającej części z najemników pochodzących z różnych krajów i różnych nacji. Procesy
asymilacyjne w „koktajlowych” społecznościach przebiegają na ogół wolno.
Stosunkowo łatwo dokonywały się w warstwie rycerskiej. Wśród chłopstwa
 Księgi stanu cywilnego w parafii rzym.-kat. Grodzisko Dolne prowadzone były już
za Pierwszej Rzeczypospolitej, począwszy od pierwszych lat XVIII wieku, czyli prawie 80 lat
wcześniej, aniżeli nakazały to zaborcze władze austriackie, uniwersałem Cesarza Józefa z 20
lutego 1784 roku, który to określał ogólne zasady prowadzenia ksiąg metrykalnych (chrztów,
małżeństw, pogrzebów) dla wszystkich wyznań w Galicji. W parafii grodziskiej księgi chrztów
prowadzono od 1708 roku, małżeństw od 1709 roku, zgonów od 1711 roku. Reskryptem
z dnia 19 listopada 1928 roku przekazano z archiwum parafialnego do Diecezjalnego: „8 ksiąg
połączonych w 7 tomów zawier. metryki, Bapt: 1708–1784, Cop. 1709–1744, Mort. 1739–1779.
Reskryptem z dnia 15 maja 1933 roku przekazano trzy księgi zawierające: pogrzeby z lat 1711–
–1739, protokoły okólników 1822–1868, oraz Memorabilia 1874–1885. Archiwum Diecezjalne
w Przemyślu, Parafia Grodzisko Dolne, Inwentarz, s. 15, 16, 17.
17
J. Nieć, Rzeszowskie za Sasów. Szkic Historyczny, op. cit., s. 62, 63.
16
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trwały długo, dopóki w kolejnych pokoleniach osiadłych na tej samej ziemi
różnice między swoim a obcym zatarły się.
Inny przekaz, który zachował się w Grodzisku, mówi również o jeńcach
szwedzkich pochodzenia polskiego, z okresu potopu szwedzkiego, osadzonych w Grodzisku przez Lubomirskiego. Pochodzili oni z oddziałów wielkopolskich sprzymierzonych ze Szwedami. Wzięci do niewoli w widłach
Wisły i Sanu i osadzeni w Grodzisku Wielkopolanie są protoplastami wielu
grodziskich rodów. Wielkopolskę i Pomorze zamieszkiwała od wieków liczna polska gałąź rodziny Kospot, Kospoth, Kospod, więc niewykluczone, że
tą drogą przybyli i osiedli w Grodzisku. Wiele nazwisk Grodziszczan, wydawałoby się niepowtarzalnych i tylko tutejszych, znajduje swoje odpowiedniki
w północno-zachodniej Wielkopolsce, nad Wartą i Notecią, na ziemiach sąsiadujących z Lubuszami, ziemiach, z których rozpoczął się potop szwedzki.
Byłaby to kolejna po XIV-wiecznej lechicka fala osadnicza na tych terenach.
Prowadzone w dwudziestoleciu międzywojennym w Grodzisku przez
Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie badania naukowe nad pochodzeniem tutejszej ludności (antropologiczne, socjologiczne, etnograficzne i etnologiczne), według mojego informatora potwierdziły lechicko-wielkopolskie
pochodzenie wielu tutejszych rodów. Jak podaje Kotula, był to fragment
większych badań nad kulturą południowo-zachodnich Słowian, w dużej
mierze Lechitów, która w okolicach Łańcuta i Przeworska zachowała się
„w swoim nieskażonym kształcie, tutaj zatem można było prowadzić nad nią
badania wydatniej aniżeli w jej ojczyźnie”18.
Józef Hospod przez pewien czas używał nazwiska z pisownią przez „ó”
– Hospód19. Wszystkie XIX-wieczne dokumenty dotyczące rodziny, jakie
miałem możliwość oglądać w oryginale w kancelarii parafialnej w Grodzisku
Dolnym, w Urzędzie Stanu Cywilnego, a także w archiwach: rzeszowskim
i przemyskim, pisowni z „ó” nie potwierdzają. (Jedynie dokumenty i podpisy osobiście sporządzane i składane przez dziadka zawierają pisownię „ó”).
Wszędzie wyraźnie widnieje pisownia Hospod. Chociaż staranność, z jaką
były wówczas w parafiach wytwarzane dokumenty ewidencyjne ludności pozostawia wiele do życzenia. Drobna kropka nad „o”: no cóż, przecież mogła
się zawieruszyć. Kapłani w sprawach ziemskich też bywają przecież omylni!
Kropka nad „o” dla Hospoda to parasol, swego rodzaju polityczna „barwa
ochronna”, wytrącająca wrogom, a także paradoksalnie przyjaciołom, możliwość politycznego manipulowania jego nazwiskiem20. Czy skuteczna? Zapewne nie! Jego dwoje wykształconych na poziomie uniwersyteckim dzieci,
kreseczki przy nazwisku nie używało.
F. Kotula, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, LSW, Warszawa, s. 75.
 Archiwum Państwowe (dalej AP) w Przemyślu, Zespół 965, sygn. rep. 202, akt notar.
35015.
20
„Wieniec Polski” 1897, nr 6, s. 98.
18
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Geneza nazwiska Kospoth według genealogii niemieckiej: przedstawia się
następująco:
Praszlachetny (dawny szlachecki) ród z Turyngii z domu Kospod koło Jeny. Po
raz pierwszy ukazuje się w aktach Saksońskiego Głównego Archiwum Miasta Drezno
nazwisko Henricus de Kozebude 28 kwietnia 1220 roku. Rodowód rozpoczyna się od:
Karl w 1447 roku, Pan na: Schilbach i Senbendorf. Nazwisko zmienia się: Kozebude,
Kozzibate, Cozebode, Kossebode, Kozbod, Cospod, Kospode, Kospot, Kospoth21.

Tak genezę rodu opisuje „Genealogiczna książeczka kieszonkowa domów
szlacheckich wydawana w mieście Gotha”.
W innym tomie opisującym rody hrabiowskie czytamy:
Ewangelicki-turyngijski, prastary szlachecki ród z domu Kospod koło Neustad nad
rzeką Orla, który rozpoczyna się nazwiskiem (wywodzi się) od Reinhold von Kozinbude
w roku 1137 w aktach (vgl dobenecker reg. Dipl. tur, I 1378). Gałąź rodowa rozpoczyna
się w 1479 roku od Friedrich +1500 pan na Schilbach. Nazwisko zmienia się: Kozzibate,
Cozebode, Kossebode, Kosbod, Kospode, Cospot, Kospot, Kospoth22.

To jest z kolei relacja „Genealogicznej książeczki kieszonkowej domów
hrabiowskich wydawanej w mieście Gotha”.
Rodzina i rody wywodzące się z prastarego domu Kospod znad rzeki Orla
trwale zapisały się w historii ziemi śląskiej. Dzieje dolnośląskiej miejscowości
Iłowa zapisują na swoich kartach wkład rodu von Kospoth w jej rozwój.
Iłowa była osadą zapewne już w XIII wieku, skoro przyjmuje się, że jej właściciele
walczyli pod Legnicą w 1241 roku. Niewątpliwie do jej rozwoju przyczyniło się położenie wsi na skrzyżowaniu dróg z Żagania do Zgorzelca oraz z Legnicy do Gubina (…)
Ostatnia właścicielka Anna Zofia Krystyna von Promnitz zmarła w 1746 roku. Wówczas
to majątek wraz z miastem dostał się w ręce króla Prus i najprawdopodobniej w następnym dziesięcioleciu został przekazany w ręce rodziny von Kospoth. Ród von Kospoth
wywodził swe korzenie od Henricusa de Kozebude, który został odnotowany w 1220
roku, jako właściciel miejscowości Kospoda koło Jeny. Linię śląską zapoczątkował Johann August, który zmarł w 1758 roku. Był on właścicielem Schilbach, Oschitz i Blenkenberga. (…) W 1837 roku dobra w Iłowej dziedziczy małoletni wówczas Wilhelm
Karl Max. W jego imieniu majątkiem zarządzał krewny z bocznej linii Gotthelf Erdman
von Kospoth. Już w 1810 roku miasto Iłowa należące do rodziny von Kospoth zostało
wydzielone z dóbr rodzinnych23.

Literatura polska i niemiecka opisuje wiele ciekawych postaci tego prastarego rodu, wywodzącego swoje korzenie z zachodniej, całkowicie zgermanizowanej słowiańszczyzny. Oto kilka przykładów:

„Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Hauser” 1936.
„Gothaisches genealogisches Taschenbuch der graflichen Hauser” 1936.
23
 AP w Zielonej Górze z siedzibą w Kisielinie, Zespół 963/0, Karta A, Majątek Iłowa/
Halbau.
21
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W 1525 roku podczas ostatnich zmagań Polski z Zakonem, 12 marca wojska polskie
podeszły pod Kwidzyn, którego broniły wzmocnione siły pod dowództwem pomezańskiego rycerza Hansa von Kospotha24.

Na łamach powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Bruhl” występuje
generał saski o nazwisku Kospoth, wyraźnie kontestujący przejście młodego
księcia i późniejszego króla Polski Augusta III z wiary protestanckiej na katolicką.
Po mszy oddalił się nuncjusz, a książę odezwał się do dworaków swych protestantów: Teraz Panowie już wiecie, czym ja jestem, a zatem wkrótce proszę za mną. Na
co generał Kospoth odparł: Jeszcze się o tym nie myślało, trudno się tak nagle zdecydować… A książę dodał: Masz waszmość słuszność, trzeba wprzódy zostać dobrym
chrześcijaninem nim katolikiem25.

Historyk Władysław Grabski w swojej książce wydanej po II wojnie światowej pod tytułem „200 miast wróciło do Polski”, traktującej o powrocie do
macierzy polskich Ziem Zachodnich i Północnych, opisując historię miasta
Oławy barwnie maluje hrabiego Kospotha, dowódcę rajtarów saskich w służbie króla polskiego Fryderyka Augusta.
Na zamku Oławskim zamieszkiwała w latach 1676–1680 Księżna Legnicka, Ludwika, matka ostatniego Piasta Śląskiego [Vide Legnicki]. W latach 1691–1734 Oława
była własnością królewicza polskiego Jakuba Sobieskiego. Król Jan Sobieski miał pewne
plany na odzyskanie choćby części Śląska dla Polski, brakło jednak już sił na ich konsekwentne przeprowadzenie. O słabości polskich wpływów wówczas niech świadczy przygoda, jaka spotkała polskich królewiczów na Śląsku w 1704 roku. Oto 28 lutego synowie
Jana III Sobieskiego, Jakub właściciel Oławy i jego brat Konstanty jadąc z Wrocławia do
Oławy zostali pod Czerwoną Karczmą napadnięci przez 40 saskich rajtarów i siłą uwięzieni przez hr. Kospotha, działającego na rozkaz króla Fryderyka Augusta i zawiezieni
do fortecy Pleissenburg pod Lipskiem. Jak tłumaczy kupiec J. Steinberger z Wrocławia,
z którego Dziennika za Mosbachem czerpiemy dane, uwięzienie królewiczów polskich
nastąpiło z tego powodu, że podobno król szwedzki Karol XII chciał króla Fryderyka
Augusta zrzucić z tronu polskiego i zastąpić go Jakubem z Oławy26.

Ciąg dalszy dziejów rodu Kospothów dopisuje historia pisana nam
współcześnie w „Panoramie Oleśnickiej”:
Pałac w Brzezince był uznawany za architektoniczną perłę terenu od Gorlitz po Breslau. (...) Okazuje się, że pałacyk w podoleśnickiej wiosce był przed wojną uznawany za
klejnot rejonu śląskiego, który rozciągał się aż od Zgorzelca po Wrocław. O tym opowiedziała J. Sytemu rodzina byłych właścicieli pałacu, którzy niedawno odwiedzili Brzezinkę.
W śród nich był ostatni żyjący potomek rodziny Kospothów. Przypomnijmy, że posiadłość w Briese [niemiecka Brzezinka], należącą wcześniej do rodziny von Gelhornów,
kupili w 1721 roku dwaj bracia, oficerowie armii saskiej w służbie króla Polski Augusta II
 Wędrówki szlakiem zamków krzyżackich: „Kwidzyn”.
J. I. Kraszewski, Brühl, LSW, Warszawa 1970, s. 115.
26
 W. J. Grabski, 200 miast wraca do Polski. Informator Historyczny, Wydawnictwo Zachodnie, Poznań 1947, Oława, s. 236–237.
24
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– Joahim i Christian von Kospoth. To oni w 1725 roku zaczęli tu budowę pałacu. Okazało
się, że ich potomkowie często w ostatnich latach odwiedzali swoje dawne dobra. Podczas
ostatniej wizyty wyrazili wielką satysfakcję z faktu, że wreszcie ktoś ruszył z robotą w pałacu. Dostałem od nich zaproszenie do Monachium gdzie obecnie żyją.
Goście z Niemiec opowiedzieli też sporo pałacowych anegdotek i dzielili się ciekawostkami związanymi z obiektem i historią rodu Kospothów. Sporo opowiadali o ostatnim żyjącym w pałacu Kospothcie, który był zapalonym myśliwym. Salę, która była cała
w obrazach Rubensa, przerobił na salę z trofeami myśliwskimi. Uporządkowany park na
modłę francuską zamienił na styl angielski i pozwolił roślinności na nieskrępowany rozwój. Krążyła o nim anegdotka, że z jednego z obrazów Rubensa zrobił kurom grzędę (...)27.

Friedrich August von Kospoth, żyjący w latach 1767–1832, był po rozbiorze Polski burmistrzem Kalisza i Piotrkowa Trybunalskiego, a następnie
wieloletnim nadburmistrzem Wrocławia. Dzisiejsza ulica Daszyńskiego we
Wrocławiu nosiła przed II wojną światową nazwę „Kospoth Strasser”.
Kaszubscy Lipińscy ze wsi Pupkowo i Brzozowo mają przydomek Kospoth28. Herbarz szlachty polskiej, zwłaszcza wielkopolskiej i pomorskiej, roi
się od nazwisk Kospot, Kospoth, Koszpot, herbu Kościusza.
Na pograniczu polsko-ruskim nazwisko Kospoth, lub co bardziej
prawdopodobne Kospod, przekształcono na Hospod. Na tej samej zasadzie
spolszczono wiele innych niemieckich nazwisk, niezależnie od tego, czy ich
nosiciele przybyli do Grodziska jako osadnicy, czy też weszli do tej społeczności na zasadzie małżeństw z Grodziszczanami. W formie Hospod nazwisko łatwiej się wymawiało brzmiało bardziej swojsko. Tym samym nazwisko
uległo pewnym przemianom, alfabet pozostał łaciński, brzmienie, wydźwięk
i przekaz wyszedł rusiński.
Zaborcy często nie mogli zapisywać nazwisk według oryginalnej pisowni,
ponieważ albo występowały w nazwiskach polskie znaki diakrytyczne, albo
spisywali osoby niepiśmienne, które nie znały pisowni swoich nazwisk, często
też nazwiska były zapisywane w ich brzmieniu fonetycznym, niezgodnym
z pisownią. Również nazwiska i imiona osób, które migrowały często ulegały
zniekształceniom.
Walny udział w transformacji, czy raczej w zniekształcaniu, nazwisk
szczególnie chłopskich, mieli miejscowi duchowni, którzy nie wykazywali szczególnej staranności w prowadzeniu powierzonych ich pieczy ksiąg
parafialnych. W przypadku naszego K o s p o d, duża litera K pisana mało
starannie ręcznie mogła się na tyle upodobnić do dużego H pisanego również
ręcznie, że przez następcę na urzędzie proboszczowskim została tak właśnie
zinterpretowana i nazwisko Kospod, lub Kospoth doznało kolejnej w ciągu
wieków przemiany. Otrzymało – zapewne niepowtarzalną – dzisiejszą wersję
grodziską, jakże piękną i głęboko starosłowiańską – H o s p o d.
27
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Tak to słowiańskie nazwisko rodem z Łużyc Górnych (pochodzące zapewne od poczciwej kozy), mające w XII i XIII wieku brzmienie Kozinbude,
Kozebude i Kozzibate, poprzez zgermanizowane formy Cozebode, Kossebode, Kosbod, Kospode, Cospot, Kospod, Kospot i Kospoth, przez „przypadek”
przywrócone zostaje słowiańszczyźnie w formie Hospod.
Olbrzymi postęp, jaki uczyniła w ostatnich kilku latach genealogia genetyczna, daje nam nadzieję na szybkie i ostateczne rozwiązanie zagadki
pochodzenia rodu Hospodów. Przeprowadzone w ostatnim czasie w Stanach
Zjednoczonych testy DNA (Y DNA, ojca rodu) dla potomków Tomasza
Franciszka Hospoda urodzonego w grudniu 1870 roku w Grodzisku Górnym
(emigrował do USA w 1892 r.), wykazały, iż ród Hospodów w linii męskiej
posiada I1 haplogrupę chromosomu Y29, powstałą w populacji zamieszkującej Jutlandię, Islandię i Skandynawię (30–40% ludności), Niemcy (10–20%
ludności), Polskę (7–15% ludności), a także według niektórych badaczy –
Bałkany. Haplogrupa I to najstarsza haplogrupa Europy, dziś stosunkowo
nieliczna – są to „rodowici Europejczycy”, którzy nigdy po Indiach nie wędrowali, ale 40 tys. lat temu osiedli od razu w Europie, „zjadając” neandertala. Polska „szlachetna” linia o dobrym rodowodzie w skali mikro okazała się
R1a1 (w Polsce 57% populacji) czyli „barbarzyńcy” z Indii, którzy do Europy
zawędrowali 20 tys. lat po nas (I1) „Hospodach”. I jak tu zawędrowali ze swoimi kijami, to zastali cywilizację – nie techniczną co prawda – ale cywilizację
z łukiem, igłą do szycia, farbami olejnymi (jaskinie Lascaux itp.) i instrumentami muzycznymi, która chowała swoich zmarłych. Ta różnica kulturowa
była olbrzymia, na korzyść „I” oczywiście. Najstarsze budowle megalityczne
tworzyli ludzie z tą grupą30.

Konotacje starosłowiańskie i zachodniosłowiańskie nazwiska
Hospod
Gospod – od prasłowiańskiego gospodb – „pan”. W języku staropolskim
występuje gospodzin: pan, gospodarz. Od tego prasłowiańskiego – nigdy rosyjskiego czy ruskiego – pnia gospodb pochodzą polskie nazwiska: Gospod-arz 1626, Gospod-arzec, Gospod-arzowicz 1490, Gospod-arzyczek 1613,
Gospod-arczyk 1338, Gospod-ar, Gospod-arczuk, Gospod-arczyk, Gospod-arec, Gospod-arek, Gospod-arewicz, Gospod-arowicz, Gospod-arszyk,
Gospod-arszyn, Gospod-arski (od przymiotnika gospodarski), Gospod-orz
(śl.), Gospod-yni (ź. 1635), Gospod-inow, Gospoś (od gwarowej gosposi, go29
 T. F. Hospod, Jr. (tfxhospod@gmail.com), Boston, Massachusetts, Relacja w posiadaniu
autora.
30
http://wolnemedia.net/historia/gdzie-podziali-sie-germanie/. Autor: Faral, Źródło:
Nowy Ekran. Na podstawie „Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage”.
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spodyni), a także Gospos, Hospod, Hospod-iuk, Hospod-ar, Hospod-arczyk,
Hospod-arek, Hospod-arewski, Hospod-arski, Hospod-arysko, Hospod-ynicz, Hospód, Hospod-ura, Spodaryk31.
„Hospodar” – w języku słowiańskim znaczy gospodarza. Tytuł ten dawniej był panującym na Litwie, oraz wśród książąt Wołoskich i Multańskich. Sapieha w dedykacji
Królowi Statutu litewskiego pisze: Były to czasy, Najjaśniejszy Miłościwy Hospodar
Królu, tenże Król tak się tytułuje: „My Hospodar znając powinnością swoją, żebyśmy
państwem naszym wolność ich trzymali”, gdzie indziej znów „Majestat nasz Hospodarski”, lub Sam Hospodar pan nasz żadne zwierzchności nad nami zażywać nie może,
jeno tylko, wiele prawo mu dopuszcza, Bierkowski w XVII wieku pisze: „Królowa, jako
hospodaryni ma wiedzieć, co się w domu jej dzieje32.

Hospodarzyczek – w przedchrześcijańskiej wierze słowiańskiej ostatni wśród podrzędniejszych bóstw niebieskich, należał do niego z lasem
związany domowy bożek zwany Ipabohem, był to „jakiś zwierzobożek
z różkami i promienicą na głowie”. Tak widzieli go Obodryci, a przypominał
znanego z góralskich i kaszubskich legend króla węży. Informacje zawarte
w dziele Trentowskiego33 wskazują na głęboko zachodnio-słowiańskie pochodzenie rdzenia „hospod”, sięgające głęboko w prehistorię zachodniej
słowiańszczyzny. Przywołane świadectwo Obodrytów zamieszkujących
zachodnie rubieże Słowian o bóstwie Hospodarzyczka tezę tę potwierdzają.
Pradawni Słowianie oddawali powszechnie cześć licznym dziadom, didom,
których zamieniali w bożków domowych. Ich wyobrażone postacie ustawiali w przyległych gajach pod rozłożystymi drzewami, a także lokowali
je w domostwach na poczesnym miejscu, najczęściej nad stołem. Każdy, kto
przychodził z wizytą, składał pokłony bożkowi domowemu, powtarzając
tę czynność wychodząc. Podnosząc dziadów do znaczenia Bogów i składając
im obiaty34, Słowianin czuł się bezpiecznym i szczęśliwym pod ich opieką.
Bóstwa w boju dawały mu zwycięstwo, w domu zdrowie i pomyślność, opiekę nad rodziną i gospodarstwem. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa bóstwa
domowe, dziady, didy przybierały charakter złych duchów, a pamięć o nich
zupełnie zanikła. Odtąd upatrywano w nich szkodliwe istoty, podobne do
diabłów. Jednym z takich bóstw, a później diabłów, według Wilhelma Bogusławskiego był u Czechów, a także u Polaków hospodarzik, zwany także
skrzatem lub skrzetem.

31
 K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny. Kraków 1999, T. I,
s. 258.
32
 Z. Gloger, Encyklopedia Staropolska, Wiedza Powszechna, tom II, Warszawa 1985.
33
 T. Linkner, Wstęp [w:] Słowiańskie Bogi i Demony. Z rękopisu Bronisława Trentowskiego, Gdańsk 1998.
34
 Obiata – u Słowian Zachodnich termin oznaczający ofiarę składaną Bogom, siłom
nadnaturalnym, zmarłym.
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Słowo Hospodar, Hospodin, na przestrzeni wieków robi zawrotną karierę, wędrując za przyczyną wielonarodowościowej Rzeczpospolitej i jej królów
używających tytułu Hospodar z zachodu na wschód, a nie odwrotnie35.
O zakorzenieniu w zachodniej serbołużyckiej, jak i czeskiej słowiańszczyźnie słowotworu hospod, hospodar, świadczą nazwy miejscowości we
wschodnich Niemczech. Świadectwa samych Niemców, że nazwy tych osad
nie są niemieckie, pozwalają nam wnioskować, że wszystkie wzmiankowane
osady zawdzięczają swój początek Słowianom.
Sveboda, teraz niemiecka Svebeda, bez wątpienia po słowiańsku wymawiało się
Swoboda, podobnie jak znajdujące się pod Jeną Lebeda i Gospoda, dawniej wymawiały
się Loboda, Hospoda. (…) Po serbsko-łużycku Hospoda = oberża, karczma. Po polsku
gospoda = stancja, gościniec, karczma36.

Słowotwór ten znajdujemy również przy opisywaniu przymiotów
i dostojności mieszkańców zachodniosłowiańskich gmin. Oprócz nazwy
człowieka, innego, odznaczającego różnice stanu określenia w prehistorii
słowiańskiej nie było,
(…) i że dlatego mieszkańcom gmin służyło miano: ludzi, później w Czechach: lidi,
u Polaków: ludzie. Starszym w rodzinach przysługiwała nazwa gospodarzy. (…)
Gdybyśmy nie wiedzieli co znaczy w Polsce i u Rusi, gospodarz, hospodar na wsiach,
znaleźlibyśmy objaśnienie u Serbów łużyckich, których mowa wstrzymana w rozwoju
w XI wieku, dochowała dotąd starożytną nazwę hospodar, rja = (niemieckie Wirth Herr,
Hauswater. Pful. Słownik) (…) Według księgi Rożmberskiej, w XIII wieku u Czechów
hospodar to ten, kto maje statek na nem z żenou a s rodinu (s. celedi), chlebi pater
familias. Podobnie w Statucie Polickim. Brandl. Kniha Rożmberska s. 11637.

Rozpowszechnienie po całej Słowiańszczyźnie od niepamiętnych czasów
nazwy hospod, hospodin, hospodar, gospodin, gospodar „z różnym w cale
w rozmaite czasy znaczeniem” wskazuje, że nazwa ta tworzyła się z narodowego pierwiastka i oznaczała: poczesność, dostojność, możność.
Była więc oznaką godności, nie zaś; stanu, urzędu lub władzy. A że do przewodzenia
w sprawach ludowych, czy przez wybór, czy przez wdziarstwo występowali mężowie
z ludzi możnych, dostojnych, a za tem wypadało38 [że każdy zwierzchnik ludowy był
Panem].

W czasie wielkich wojen narodów słowiańskich zbliżające się do nieprzyjaciela wojska śpiewały pieśni nabożne. U Polaków była to pieśń „Bogarodzico dziewico”, u Czechów pieśń „Hospodynie pomiłuj ny”. W bitwie
z Węgrami pod Kressenbrun w 1260 roku nad wojskiem czeskim powiewała
 T. Linkner, Wstęp [w:] Słowiańskie Bogi i Demony. Z rękopisu Bronisława Trentowskiego, Gdańsk 1998.
36
 W. Bogusławski, Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII wieku,
t. II, s. 195, przypis 312. Loboda = Melde, Arti plex, Pful. słownik.
37
Ibidem, s. 405, przypis 37.
38
Ibidem, s. 438.
35
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chorągiew św. Wacława a żołnierze śpiewali właśnie tę pieśń39. Pieśni te przez
kilka wieków podnosiły ducha walki wojowników.
Tytułem hospodyn posługiwał się także lud polski. Kiedy po chaosie spowodowanym działalnością Masława Kazimierz Odnowiciel wracał do Polski,
uradowany tym lud polski uroczyście i radośnie powitał go XI-wieczną pieśnią „Witaj że nam witaj miły Hospodynie”40.
W czeskich górach na szczycie zwanym Jawornik od niepamiętnych
czasów stoi krzyż, do którego w dzień św. Wacława wędrowali pobożni pielgrzymi. Nawet po ugruntowaniu się nauki Lutra, Jaworzanie protestanci, spotykając pielgrzymów katolickich z chorągwiami, uczestniczyli w procesjach
katolickich. Nabożeństwo odbywało się koło krzyża, a wszyscy obecni klęcząc
śpiewali modlitwę „Hospodynie pomiłuj ny”, tą samą, która do dzisiejszych
czasów zachowała się u Czechów, Morawian, Słowaków pod nazwą modlitwy
św. Wojciecha41.
Joachim Lelewel w swym wiekopomnym dziele „Polska dzieje i rzeczy jej.
Tytuły i zaszczyty” tłumaczy skomplikowane dzieje etymologiczne słowotworu hospodar, a w konsekwencji i nazwiska Hospod, i wywodzi je „z języków
indoeuropejskich od Ghos-Pot, czyli wódz”. Lelewel pisze:
Owóż w jinnym razie, prosty obywatel koło roku 1100 mówi do Władysława Hermana,
domine dux, po polsku hospodyne książe (ksiądz). Stara powieść zapewnia, że na sześćdziesiąt lat wprzódy, a w piętnaście po zgonie Bolesława Wielkiego, lud zbiegający się naprzeciw
przybywającego Kazimierza, wywoływał a witajże hospodyne. Było, więc wówczas uczczeniem panującego, dominus rex, dominus dux, gospodyn król, gospodyn ksiądz.
Hospodyn, gospodyn, przypomina razem hospodara, gospodara, w Ruskich i jennych mowach, coś więcej znaczącego. W XV wieku na Mazowszu taki był panującym
nadawany, pewnie za przykładem Rusi. Ale to jest z pierwszego początku jedno, co
gospodyn (…).
(...) Co bądź do Bolesława Wielkiego mówiono: gospodyń król, a Bolesław mówił
do biskupów gospodyn biskup, albo gospodyn ksiądz? Za Mieczysława zniknęli wysocy
dostojnicy za Popielów księżami, książętami zwani. Lud, przywykły do tego miana przeniósł go na duchowieństwo, którego z razu mała ilość, a od razu na dworze i w kraju
wysokie znaczenie dostrzegł: widział w nich książąt chrześcijaństwa i czcił równie każdego gospodyn ksiądz. (…) Królowie polscy, aż do Jana III, pisząc po rusku do Moskwy,
wyrażali: my wielki hospodar krol. (Czacki o praw. lit. i pol. t. I, p. 202)42.

Dalej Lelewel pisze:
Niektóre dialekta słowiańskie, mianowicie Ruskie z podwójnego zakończenia się
in, ar, hospodin, hospodar, znaczące znalazły znaczenia odróżniające. Z tem wszystkim
jest to jeden i sam wyraz, czego dowód dochował język polski: gospodarz, a żona jego
gospodyni. Istota wyrazu jest host, Got: Bodin, porad, bez wątpienia są zakończenia
Ibidem, s. 702, 873.
Ibidem, s. 869, 870, 887.
41
 W. Bogusławski, Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII wieku,
t. III, s. 86.
42
J. Lelewel, Polska dzieje i rzeczy jej. Tytuły i Zaszczyty, Poznań 1859, s. 127–130.
39
40
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wymawianiem może z pierwszego utworu przeistoczone. Wywód, że gospoda, gości
obdarza, jest płonny: może chciał go, kto podeprzeć twierdzą, że gospodyn jest gości
podejmujący! – Trudno poniekąd zakończenie podin, podar, jaką analogią objaśnić: być
atoli może, że host uzyskał zakończenie, host-bo a potem host-bo-in, host-bo-jar. Wymawianie ugładziło hospodyn, hospodar. Z hospodara powstał rosyjski wyraz, hosudar.
Jeżeli gost-pod, jest rzeczywiście z dwu wyrazów złożone, raczejby w nich dostrzegać
było gost-wód (wodzenie przywodzenie): a pomnić, że gost, post nie gościa tu ma znaczenie, ale jakiejś godności, władzy, zwierzchności, wyższości. Rzeczywiście trudny sęk
do odgadnienia:, ale na ten raz dosyć tego43.

I rzeczywiście pochodzenie nazwiska Hospod to trudny sęk do odgadnięcia. Proste kojarzenie go z Rusinami, obecnymi Ukraińcami jest więcej
niż proste, zakrawa na kompletną ignorancję. Wszystkie współczesne języki
zachodniosłowiańskie zachowały w swoich zasobach słownictwo pochodzące
od rdzenia hospodar, hospodarski, wystarczy przyjrzeć się najbliższym nam
Czechom, ale nie tylko. Wiele nazwisk polskich, słowackich, bułgarskich,
serbskich, chorwackich i innych pochodzi od gospodarza, hospodara i podobnych.
Nazwiska współcześnie funkcjonujące w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wywodzące swój pień od słowa „hospodar” to: Hospodarysko
– nazwisko z okolic Tyrawy Dolnej, pow. sanocki44, Hospodarski – nazwisko spotykane w Tarnopolu45, Hospodarecka – nauczycielka w Jaworowie
w ostatniej dekadzie XIX wieku46, Hospodura – nazwisko z listy Wildsteina.
Ponadto: w Polsce od słowa hospodar wywodzą się nazwiska: Hospodar,
Hospodarczyk, Hospodarewski, Hospodarska, Hospodiuk, Hospodowicz,
Hospodynicz, Gospodar, Gospodarczyk, Gospodarek, Gospodarski. W Czechach: Hospodar, Hospodarsky, Hospodka, Hospodsky, Gospodareck. Na
Słowacji: Hospodavis, Hospodor, Gospodor. Na Morawach: Hospodin.
W reszcie nazwiska serbskie; Hospodore, Gospodinovic, Słoweńskie; Gospodaric, Gospodnetich, Bułgarskie; Gspodinov, Białoruskie; Hospodarek, Gospodarec, rosyjskie: Gospodarik, Gospodinsky oraz ukraińskie Hospodenko.

Konotacje grodziskie nazwiska Hospod
Nasze Grodzisko to prastara, ongiś dobrze umocniona osada, strzegąca dróg wiodących wzdłuż Sanu oraz osłaniająca od północy ważny szlak, prowadzący ku ziemiom
ruskim47.
Ibidem.
„Wieniec-Pszczółka” 1915, nr 38, s. 8.
45
„Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomerii z wielkim księstwem krakowskim” na rok
1840, s. 436.
46
„Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomerii z wielkim księstwem krakowskim” na rok
1895 s. 438.
47
 S. Grodziski, Grodzisko w czasach staropolskich, „Gazeta z Grodziska i okolic” 2001,
nr 3, s. 2.
43
44
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Okolica, w której leży Grodzisko, stanowiła pogranicze Rusi Czerwonej,
były to rubieże o niezbyt stabilnej przynależności państwowej.
Kiedy państwo polskie pojawiło się na arenie dziejowej w X wieku,
granica Polski pierwszych Piastów biegła z drobnymi odchyleniami wzdłuż
Wisłoka. Ta sytuacja utrzymywała Grodzisko w strefie wpływów polskich aż
do połowy XIV wieku, w tym czasie gród pełnił rolę strażniczą na granicy
Polski z Grodami Czerwieńskimi. W tym czasie wysoce prawdopodobne były
długie okresy wpływów ruskich. Dopiero zajęcie Rusi Halickiej przez Kazimierza Wielkiego spowodowało, że okolice u zbiegu Wisłoka i Sanu dawniej
nadgraniczne, znalazły się głęboko wewnątrz państwa polskiego.
Ziemia przemyska, a z nią Grodzisko i najbliższe okolice, w średniowieczu zostały skutecznie wyludnione przez szalejące epidemie, ciągłe wojny
polsko-ruskie, wreszcie liczne zagony i najazdy tatarskie.
W czasach Kazimierza Wielkiego rozpoczęła się intensywna kolonizacja
na przyległych do Rusi terenach Małopolski w dorzeczach Wisłoka, Wisłoki,
Ropy i Jasiołki. Objęła ona zalesione obszary Podkarpacia48. W okolicach
Łańcuta i Przeworska w tym czasie miała miejsce kolonizacja osadników
z terenu Łużyc, Saksonii i Śląska, południowo-zachodnich Słowian w dużej
mierze Lechitów49. Równocześnie napływają koloniści niemieccy.
Razem z rdzennymi mieszkańcami Grodziska, być może także Rusinami
pozostałymi w Grodzisku po trzech wiekach przynależności ziem nad Sanem
i Wisłokiem do Rusi, wszystkie te nacje (z dodatkowym udziałem Tatarów)
starannie przez wieki przemieszane i zintegrowane dały początek współczesnym Grodziszczanom.
Pozostałością po Rusinach mogą być niektóre popularne grodziskie rody
i nazwiska. Władysław Łoziński na kartach „Prawem i lewem” jako Rusinów
wymienia nazwiska trwające i popularne w Grodzisku do czasów współczesnych: Kosior, Dyjak, Hanus, Chmiel, Gajowski, Kisiel50.
Prof. dr hab. Józef Półćwiartek pisze:
Posługiwanie religijne duchownych w Grodzisku nie należało do łatwych. (…) Dzieje osadnicze oraz zachowana tradycja lokalna wykazują na tym terenie znaczną mieszaninę etniczną i wyznaniową. Na terenie Grodziska dość wyizolowanym od sąsiednich
wsi środowiskiem naturalnym (lasy, bagna) kształtowała się specyficzna społeczność
zamknięta na obce wpływy, uparcie trzymająca się własnej tradycji. (…) Musiało to powodować różnorodne konflikty również na tle religijnym. (…) Chrześcijaństwo miało
utrwalać się w Grodzisku powoli51.

 S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.
F. Kotula, Znaki przeszłości, LSW, Warszawa, s. 75.
50
 W. Łoziński, „Prawem i Lewem”, t. I, s. 60, 147, 160, 180, 319.
51
J. Półćwiartek, Grodzisko do rozbiorów, [w:] „Dzieje ziemi grodziskiej”, praca zbiorowa
pod redakcją W. Bonusiaka. Grodzisko Dolne 2009, s. 139, za: S. Przeszło z Grodziska, Grodzisko, s. 2, 3.
48
49
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Według tradycji grodziskiej świątynia pogańska w Grodzisku miała dotrwać aż do wojen szwedzkich. Ksiądz Wojciech Michna w swoim „Pamiętniku” pisze o pogańskim Grodzisku:
Na pierwociu była osada pogańska. Były tu blisko Wisłoka świąteczne zabawy, gdzie
palono ognie Wiatrobogowi, dziś nam to głoszą sioła: Zmysłówka i bliskie drugie sioło
Gwizdów a ponad brzegiem Wisłoka ku Żołyni rozlegały się Bory pogan, które okrywa
zielenią wiekowy las”52.

Wprawdzie pod koniec XVIII wieku społeczność wiejska na obszarze całego Grodziska była niemal w pełni wyznania łacińskiego (niewielki odsetek
Żydów), to w przeszłości tak nie było.
Dlatego trudno nie wierzyć grodziskiej tradycji, że opornych pogan – zamiast unicestwić – wyrzucano z Grodziska poza wieś na bagnisty wówczas
zachód. W ten sposób miała powstać Wólka Grodziska. Kiedy natomiast
ugruntowało się chrześcijaństwo w Grodzisku – ustalić trudno. „Pewnym jest
tylko to – jak głosi tradycja – że najdłużej opierali się tubylcy: H o s p o d y,
Śmiałki (…)”53.
Tak to grodziska tradycja, przypieczętowana profesorskim autorytetem,
sytuuje ród Hospodów, jako tubylczy, słowiański, sięgający czasów pogańskich i tkwiący niezmiennie od wieków w ziemi grodziskiej.

Wychodźcy, Emigranci
Gospodarka rolna na ziemiach polskich pod zaborem austriackim w drugiej połowie XIX wieku, tak jak w większości krajów Europy, przechodziła
trudny okres swojej historii. Kryzys rolny, który uderzył w rolnictwo w Galicji, zmuszał ludność wiejską do przenoszenia się do miast i do emigracji do
krajów zamorskich.
Hospodowie, jak wszyscy pozostali mieszkańcy osiedli od wieków w Grodzisku, wykazywali dużą ruchliwość w poszukiwaniu lepszych warunków
egzystencji aniżeli gwarantowała im grodziska ojcowizna. Świadczą o tym
rożne dokumenty, między innymi akty notarialne sprzedaży grodziskiej
ojcowizny sąsiadom lub krewnym, pełnomocnictwa upoważniające rodzinę
do dysponowania pozostawionym w kraju majątkiem przesyłane przeważnie
z Ameryki, także notatki prasowe i przekazy rodzinne.
Według przekazów rodzinnych w latach 70. lub 80. XIX wieku dwóch
braci przyrodnich J. Hospoda, synowie Wojciecha, wyjechało na wschód,
w okolice Lubaczowa, gdzie nabyli gospodarstwa rolne. Jeden z nich lub jego
syn rzeczywiście osiada w Baszni pow. Lubaczów. Śladów drugiego w daw Ks. W. Michna, Pamiętnik, Oryginał w Muzeum Regionalne w Gorlicach.
J. Półćwiartek, Grodzisko do rozbiorów [w:] Dzieje ziemi grodziskiej, praca zbiorowa
pod redakcją W. Bonusiaka. Grodzisko Dolne 2009, s. 140, za: S. Przeszło z Grodziska, Grodzisko, s. 2, 3.
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nym powiecie cieszanowskim brak. Być może drugi z nich nabywa gospodarstwo również na wschodzie, ale w bliżej nieustalonym miejscu na Wołyniu.
Rodzina moja osiadła w Baszni Górnej (Podlesie) pod koniec XIX wieku. Przodkowie moi pochodzili prawdopodobnie z Grodziska i okolicy, dorobili się majątku w Ameryce, wrócili do kraju, sprzedali także grodziską ojcowiznę, wraz z innymi Grodziszczanami wykupili gospodarstwo od niemieckiego kolonisty w Baszni Górnej-Podlesiu.
Tak Ja, jak i moje rodzeństwo nie znamy danych osobowych naszych przodków ani lat,
w których to osadnictwo nastąpiło. Wiem jedynie, że mój dziadek Michał Hospod syn
Jana i Marii z domu Papak stracił życie bardzo młodo, prawdopodobnie w czasie Pierwszej Wojny Światowej, jako żołnierz wcielony do armii austriackiej54.

Parafialne księgi urodzeń, zgonów, ślubów z lat 1875–1940 parafii rzymsko-katolickiej w Baszni Dolnej pełne są nazwisk „rodem” z Grodziska.
Pierwsi osadnicy z Grodziska pojawili się najpierw w Baszni Dolnej. Niemal
całą kolonię niemiecką (Reichau) wykupili Grodziszczanie i nazwali ją po
polsku bardzo swojsko: Podlesie. Jest to przysiółek Baszni Górnej położony
pod lasem, co ówczesnym przybyszom z Grodziska kojarzyło się zapewne
z grodziskimi Podlasami-Podlesiami rozciągającymi się na przestrzeni wielu
kilometrów od Laszczyn aż po Gwizdów. Świadczy to o znacznej fali osadniczej – wychodźstwie z przeludnionego do granic możliwości dawnego powiatu
łańcuckiego na tereny dawnego powiatu cieszanowskiego (obecnie lubaczowskiego). Prym w zasiedlaniu Baszni wiedli ruchliwi i zaradni Grodziszczanie.
Austriackie osadnictwo kolonijne na wsiach ostatecznie załamuje się w II
połowie XIX wieku, koloniści niemieccy w większości sprzedają swoje gospodarstwa Polakom i wracają do stron rodzinnych lub osiedlają się w miastach.
Takie kolonie niemieckie wykupują Grodziszczanie, którzy dorobiwszy się za
granicą wracają do kraju. W ten sposób w ich rękach znalazły się kolonie np.
w powiecie cieszanowskim w okolicach Baszni [Reichau – Podlesie], Oleszyc
i Lubaczowa, w okolicach Sarn w powiecie jaworowskim (Rehberg – późniejsza Pyszówka). Na Podolu w okolicach Brzeżan, w Kupczyńcach Koloni
i Mikulicińcach, osiadają między innymi grodziskie rodziny Kuras i Strug,
a w Narajowie Jan Hospod. Jak podaje Prof. J. Burszta, za jeden mórg pola
sprzedany w Grodzisku w wyżej podanych miejscowościach można było
kupić od 2 do 3 morgów.
W Sarnach (Rehberg – Pyszówce) k. Krakowca d. Powiat Jaworów, tuż
obok dzisiejszego największego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego
Korczowa–Krakowiec, osiada małżeństwo Józefa i Magdaleny ze Szklanych
Hospodów. Rodzina ta zamieszkuje w Pyszówce do 7 kwietnia 1944 roku,
kiedy to UPA napada na rdzennie polską ludność tej wsi, w znakomitej
większości potomków Grodziszczan. Osada licząca 40 gospodarstw została
doszczętnie spalona, a 53 mieszkańców zostało bestialsko pomordowanych.
 Irena Kot, z d. Hospod, z Oleszyc, urodzona w 1937 roku. Relacja, (w posiadaniu autora).
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Ginie wówczas trzydziestoletnia żona Franciszka Hospoda wraz z dziećmi,
3-letnim synem i dwuletnią córką. Franciszek ocalony z pogromu wyjeżdża
w raz z innymi Pyszowiakami na Ziemie Odzyskane do Gaworzyc, pow. Polkowice, gdzie zakłada nową rodzinę i nowe dolnośląsko-lubuskie gniazdo
Hospodów55.
Aniela Jurkiewicz z domu Bajan, urodzona w Pyszówce, zamieszkała
w Kobylnicy Ruskiej, dzieje tej rodziny tak opisuje:
Pamiętam dobrze rodzinę Hospodów z Pyszówki, ponieważ jeden z nich, a mianowicie Wincenty, ożenił się z moją siostrą Franciszką Bajan. W rodzinie tej było pięcioro
dzieci. Czterech synów i jedna córka. Dat ich urodzenia nie pamiętam. Wiem, że mój
szwagier Wincenty urodził się w 1910 roku. Józef Hospod wcześnie zmarł, wychowaniem piątki dzieci zajmowała się Magdalena. Wyszła co prawda powtórnie za mąż, ale
to drugie jej małżeństwo nie było szczególnie udane. Po tragedii Pyszówki część z jej
mieszkańców, ja również, znaleźliśmy się u bliższych i dalszych krewnych w Grodzisku
Dolnym i Górnym. (…) Przy najbliższej nadarzającej się okazji wyjechaliśmy z siostrą
i bratem oraz innymi wyjeżdżającymi tam Pyszowiakami i Grodziszczanami na Pomorze toruńskie i osiedliliśmy się w miejscowości Książki koło Wąbrzeźna56.

Najstarszym synem Józefa i Magdaleny Hospodów był Szymon. Stary
kawaler, krawiec, mieszkał i pracował na gospodarstwie razem z młodszym
bratem Wincentym w Książkach, gdzie zmarł.
Kolejny Antoni urodzony w 1900 roku, ożenił się i mieszkał w Hruszowicach. Miał dwóch synów Józefa i Bronisława. Józef mieszkał w Hruszowicach,
a Bronisław w Radymnie.
Następny Wincenty Hospod urodzony w 1910 roku ożenił się z moją
siostrą Franciszką Bajan, młodszą od niego o całe 13 lat. Z Grodziska wyjechali do Książek k. Wąbrzeźna. Pracowali na gospodarstwie rolnym. Wychowali czterech synów, Ryszarda zamieszkałego w Inowrocławiu, Janek
osiadł w Bydgoszczy, Krzysztof w Toruniu, a Leszek pozostał na ojcowiźnie
w Książkach.
55
 W. Rydzik, Ocalić od zapomnienia. Tragedia Pyszówki spowodowana przez ukraińskie
bandy UPA w dniu 7 kwietnia 1944 roku. O jej mieszkańcach, Skierniewice 1994. Rkps w Archiwum Diecezjalnym w Przemyślu – akta parafii Krakowiec, Archiwum Wschodnie – Warszawa,
Główna Komisja Badań Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Warszawa. Kserokopia
w posiadaniu autora.
56
 Pomorze toruńskie, a szczególnie okolice Wąbrzeźna, Chełmży, Brodnicy były już
w latach 20. i 30. ubiegłego wieku terenem, na którym osiedlali się mieszkańcy Grodziska,
Wólki Grodziskiej, Brzózy Królewskiej, Starego Miasta, Kuryłówki, Sarzyny. Są to miejscowości: Jarantowice, Myśliwiec, Dębowa Łąka, Książki, Nowy Dwór, Orzechówko, Brudzawki,
Łabędź i Ryńsk w powiecie Wąbrzeźno. A także Bielczyn-Buczek w powiecie Chełmża czy
Niewież w powiecie Brodnica. Pyszowiacy i Grodziszczanie w latach czterdziestych wyjeżdżali
więc w toruńskie utartym szlakiem swoich poprzedników wychodźców ze wsi leżajskiej. AP
Przemyśl. Zespół 966, sygnatura 4, akty notarialne 121, 140–142, 477, 479, 481, AP Przemyśl,
Zespół 967 sygn. 23 akty; 4, 248, 1404, 2137, 2369, 2370, 2416, sygn. 24, akty: 4107, 5519, sygn.
25, akt 6058.
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Następny z kolei syn Józefa i Magdaleny, Franciszek Hospod stracił w czasie rzezi
Pyszówki żonę i dwoje małych dzieci. Zginęli od granatu: 30-letnia małżonka, 3-letni
syn oraz 2-letnia córka. Razem z innymi Pyszowiakami wyjechał do Gaworzyc, gdzie
poślubił miłość swego życia Marię Wojnar z Pyszówki. Jego dalszych losów nie znam.
Nie wiem czy mieli dzieci.
Najmłodsza pociecha Józefa i Magdaleny Hospodów, córka Aniela wyszła za mąż za
Rydzika z Pyszówki. Razem osiedli w Gaworzycach. Więcej nic o nich nie wiem57.

Na tym przykładzie widać, jakie koło zatoczyła historia, Grodziszczanie
z Pyszówki, potomkowie Lechitów, XIV-wiecznych zachodnio-słowiańskich
kolonizatorów okolic Przeworska i Łańcuta, wracają na ziemie praojców po
5–6 wiekach zamieszkiwania na wschodzie. Hospodowie wracają z nimi.
W drugiej połowie XIX wieku w Narajowie, pow. Brzeżany, osiedla się
Jan Hospod. W grudniu 1895 r. do Cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa
wystosował następującą petycję:
Najjaśniejszy Panie! Uciekam się Do Waszej Apostolski Mości Monarchicznej,
Jako stary sługa z roku 1862, batalionu 24 Strzelców urodzony w Grodzisku gurnym
w Powiecie Łańcuckim 10 lat służyłem i miesięcy 9. Teraz jestem w podeszłym wieku
spracowany i z pracy rąk żyje, trudnię się ciężką pracą, rżnięciem szwelów do koleju,
mam żonę i troje dziatek, ta praca nie wystarcza mi na utrzymanie mej famelji. Przeto
mam zamiar udać się do Brazylii bym mógł, choć zostawić dla mych dziatek własny
kawał ziemi a szob się nie tułały po lasach jak ja biedny starzec. Tylko żądam serdecznie
pewnej wiadomości od Waszej Ck Apostolskiej Mości Czyj to jest kraj i czy jest rzetelnością jak ludzie powiadają. Jeżeli otrzymam pewną wiadomość od Waszej Ck. Mości,
że mogę się oddalić od Waszej Ck. Mości to wyjadę a jeżeli nie to zostanę pod Waszem
dobrodziejstwem aż do zgonu życia mego, jako biedny żebrak bez chatki i bez kawałka
pola. Upraszam na klęczkach z całem mojem gronem famelii by Wasza Ck. Apostolska
Mość udarowała mi ty frejkarty na kolej aż do Brazylii. Upraszam serdecznie, pokładam
pewną nadzieje, że nie zostanę wzgardzony od waszego Ck Miłosierdzia. Narajów dnia
8 grudnia 1895. Jan Hospod
Upraszam serdecznie o łaskawe zawiadomienie. Adres do mnie Szanownyj Pan Jan
Hospod, tracz w lesie Dźwiniacze koło Brzeżan, załączam (apszyt)58.

Petycja ta ukazuje, jak prawdziwym ciężarem dla wsi była służba w armii
austriackiej, do 1802 roku wykonywana dożywotnio, później 10 lub 14-letnia,
do której chłopów początkowo wyznaczał Pan (do 1848 r.) a później losowanie59. Taki nieszczęśnik rodzinę zakładał będąc pod czterdziestkę, zdążył
spłodzić dzieci, ale już ich wychowaniem i wianowaniem zajmowała się wdowa najczęściej z kolejnym już mężem.
Niewątpliwie podziw i uznanie dla autora tego adresu do Cesarza budzi
odwaga i zaradność, chęć polepszenia za wszelką cenę swego losu nawet
57
 Aniela Jurkiewicz z d. Bajan urodzona w roku 1932, w Pyszówce, zamieszkała Kobylnica Ruska 37, Gmina Wielkie Oczy pow. Lubaczów. Relacja, z 2004 roku w posiadaniu autora.
58
„Glos Narodu” 1896, nr 108, Kraków 10 maja 1896 roku.
59
 S. Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów w zaborze austriackim, [w:] Historia
chłopów polskich, t II, Warszawa 1972, s. 162.

40

w dalekiej, nieznanej Brazylii, wreszcie godność osobista. Odpowiedź Cesarza, której niewątpliwie się spodziewa jako nagrody za 11 lat służby w armii
austriackiej, winna być zaadresowana: „Szanownyj Pan”. Odzywa się w nim
prawdziwy Grodziszczanin, człowiek przedsiębiorczy, światowiec, rozpaczliwie szukający kolejnej życiowej szansy tym razem dla „dziatek”.
Niestety dalszych losów tej rodziny nie udało mi się poznać.
Oprócz rodziny Hospodów w okolicach Brzeżan byli osiedleni również
inni Grodziszczanie, w sumie kilkanaście rodzin, w Kupczyńcach-Kolonii,
Mikulicińcach, Narajowie60.
Wychodźcą z Grodziska, spełnionym emigrantem, jest Tomasz Franciszek Hospod, który na przełomie wieków XIX i XX wyjeżdża do Stanów
Zjednoczonych i osiada w Bostonie, stan Massachussets. Z jego pełnomocnictwa 14 listopada 1914 roku Sebastian Czerwonka sprzedaje Janowi po
Sebastianie i Józefie z Czerwonków Hospodom należną mu grodziską ojcowiznę za 4400 koron.
W powstaniu styczniowym poległ Ignacy Hospod vel Hospodski.
Potomkowie Sebastiana Hospoda, urodzonego w 1845 roku w Leżajsku
a zmarłego w 1893 roku w Chicope, stan Massachusetts, tak relacjonują
historię przodka:
Sebastian był posiadaczem ziemskim w Grodzisku Dolnym, okręgu wiejskim na
pograniczu polsko-ukraińskim w województwie podkarpackim. Jego ojciec Ignacy
Hospodski został zabity przez Rosjan podczas potyczki w powstaniu styczniowym
w roku 1864. Jego własne życie z powodu ojca było także zagrożone. Sebastian i jego
matka Anna przenieśli się do Krakowa. Tam poślubił Zofię Lizak, (...) Mieli następców, Sebastiana ur. w 1871 roku, Tomasza Franciszka ur. 1871, Jana ur. 1872, Józefa ur.
1873, Franciszka ur. 1875. W roku 1888 opuścili Polskę i wyjechali do USA. Osiedlili się
w Chicope, Massachussets, miejscu znanym z silnej Polonii61.

W Buczaczu na Podolu, na plebanii rzymsko-katolickiej wychowuje się
urodzony w 1919 roku w Grodzisku Górnym Józef Hospod, syn Antoniego
i Zofii z domu Świąder. Wcześnie osierocony przez oboje rodziców znalazł
się pod opieką wuja, księdza dziekana Jana Świądra, grodziskiego rodaka,
proboszcza buczackiej parafii. Tuż przed drugą wojną światową kończy tam
szkołę powszechną i średnią. Rozpoczęte we Lwowie studia przerywa mu
wojna. Po wojnie osiada i mieszka w Krakowie.
W Wielkopolsce, we Wrześni i Poznaniu, osiada w latach 30. XX wieku
Feliks Hospod, syn Józefa z Wólki Grodziskiej-Zagród, zawodowy oficer armii polskiej. W 1939 roku, kapitan 68 pp. we Wrześni. Uczestnik kampanii
 Według relacji Pani Anny Klin z domu Kuras z Grodziska Dolnego, urodzonej w 1932
roku w rodzinie grodziskich osadników w miejscowości Kupczyńce-Kolonia k. Brzeżan. Z lat
dziecięcych pamięta zamieszkałą tam rodzinę Strug pochodzenia grodziskiego. Po roku 1946
wszyscy zostali wysiedleni w granice powojennej Polski, osiedli m.in. w sąsiadującym z Grodziskiem Dębnie. Zapisek z relacji w posiadaniu autora.
61
 Wikipedia; w języku angielskim.
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wrześniowej, dowódca II Batalionu Ośrodka Zapasowego „Skierniewice”,
17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Gnieźnie62 wchodzącej w skład armii
„Poznań”. Następnie walczył w siłach zbrojnych na Zachodzie.
Syn Feliksa, Józef Hospod, urodzony w 1949 roku w Poznaniu, absolwent
Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, w latach 70. XX wieku emigruje przez Austrię do Kanady, gdzie osiedla się w Montrealu. W latach 90.
pracuje w amerykańskiej firmie „International Paper” w Stanford. W latach
1993–1996 przebywa na kontrakcie w Polsce po przejęciu przez Amerykanów
Zakładów Papierniczych w Kwidzyniu. Wcześniej buduje cukrownie, zakłady
papiernicze w Argentynie, na Filipinach, w Singapurze. Umiera nagle w Montrealu w 1997 roku w wieku 48 lat, tuż po powrocie z kontraktu w Polsce.
Są to niewątpliwie tylko nieliczne, znane mi z posiadanych dokumentów,
osobistych kontaktów, powiązań i przekazów rodzinnych, przykłady migracji
Hospodów z Grodziska w szeroki świat. Zdaję sobie sprawę, że było ich niewątpliwie wielokrotnie więcej, a większość z wychodźców nie ma świadomości o swoim grodziskim dziedzictwie.

Ofiary wojny światowej 1914–1918
i wojny polsko-sowieckiej 1918–1920
Na frontach wojny światowej zaginął Stanisław Alojzy Hospod z Zagród, syn Józefa. Michał Hospod z Baszni Górnej-Podlesia stracił życie
w czasie pierwszej Wojny Światowej, jako żołnierz wcielony do armii austriackiej.
W trakcie walk polsko-sowieckich poległ pod Słonimem 28 sierpnia 1920
roku sierżant Jan Hospod, żołnierz 37 pułku piechoty63.

W konspiracji o wolną Polskę 1939–1945
W oddziale specjalnym Batalionów Chłopskich, którym dowodził Andrzej Chmura, ps. „Kuna” z Chodaczowa, walczy dwóch Hospodów, Jan, ps.
„Słowik” i Stanisław ps. „Olcha”.
Jan w wyniku postrzału podczas jednej z kolejnych akcji doznaje poważnego urazu nogi, w wyniku czego kuleje do końca życia.
W czasie okupacji Komendantem Gminnym Batalionów Chłopskich na
gminę Grodzisko jest inny Stanisław Hospod, późniejszy długoletni sołtys
Grodziska Górnego64.
 A. Dębina-Pluciński, Żołnierze 68 Pułku Piechoty we Wrześni, Wydanie II, Września
1985, s. 43, 68.
63
„Lista strat Wojska Polskiego”, Wojskowe Biuro Historyczne, 1934.
64
B. Sigda, Wspomnienia Sybiraka, Leżajsk 1996, s. 61.
62
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Wszyscy trzej Panowie nie są dla siebie rodziną. Z moim dziadkiem Hospodem, łączy ich też tylko zbieżność nazwisk.

Ofiary ukraińskiego nacjonalizmu w latach 1940–1944
Relacjonuje Irena z Hospodów Kot, rocznik 1937, zamieszkała w Oleszycach:
Ojciec mój Stanisław Hospod przed drugą wojną światową terminował u szewców lubaczowskich, a później prowadził dwa zakłady szewskie: jeden w Lubaczowie,
a drugi w Baszni. Zatrudniał w jednym i drugim czeladników Ukraińców. W lipcu
lub sierpniu 1944 roku, w czasie szaleńczej wojny prowadzonej przez bandy UPA na
Lubaczowszczyźnie przeciwko ludności polskiej, bojąc się o życie swojej żony i dzieci,
wywiózł nas do dalszej rodziny Kiełbasów na Kopanie Żołyńskie, gdzie przeczekaliśmy zdrowi i cali nacjonalistyczno-bratobójcze szaleństwa UPA w powiecie lubaczowskim. Była to pora żniw, dojrzewało zboże, ojciec chcąc ratować zbiory, podstawę bytu
na cały rok dla rodziny, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw czyhających tam na
niego wrócił mimo wszystko z Kopań do Baszni, aby dokonać zbioru zbóż. W trakcie
tych prac, mimo zachowywania wszelkich ostrożności, został w dniu 9 sierpnia 1944
roku nad ranem bestialsko zamordowany w czasie napadu band UPA na Basznię
Górną i Podlesie. Wsie te zamieszkiwali Polacy, w dużej mierze Grodziszczanie, Żołyniacy, a także osiedleńcy pochodzący z innych podłańcuckich wsi. W czasie tego
bandyckiego napadu nasz dom rodzinny został kompletnie zdewastowany, jak się
później okazało przez czeladników Ukraińców, których ojciec wcześniej zatrudniał
w swoich zakładach szewskich65.

W Sarnach [Pyszówce] k. Krakowca, dawny powiat Jaworów, osiada małżeństwo Józefa i Magdaleny ze Szklanych Hospodów. Rodzina ta zamieszkuje
w Pyszówce do 7 kwietnia 1944 roku, kiedy to UPA napada na rdzennie
polską ludność tej wsi, w znakomitej większości potomków Grodziszczan66.
Syn Józefa i Magdaleny, Franciszek Hospod stracił w czasie rzezi Pyszówki żonę i dwoje małych dzieci. Zginęli od granatu; 30 letnia małżonka, 3 letni syn oraz 2 letnia córka67.

Jak już wspominałem, w Buczaczu na Podolu na plebanii rzymsko-katolickiej wychowuje się urodzony w 1919 roku w Grodzisku Górnym Józef
Hospod, syn Antoniego i Zofii z domu Świąder. W czasie niemieckiej okupacji czynny członek inspektoratu buczackiego Armii Krajowej, uczestnik wielu
akcji, więziony przez Niemców w Buczaczu i Czortkowie. We wrześniu 1944
roku przeżył nieudany zamach UPA na jego życie. Jedną z jego ostatnich konRelacja Ireny Kot, w posiadaniu autora.
 W. Rydzik, Ocalić od zapomnienia… Tragedia Pyszówki spowodowana przez ukraińskie
bandy UPA w dniu 7 kwietnia 1944 roku. O jej mieszkańcach, Skierniewice 1994, op. cit. Rękopis w posiadaniu autora.
67
Relacja Anieli Jurkiewicz z domu Bajan, zam. w Kobylnicy Ruskiej. Relacja z 2004 roku
w posiadaniu autora.
65
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spiracyjnych przygód z Ukraińcami na podstawie ojcowskich wspomnień tak
relacjonuje jego córka Joanna:
Grodzicki stąpał ostrożnie, aby nie nadepnąć na jakąś suchą gałąź, lub nie zaczepić
nogą o, niewidoczne w trawie, kolczaste pędy ostrężyn. Zmęczone oczy z trudem badały
zarośla i gęste kępy dzikiej roślinności. Wytężonym do maksimum słuchem starał się
wyłowić ze znanego śpiewu lasu obcy dźwięk. Za nim, w odstępach, szli chłopcy. Zmęczeni, ale szczęśliwi po udanej akcji.
Wiedział już, że zrobił dobrze biorąc ze sobą tych pięciu młodzików. Spisali się znakomicie, mimo, że sytuacja była groźna, wymagała nie tylko odwagi, ale przede wszystkim, umiejętności właściwej oceny sytuacji, szybkiego działania i odpowiedzialności za
współtowarzyszy.
Przeszli już dwie trzecie drogi z Jazłowca. Jeszcze tylko pięć kilometrów i będą
w domu. Będzie zaraz mógł napisać raport…
– Stój! Ruki w wierch! – Nagle, tuż przed sobą, zobaczył wyrostka, może siedemnastoletniego, z karabinem w ręku.
Nagłe ukłucie, gdzieś w okolicy żołądka, i myśl przerażająca:
Co z chłopcami, ilu Ukraińców jest w lesie, czy wiedzą już …, jak ratować pozostałych …?
Pomału, z ociąganiem, podniósł ręce do góry. Pistolet wetknięty za pasek spodni,
wyraźnie rysował się pod swetrem z miękkiej, ciemnozielonej wełny.
Wyrostek zbliżył się do Grodzickiego na odległość wycelowanego w jego piersi, karabinu i nagłym ruchem, wyszarpnął pistolet zza paska, chwilę ważył go w lewej dłoni,
po czym wsunął broń do kieszeni kurtki. Nagle, kątem oka, dostrzegł zbliżających się
chłopców, otoczonych kordonem Ukraińców uzbrojonych w karabiny.
– Na, Polaki, bandity – odezwał się wyrostek i dokończył po polsku z kpiną w głosie:
– Cóż to spacerek po lesie? Może dziewuch szukacie, a może na zające przyszliście
polować, co? – Już my wam pokażemy jak się poluje! Ukraińcy wybuchnęli śmiechem,
zachwyceni dowcipem młodzika. Ten spojrzał na nich wściekle i wrzasnął w kierunku
Polaków.
– Rozbierać się! I to już, w try miga!
Przerażeni chłopcy zaczęli pośpiesznie zdejmować swetry, spodnie, buty…
Przed każdym rósł stos, niedbale rzuconej odzieży. Po chwili stali już zupełnie
nadzy przed bandą uśmiechających się Ukraińców (…)
(...) Nagle, ciszę panującą w lesie, zagłuszył szelest rozsuwanych gałęzi i ciężkie
stąpanie. Za plecami Ukraińców pojawiła się sylwetka konia z jeźdźcem w mundurze
oficerskim.
– Hospod z wami – pozdrowił oficer swoich pobratymców.
– Melduj, Anton, co to za przedstawienie? – Zwrócił się do wyrostka.
– Ano, komendant, my naszli w lesie polskich bandytów, tak my mieli ich rozstrzelać. Ładnie do drzew drutem przywiązać i rozstrielat. Oficer słuchał meldunku wpatrzony wielkimi oczami w „Grodzickiego”. Wreszcie, przerywając wyrostkowi, zwrócił
się do Polaka:
– Kto ty?
– Hospod – odpowiedział ten niezbyt głośno, ale wyraźnie.
– Jak? – Spytał zaintrygowany oficer, i zaraz cedząc przez zaciśnięte zęby dodał:
– Hospod? Ty durny, mówisz, żeś Hospod … dobrze. A co ty masz na piersi?
– To… to moja ukochana matka, Maria – odpowiedział spokojnie „Grodzicki”.
Oficer zamyślił się nad czymś zapatrzony w dziwną postać obwieszoną błyszczącymi w słońcu medalikami, wreszcie odezwał się zmienionym głosem:
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– Tak ty mówisz, żeś Hospod…, a Maria to twoja ukochana matka… Ech, ty durak
i dodał:
– Kak ty Bóg, tak mołyjsia w hodynu smerti twojej.
Powiedziawszy to, zeskoczył z konia, podszedł do „Grodzickiego” i przyłożył pistolet
do jego skroni. Po chwili wpatrzony w pierś Polaka, wolnym ruchem, schował go do
kabury, schylił się, podniósł z ziemi jakieś spodnie i marynarkę, wcisnął je w ręce „Grodzickiego” i cicho wycedził przez zaciśnięte zęby: Won! Żebym cię tutaj nie widział! –
Zaś zwracając się do Ukraińców warknął: – Rozstrzelać bandytów! Wskoczył na konia,
zawrócił go kopnięciem w bok i zniknął wśród drzew.
„Grodzicki” przedzierając się wśród drzew usłyszał nagle pięć strzałów, które rozniosły się po lesie jakby głuchy odgłos łamanych wiatrem konarów drzew. Zatrzymał
się, zacisnął piersi, przygryzł wargi, aż spomiędzy zębów wypłynęła kropelka krwi.
Rdzawo-zielonkawe oczy nabrały szklanego połysku”68.

Stanisław Dobrzański opisując mord na Polakach dokonany przez UPA
w miejscowości Podlesie w dniu 9 sierpnia 1944 roku wymienia nazwiska
osób pomordowanych. Są to rodziny: Kosior – 4 osoby, Leja – 2 osoby,
Staf – 2 osoby, Hajduk – 1 osoba, oraz Chosponta Stanisław I i Chosponta
Stanisław II (z Wołynia). Razem zginęło wówczas 11 osób. Podobnej treści
informacja znajduje się na stronie 266. tej publikacji. Tutaj przy nazwisku
Stanisław Chosponta II brak dopisku „(z Wołynia)”69. Według Ireny Kot,
córki Stanisława, nazwisko jej ojca zostało zniekształcone na Chosponta
przez wykonawcę tablicy nagrobnej, która była wykonywana w Przemyślu.
Po wykonaniu przez matkę nowego pomnika nazwisku ojca na cmentarnym
pomniku przywrócono poprawną pisownię. Nie wie, dlaczego Dobrzański
używa zniekształconego nazwiska w brzmieniu z pierwszego nagrobka. Według jej relacji nikt z rodziny nie ma żadnych informacji, kim był i skąd przybył Stanisław Chosponta II. Stanowczo zaprzecza nawet, że ktoś taki razem
z jej ojcem w dniu 9 sierpnia 1944 został zamordowany. W tej sytuacji można
jedynie snuć domysły, że mógł to być jakiś krewniak Stanisława Hospoda
z Baszni, też Stanisław, uciekinier z wołyńskiego piekła, gdzie dochodziło
do rzezi Polaków dokonywanej przez UPA. Nie wiadomo też czy znalazł
się w okolicach Baszni całkiem przypadkowo, czy też wiedział o rodzinie
w Baszni i przyszedł tutaj szukać schronienia. Pani Irena opowiada, że w tym
czasie w okolicach Horyńca zginął z rąk UPA osobnik o nazwisku Hospod,
któremu to okoliczna polska wieść gminna, podobnie jak jej ojcu, przypisywała ukraińską narodowość.
Nie jest wykluczone, że jest to jakiś ślad wskazujący, że drugi z przyrodnich braci Józefa Hospoda osiedlił się nie w lubaczowskiem, a powędrował
aż na Wołyń. Mógł mylić się również mój informator mówiący o dwóch
J. Janda, Wspomnienia mojego Ojca obrazami pamięci malowane, Kraków 2006,
s. 132–137.
69
M. Dobrzański, Gehenna Polaków na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–1948, Wydawnictwo „Nortom”, Wrocław 2002, s. 266, 346.
68
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braciach przyrodnich Józefa osiadłych w lubaczowskiem, który z gałęzią Kamienicznych utrzymywał więcej niż luźne kontakty.

Krajowa populacja Hospodów
Według danych dostępnych w Internecie w Polsce zamieszkuje obecnie
(głównie w woj. podkarpackim) około 150 osób noszących nazwisko Hospod, posiadających numer identyfikacyjny PESEL. Doliczając do tego następne 150 osób w wieku dziecięcym i młodzieżowym, daje to łącznie około
300-osobową krajową populację Hospodów, z tego 15 osób, czyli 5% zasobów
krajowych, liczy najbliższa rodzina piszącego. W prawie czterdziestomilionowej populacji Polaków stanowią odsetek liczący około osiem tysięcznych
promila. Jest to więc w Polsce nazwisko bardzo rzadkie i zaryzykuję stwierdzenie, że wyłącznie grodziskiej proweniencji.
Na stronach internetowych Hospodowie widnieją w USA, Kanadzie,
RFN, Francji, Austrii, Australii, czyli krajach tradycyjnych dla galicyjskiej
(w tym również grodziskiej) emigracji zarobkowej.
Wólka Grodziska i Grodzisko Górne, jako miejscowości tradycyjnej
wiejskiej wspólnoty odpornej na wpływy zewnętrzne, kultywowały jeszcze
w połowie XX wieku różne jej charakterystyczne cechy. Jedną z nich, mającą
duże znaczenie praktyczne, było używanie przydomków (przezwisk). Rozróżnienie bez wykorzystania przydomków kilku a nawet kilkunastu Majkutów,
Lizaków, Chmurów, Kulpów czy Czerwonków, niejednokrotnie noszących
te same imiona, byłoby nie lada wyczynem, nawet dla rodowitego Grodziszczanina. Według tych samych zasad rozróżniano Hospodów. Mają więc
Hospodowie następujące przydomki w zależności od „klanów”, z których się
wywodzą: Kamieniczny – od kamienicy, którą zamieszkiwał, zresztą w XIX
wieku jedynej w okolicy70, ponadto: Ważka, Psuła, Centka, Lis, Francuz.
Józef – wywodzący się z Kamienicznych tradycyjnie zamieszkujących Górne – osiadłszy na Zagrodach szybko otrzymał własne przydomki związane
z jego walorami osobistymi a także z działalnością społeczną i polityczną.
Miał ich kilka, między innymi: Hospod-Mądry, Polityk, Chłopski adwokat,
Czapa71. Najbardziej znany był w rodzinnym Grodzisku pod tym ostatnim,
po grodzisku Hospod-Czopa.

Jan Majkut z Krakowa ur. 1914, Taunton USA. Wspomnienia, s. 3. Kserokopia maszynopisu w posiadaniu autora.
71
„Czapa” w slangu przestępczym bandycko-złodziejskim oznaczała: skrócenie o głowę,
a także nieuniknioną karę, wyrok, więzienie. Każdy z przestępców znalazłszy się w kręgu
„zainteresowań” Hospoda kończył z wyrokiem, a często także więzieniem. Stąd przezwisko
„Czapa”.
70
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Hospodzianki, Hospodówny
Parę słów należałoby poświęcić również córkom Hospodów, które słynęły w okolicy nie tylko z urody, ale również z przyrodzonej dobroci, wierności zasadom, pracowitości i życiowej mądrości, które to cechy pracowicie
przekazywały swemu potomstwu. Czarowały swoim ciepłem, słowiańską
uczuciowością i szczerością. Pracowały w pocie czoła na cześć i chwałę wielu
grodziskich rodów, do których wchodziły. Wychodziły za Kulpów, Majkutów,
Lejów, Czerwonków, Pyszów, Misiów, Cisków, Gałuszów, Różyckich, Kotów,
Bąków, Urbanów, Krylów, Machów, Kornaflów, Brudniaków, Bajanów, Rydzików, Świądrów, Lizaków, Szpilów, Mordyjasów, zapewne wielu innych.
Myślę, że w Górnym i na Wólce mało jest rodzin nieskoligaconych przez
wieki z Hospodami.
Urodziły i wychowały prawników, inżynierów, nauczycieli, duchownych.
Także wielu szczerze oddanych swym profesjom urzędników, rzemieślników
i rolników. Krakowski prawnik Jan Majkut urodzony w Taunton USA tak
wspomina swoją babcię:
Rodzice moi urodzili się w jednym 1885 roku w Grodzisku Górnym, pochodzili
z rodzin chłopskich. Ojciec mojej mamy Józef Kulpa był trzykrotnie żonaty. Pierwsza
jego żona Basia pochodziła jak na ówczesne czasy z bogatej rodziny a symbolem tej zamożności był pierwszy w tej wiosce dom murowany zwany kamienicą. Basia pochodziła
właśnie z domu Hospodów z kamienicy, miała 16 lat, gdy wychodziła za mąż, podobno
była bardzo ładna. Z tego małżeństwa pozostało sześcioro dzieci a to: dwie córki i czterech synów. Córki to: Katarzyna moja mama i Tekla, a synowie to: Jan, Stanisław, Alojzy
i Józef72.

Basia z Hospodów Kulpowa jest matką doktora prawa Stanisława Kulpy-Grodziskiego [1889–1946], znanego i zasłużonego dla Grodziska społecznika (założył orkiestrę73 włościańską działającą do dnia dzisiejszego, twórca
„Sokoła” i „Drużyn Bartoszowych”74 w Grodzisku i powiecie łańcuckim),
działacza niepodległościowego, legionisty, aktywnego działacza Stronnictwa
Ludowego75, w czasach II Rzeczypospolitej bliskiego współpracownika Wincentego Witosa. Do II wojny światowej prowadził znaną w Krakowie kancelarię adwokacką, specjalizował się w prawie ubezpieczeniowym i inwalidzkim.
Z czasem angażuje się jako obrońca w procesach politycznych76.
Basia z Hospodów Kulpowa jest babcią znanego historyka krakowskiego
doby współczesnej prof. Stanisława Grodziskiego (syna Stanisława), autora
Jan Majkut z Krakowa ur. 1914, Taunton USA, Wspomnienia, op. cit., s. 1.
 K. Kryla, Z ludowych tradycji Grodziska, Orkiestra Dęta, Ośrodek Kultury Grodzisko
D. 1995.
74
 W. Fołta, Ruch ludowy w Przeworskiem, LSW, 1975, s. 30. Drużyny Bartoszowe 1908–
–1914, Lwów 1939, s. 140.
75
 S. Kulpa, Co to jest ruch ludowy. „Piast” 1921, nr 36; „Piast” 1921, nr 14.
76
Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym, Grodzisko Górne, listopad 1998, s. 95–98.
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wielu pomnikowych dzieł z zakresu historii Austrii, Galicji, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Barbara Kulpowa była bratanicą Józefa Hospoda, który z jej synem Stanisławem, adwokatem, młodszym od Józefa o 28 lat, utrzymywał do połowy
lat dwudziestych ubiegłego wieku bliskie kontakty. Łączyła ich pasja społeczna, działalność niepodległościowa a także partyjna w ruchu ludowym.

Hospodowie w pamiątkach z dalekiej przeszłości
Zaprezentowany poniżej „Zapis przedślubny” jest jednym z niewielu oryginalnych dokumentów, jakie zachowały się w zasobach archiwalnych w Rzeszowie z terenu wsi Grodzisko Górne. Pieczołowicie przechowywany przez
kilka pokoleń potomków Hospodów i Świądrów, co w grodziskich rodzinach
chłopskich jest niezwykłą osobliwością, stanowi dla współczesnego badacza
niezwykle cenne świadectwo historii i kultury wsi. Prezentuje całą gamę
osobowości, od uczestników i świadków uroczystego zapisu, poprzez pisarza
gromadzkiego, do władz Gromady. Uświadamia nam, jak ważną instytucją
dla ówczesnych mieszkańców wsi z początków XIX wieku są przedślubne
deklaracje koligaconych ze sobą rodzin. Niezwykle uroczysty styl i język dokumentu wskazuje na powagę i dostojeństwo chwili. Prezentuje jednocześnie
cztery rodziny Hospodów, zapewne najbliższych sąsiadów i krewnych Anny
Hospodki.
ZAPIS przed ŚLUBNY
Ja niżej podpisana Anna Hospodka wdowa w przytomności Urzędu Gromadzkiego i uproszonych świadków, jako osierociała i nie odzownie potrzebująca w domu
gospodarza; zeznaję niniejszym jaśnie jawnie i dobrowolnie bez namowy i przymuszenia i bez żadnego błędu-, iż mając Ja moją własną Córkę Imieniem Katarzynę
z Hospodów, tę moją córkę wydaję w stan małżeński za Sebastyana Świądra i zapisuję
tejże mojej Córce Katarzynie i jej wyż narzeczonemu mężowi Sebastyanowi Świądrowi gruntu własnego półtora pręta w Grodzisku Górnym pod N=Cns. 143. Subr.163
wiecznemi czasy – leżący ten grunt od miedze Macieja Hospoda, z końcami od Wsie,
aż do granice Giedlarowskiej – do tego gruntu zapisuję im z Budynków sąsiek jeden,
który na tym gruncie stoi – z bydła krowę jedną, owiec dwie – grunt z obsianiem
oziminy, którym obsiała tymże moim dzieciom zdam – tylko dla siebie wymawiam
w tym gruncie Staj Troje od Zagumnia w pole, pierwsze czwarte i piąte, i te stajania
dzieci mają mi obrabiać bez wszelkiej opłaty – z tego gruntu Córka moja Katarzyna
z jej mężem mają spłacić Córce mojej młodszej Zofii 25 złreń. Słowem Dwadzieścia
i Pięć ZŁŁ. Reńskich w Walucie Wideńskiej i kożuch nowy owej wspólnie z zięciem
Lizakiem mają sprawić. Mocą tego zapisu na też moje dzieci Katarzynę i Sebastyana
Świądrów w posiadanie wyżej wyrażonego gruntu z błogosławieństwem Rodzicielskim zlewam wieczne prawo Dziedzictwa i na ich sukcesorów – wolno im tem
gruntem jak chcieć zarządzać, dać, darować, zaprzedać, zamieniać i w jaki chcieć
pożytek obrócić i ich Sukcesorom, do czego żadni inni Sukcesorowie ani powinowaci
żadnej pretensji ani bliskości rościć nie mogą. Ażeby ten Zapis miał swój zupełny Wa48

lor i moc i aby służył za niewzruszony Dokument; dla tego takowy w przytomności
umysłu Urzędu i świadków własną Ręką moją przez znak Krzyża Św. i w Księgach
gruntowych Państwa Grodziska intabulować pozwalam.
Działo się w Grodzisku Górnym – dnia 25 stycznia 1828. Tysiąc Ośmset Dwudziestego Osmego roku.
Przytomni Świadkowie

+ Anna Hospodka, wdowa i Matka
Katarzyny

+ Szymon Hospod
+ Stanisław Hospod

Podpisałem Wojciech P y s z.

+ Tomasz Kulpa
+ Jan Lizak
+ Michał Grządzylny
Stosując się powyższemu Zapisowi, My niżej podpisani z naszej strony zapisujemy
naszemu synowi Sebastyanowi Świądrowi i jego żonie Katarzynie pieniężną kwotę
30 zł ren. Mówimy Trzydzieści ZŁ Reńskich w Walucie Wideńskiej, z zbroi pół wozu
i Oś zadnia – z bydła Krowę jedną, Owcę jedną i w polu naszem Stajonko jedno od
dołów, które sobie zbierać będą Dotąd, póki, Onym wyżej wspomnianych 30 Złł r. nie
oddamy – Na to się w przytomności świadków własnymi rękami przez znak Krzyża
Św. podpisujemy.
Przytomni Świadkowie
+ Szymon Hospod

+ Marcin Świąder

+ Stanisław Hospod

+ Barbara żona

+ Tomasz Kulpa
+ Jan Lizak
+ Michał Grządzylny

Podpisałem Wojciech P y s z

Powyższy Zapis w przytomności Urzędu Gromadzkiego zawarty został, który dla
lepszej wiary naszemi własnymi rękami podpisujemy i pieczęcią gromadzką potwierdzamy. Data Und Supra.
+ M i c h a ł L e j a Wójt
+ Jan Kwiatkowski podwójci
(pieczęć gromadzka)

+ Wojciech Czerwonka przysiężny
podpisałem Wojciech Pysz77

 AP Rzeszów. Zespół 947, Akta Gminy Grodzisko Górne. (Testamenty. Kontrakty), sygn.
1, k. 5, 6.
77
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Od 1848 do 1875 r. w Galicji obowiązuje zakaz dzielenia gruntów. Na
ten czas w zwyczaju było, że majątek otrzymywało jedno dziecko z całego
rodzeństwa: najstarszy albo najmłodszy syn, czasem majątek otrzymywała
najstarsza córka. Reszta dzieci, o ile nie wżeniły się w kmiecy grunt, otrzymywała to, co miało na sobie: płótnianka, kożuch, skórzaki, bekiesze i szło
na Kuczę zasilając biedotę wiejską. Przepis ten ma wyraźny wydźwięk w niniejszym zapisie w postaci spłaty na rzecz drugiej córki Zofii Lizak przez
Katarzynę i Sebastiana Świądrów 25 złotych reńskich w wiedeńskiej walucie
i „kożuch nowy owej wspólnie z zięciem Lizakiem mają sprawić”.
Konsekwencje owego zapisu opisuje następny zachowany dokument pt.
„Kwitancja” – „dany w Grodzisku Górnym dnia 7 grudnia 1852 roku” stwierdza, iż
Katarzyna i Sebastyan Świąder spłacili dług z „Zapisu Babki Anny Hospodki”, ustanowiony zapisem w roku 1828 na rzecz młodszej córki Zofii Hospod. Kwitancję podpisuje
Katarzyna z Lizaków Matuszkowa, córka Zofii z Hospodów Lizakowej.
Przytomni świadkowie to:

Ze strony Urzędu Gromadzkiego

+ Agata Pysz

poświadczyli go;

+ Jakub Hospod

+ Jakub Partyka Wójt

+ Walenty Drąg

+ Wojciech Szpila przysiężny

+ Jan Sołek

„

(pieczęć gromadzka)

Podpisał Wojciech Pysz78.

Spłata 25 złotych reńskich trwała aż 24 lata. Istnieje również prawdopodobieństwo, iż spłata nastąpiła o wiele wcześniej, a dokument ten był niezbędny Świądrom w 1852 roku do wpisu własności gruntu w zakładanym
wówczas przez władze austriackie Katastrze. Znamienny w tym dokumencie
jest niewątpliwie fakt, iż sporządził go tenże sam pisarz gromadzki Wojciech
Pysz.
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Ibidem, k. 12.

Rozdział II

Moja relacja
Rodzina * Środowisko * Sąsiedzi * Kucza* Gospodarka * Jego szkoły * Jego uniwersytet*

Życie i działalność „Chłopskiego Adwokata” – Józefa Hospoda, otacza
ciemny las tajemnic. Dotyczy to zarówno jego biografii, jak też pośmiertnego
zapomnienia w małej grodziskiej Ojczyźnie. Zanim przejdę do tych kwestii
winien jestem czytelnikowi wyjaśnienie: skąd wzięło się moje zainteresowanie Hospodem. Otóż od wielu lat interesowałem się wszelkimi dostępnymi,
i jak mi się wydawało bardzo nielicznymi, literackimi i prasowymi wzmiankami na jego temat. W dzieciństwie i licealno-uniwersyteckiej młodości
byłem zasypywany wieloma barwnymi opowieściami starszych Grodziszczan o Hospodzie – wybitnym ludowym działaczu i chłopskim adwokacie.
Wysłuchiwałem ponadto z ciekawością wielu szczegółowych relacji rodzinnych o jego postępowaniu, bardzo rygorystycznych zasadach etycznych
i moralnych, które jego dzieci wtłaczały nam, wnukom, w dziecinne głowy.
Także w czasie swojej pracy zawodowej, daleko od Grodziska, po podaniu
nazwiska byłem zaskakiwany pytaniami: „Czy Pan ma coś wspólnego z tym
Hospodem?” Tak – odpowiadałem – jestem jego wnukiem-imiennikiem.
Było mi niejednokrotnie wstyd, że mimo rodzinnej bliskości mam tak nikłą
wiedzę na jego temat. Niestety opowieści i relacje niespisane uległy zatarciu.
W latach 80. XX w. grodziski student historii Bogumił Pempuś, zbierając materiały do swojej pracy magisterskiej trafia do grodziskiej rodziny Hospoda
po relacje i materiały. Niewiele wnosimy do wiedzy magistranta. Biogram
Hospoda w swojej pracy Pempuś opiera na dokumentach zgromadzonych
przez prof. Józefa Bursztę. Tak to zostałem przywołany przez okoliczności
oraz otoczenie do zajęcia się życiem i działalnością Józefa Hospoda. Ponadto
jestem jedynym, jak mniemam ostatnim depozytariuszem ducha tamtych
czasów, który może nieudolnie i niezgrabnie, ale jednak je opisze. Odtworzy
z zasłyszanych w młodości relacji historię dziadkowego losu, przekaże i oceni
uczucia, z którymi miał sporo do czynienia. Uniesie się w tej relacji miłością
do jego czynów.

Rodzina
W Grodzisku Górnym wczesną wiosną 1861 roku, 12 marca, wdowa po
Wojciechu Hospodzie, Agata urodziła syna. Na chrzcie w kościele parafialnym w Grodzisku Dolnym nowonarodzony otrzymuje imię Józef, upamięt51

niające dziadka po kądzieli. Rodzice chrzestni nieznani. Młoda wdowa Agata
z domu Hospod była drugą żoną Wojciecha Hospoda urodzonego 8 kwietnia
1810 roku w Grodzisku Górnym pod numerem 162. Wojciech był synem
Stanisława i Doroty z domu Czerwonka, Agata urodzona w 1834 roku była
córką Józefa Hospoda i Marianny z domu Halasa.
Wojciech, wdowiec w dojrzałym wieku, ojciec kilkorga dorosłych dzieci
z pierwszego małżeństwa, mając 45 lat w dniu 29 czerwca 1855 roku, niczym
reymontowski Boryna żeni się z Agatą, panną mającą wówczas 21 wiosen.
Jest to jego drugie małżeństwo. Motywy obu stron, a szczególnie młodej kobiety, giną w mrokach przeszłości. Miłość czy rozsądek – przekazy rodzinne
na ten temat milczą.
Imię pierwszej żony Wojciecha, nazwisko panieńskie, data urodzenia
i śmierci pozostają nieznane. Nie ustaliłem również imion i dat urodzenia
dzieci Wojciecha z pierwszego małżeństwa. Według przekazów rodzinnych
było ich kilkoro. Nie ma to jednakże dla tej relacji żadnego znaczenia, ponieważ wraz ze śmiercią Wojciecha wszelkie kontakty rodzinne, tak Agaty
z pasierbami, jak Józefa z przyrodnim rodzeństwem zostały zerwane i nawet
przez następne pokolenia niepodejmowane.
Małżeństwo Wojciecha z Agatą trwa krótko. 21 października 1860 roku,
w wieku 50 lat, Wojciech umiera pozostawiając młodą ciężarną żonę. Urodzony cztery miesiące później jedyny syn z tego małżeństwa był więc posthumus1.
Agata więcej za mąż nie wychodzi, poświęca życie jedynakowi. Przy wydatnej
pomocy jej najbliższej rodziny, w bardzo trudnych warunkach wychowuje
syna. Doczekała dwojga wnucząt: Alojzego Stanisława i Bronisławy. Umiera
w Wólce Grodziskiej-Zagrodach w listopadzie 1900 roku mając 66 lat.
Wróćmy jednak do lat 60. XIX wieku. Dorosłe już wówczas dzieci Wojciecha z pierwszego małżeństwa nie chcąc zapewne dzielić się chlebem, jak
również skromnym majątkiem po zmarłym przedwcześnie ojcu z macochą
i swoim przyrodnim bratem, posyłają tych dwoje w nieznane. Agata wraz
z synem zostaje bez dachu nad głową i środków do życia. Czy jakikolwiek
skrawek ziemi Józef po ojcu odziedziczył – przekazy rodzinne na ten temat
milczą.
Pamiętajmy ze był to początek drugiej połowy XIX wieku, w mocno
przeludnionym od niepamiętnych czasów Grodzisku każda piędź ziemi była
na wagę złota. Masowe wędrówki Grodziszczan za chlebem za granicę nastąpią dopiero w następnych dziesiątkach lat. Prawdopodobnie przysłowiowa
galicyjska nędza determinowała postępowanie przyrodniego rodzeństwa,
osieroconego jak ich młodszy, ale jednak przyrodni brat.
Jak wcześniej wspomniałem pomocy w potrzebie udzieliła Agacie jej
własna rodzina, zapewne rodzeństwo wywodzące się z tych dla niej bliższych
1

52

 Łac. pogrobowiec, Akty urodzenia. USC Grodzisko Dolne.

i lepszych, bo własnych, Hospodów. Agata nadaje synowi imię Józef dla upamiętnienia swego ojca Józefa Hospoda. Prawdopodobnie w rodzinie Agaty
potomka męskiego nie było.
W przekazach rodzinnych pozostała natomiast pamięć o bardzo bliskiej
Agacie rodzinie Ślańdów, którym zawdzięcza pomoc i przetrwanie najgorszego. Szczegółowych koneksji rodzinnych Agaty z tą familią nie udało mi się
odtworzyć. Pamiętam natomiast, że jeszcze w latach 50. XX wieku wnuczka
Agaty, Bronisława i jej brat Szczepan utrzymują bliskie kontakty rodzinne
i samopomocowe ze Ślańdami zwanymi w Grodzisku Górnym „Krokami”.
Jak silny to musiał być związek, skoro przetrwał około stu lat, dobrze
służąc obu spokrewnionym i zaprzyjaźnionym rodzinom przez trzy kolejne
pokolenia! Niewątpliwie w pierwszym pokoleniu beneficjantami wzajemnych
związków byli Agata i Józef, już w drugim role się odwrócą, trzecie to zgodna
symbioza, w czwartym zaledwie tli się pamięć o przeszłych koligacjach. Takie
są reguły przemijania.
O tym jak wyglądał „skromny” majątek, jednego z przyrodnich braci
Józefa, zamieszkałego w Grodzisku Górnym oraz galicyjska nędza tej rodziny
piszą jego prawnuk i prawnuczka. Takim zapewne pozostał w ich pamięci,
wzięty z przekazów i zapisów rodzinnych. Joanna w swoim opisie dziadkowych włości preferuje egzaltację jak z powieści Mniszkówny; „kamienica”
Hospodów to zdecydowanie romantyczny dworek z białymi kolumienkami,
dokąd koloryzując przenosi duszę utęsknioną, nie zaś rozpadająca się chłopska lepianka. Biorąc poprawkę na fikcję literacką zawartą w relacji Joanny,
umiejscawiającej akcję w rodzinie jej dziadka, bez cienia wątpliwości opis ten
dotyczy jednego pokolenia wstecz.
Przyrodni brat naszego bohatera gospodarował na 26 morgach ziemi 2.
W ówczesnej Galicji (szczególnie w Grodzisku) był to znaczny majątek
chłopski, wymagający przy starannym gospodarowaniu najemnej siły roboczej. Gdzież mu było jednak do „dziedzica”. Prawnuczka Joanna posługująca
się piękną polszczyzną pisze:
Gwar ludzkich głosów dochodził jedynie z okolic kamienicy”, jedynego murowanego obejścia, w którym gospodarował dziedzic. Najbogatszy, najmądrzejszy, cieszący
się szacunkiem rozległej okolicy. Pan całą gębą, dający pracę i zarobek innym, których
małe skrawki, przez pokolenia dzielonej ziemi nie mogły wyżywić. Całe rodziny: dorośli, pokrzywieni starcy i umorusana dziatwa, zebrali się tego popołudnia w obejściu
gospodarza. Był to tradycyjny już dzień poczęstunku i podziękowania dla tych, którzy
wiernie pomagali gospodarzowi przez cały rok. W sadzie rozstawiono stoły uginające
się pod ciężarem mięsiwa, chleba, sera, masła i pękatych dzbanów miodu. Gospodarz
bowiem bartnikiem był nad bartnikami. Tylko on potrafił z lepkiej bursztynowej słodyczy wydobyć, sposobem i czarami jakimiś, moc i aromat prawdziwego miodu pitnego.
Słońce złotą kulą pomału staczało się ku lasowi. Ludzie zaczęli zwolna rozchodzić się po
uczcie do swoich siedzib. Jeszcze kilku wyrostków, z błyszczącymi oczami, sięgało po
 AP Rzeszów, Zespół 22, Sąd Powiatowy i Grodzki w Leżajsku, sygnatura 73.
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szklanice, gdy z kamienicy wybiegł chłopiec kilkuletni, z białymi jak mleko, skręconymi
włoskami. Podbiegł do gospodarza siedzącego na ławie za stołem, wdrapał mu się na
kolana i z zadartą pewnie główką przyglądał się z ciekawością, jak starsze rodzeństwo,
żegnając odchodzących, sprząta obejście po zakończonej uczcie3.

Mit wsi spokojnej i romantycznych dworków jest tu wyraźnie widoczny.
Jako raj utracony przyjmuje autorka obraz dawnej Grodziszczyzny. Faktem
jest, że jest to obraz nie tyle podkoloryzowany, co po prostu zmyślony.
Status majątkowy i społeczny rodziny podnosiła jedyna w okolicy kamienica, nadając jednocześnie jej mieszkańcom przydomek Hospodów-Kamienicznych. Jednakże w 1898 roku po śmierci Antoniego, syna Wojciecha,
wspomniane gospodarstwo zostaje podzielone pomiędzy syna Antoniego
i jego siostry: Barbarę, Mariannę, Zofię, Annę i Anielę. Wartość tego majątku
podana do celów spadkowych (została zapewne kilkakrotnie zaniżona, powszechnie wówczas stosowana praktyka – celem uniknięcia wysokich opłat
sądowych) wynosiła 1054 złotych reńskich. Postępowanie spadkowe trwało od 1898 do 1905 roku, zawiera kilkadziesiąt stron dokumentów łącznie
z odpisem testamentu, który spadkodawca osobiście sporządził4. Antoni był
najmłodszym bratem przyrodnim Józefa, synem Wojciecha z pierwszego
małżeństwa, 22 lat starszym, dziedziczącym jako najmłodszy siedzisko rodzinne.
Józef pozostaje naznaczony piętnem bękarta, odrzuconego przez najbliższą rodzinę ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami, od obniżenia
samooceny począwszy, poprzez zranioną tożsamość, aż do społecznego wykluczenia, czyli odebrania równych szans życiowego startu.
Wydziedziczenie w brew intencjom „rodziny” nie stało się dla Józefa
życiową tragedią. Mocno doskwierało jedynie w dzieciństwie. Jako osobnik
wyposażony przez naturę w rozliczne talenty, w pełni wykorzystuje kapitalistyczne porządki, które głoszą, że właściwe są takie stosunki, w których
ludzie przedsiębiorczy, innowacyjni, energiczni, zaradni ryzykanci, którzy są
siłą motoryczną rozwoju, uzyskują władzę nad gospodarką i polityką, a także
nagrodę w postaci dostatniego życia. Dziedziczenie natomiast paradoksalnie
wywraca całe to rozumowanie. Odgradza też nagrodę od zasług. Józef zgodnie z wymienionymi zasadami nagrodę w postaci dostatniego życia wypracowuje sam, intensywnie wykorzystując odziedziczone geny. Nasza natura jest
zdeterminowana genami.
Są takie popularne polskie powiedzenia: Co cię nie zabije, to cię umocni!
Kto traci ojca powinien dorosnąć – szybko dorosnąć. Pasują one jak ulał do
„figla”, jakiego życie spłatało Józefowi. Wyrzucenie z rodziny go nie zabiło,
a nędza dzieciństwa umocniła. Jest to paradoksalna konstatacja, pokazująca
3
4
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J. Janda, op. cit., s. 11–13.
 AP Rzeszów, Zespół 22. Sygnatura 73, Sąd Powiatowy i Grodzki w Leżajsku.

jak rzeczy dobre mogą wynikać ze złych i na odwrót5. Wielkie rzeczy miewają
skromne początki...
Zadaję sobie pytanie: jak to było możliwe, że człowiek zdawałoby się bez
szans, skazany na unicestwienie, poddany dyskredytującej presji rodziny
i otoczenia, niepewny swojego jutra, pokazując ludzką twarz piętna staje się
uznaną indywidualnością, dorabia się znacznego jak na owe czasy gospodarstwa, wypracowuje sobie wysoką pozycję społeczną, przerasta i bije swoich
przyrodnich w każdej dziedzinie. Zapewne sprawiły to wybitne cechy charakteru, upór w dążeniu do raz wyznaczonego celu, niesamowita siła woli,
zdolności, talenty i wybitna inteligencja.
Nie do przecenienia jest tu zapewne, zwłaszcza w początkowym okresie,
osobowość matki Agaty, innych wzorców Józef nie miał. Kobiety mają bowiem decydujący wpływ w latach kształtujących charakter człowieka. Osobowość i charakter każdego człowieka zaczynają tworzyć się jeszcze przed
datą urodzenia. Po naszych przodkach dziedziczymy nie tylko geny, ale też
tradycję, sposób patrzenia na świat i systemy wartości, stworzone przez pokolenia przodków, od których się wywodzimy.
Nastawienie do życia, świata, ludzi, odziedziczył Józef Alojzy po przodkach matki i czerpał z ich najbliższego otoczenia. Pokora, wiara, odwaga,
świadomość, miłość, wolność – to dziedzictwo przodków, które zaprowadziło
go do sukcesu.
W Grodzisku powiadali, że aby mieć mądre i ładne dziecko, potrzebna
jest ładna mama i mądry tatuś – taka opinia panuje powszechnie. Badania
naukowe bardzo poważnie podważyły ten pogląd. Okazuje się, że potomstwo
dziedziczy geny odpowiedzialne za formowanie mózgu głównie po matce,
a po ojcu w większym stopniu geny odpowiedzialne za rozmiar i kształt ciała6. Ładny tatuś i mądra mamusia – czy tak powinni dobierać się rodzice? Dla
piszącego te słowa praktyczny wniosek jest taki, że mózg Józef dziedziczy po
matce Agacie, czyli tych innych, nieznanych nam Hospodach i Halasach.
Agata matka Józefa – to najwspanialszy rodzic. Wymagała jednego:
stosownie do wieku uczyła go przyzwoitości, pracowitości i solidności. Był
chłopcem pełnym życia, lubił zabawę, ale nigdy nie bawił się kosztem pracy.
Jak coś zaczynał, zawsze kończył. Był jedną z najbardziej obowiązkowych
osób, jakie pojawiły się w rodzinie.
Nie mam wątpliwości, że ten prosty nawyk pierwszeństwa pracy był kluczem jego późniejszych sukcesów. W tej niepełnej, dwuosobowej rodzinie
nawet o tzw. Kamienicznych mówiono bez nienawiści, bez okrzyków, ale
i bez szeptów. To tutaj przechowane i przekazane zostały najlepsze wartości
 Kilka wieków temu, w dobie Oświecenia zilustrował to lekarz i filozof Mandeville, ale
myśl ta nie była obca innym mędrcom.
6
 D. Czajkowska-Majewska, Nowy lepszy? Człowiek, Wydawnictwo Akademickie „Żak”,
Warszawa 2005.
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cywilizowanego świata, wartości, których coraz mniej było w otaczającym
go świecie – takt i dobry styl. Wartości te pielęgnował i z sukcesami wpajał
następnemu pokoleniu – własnym dzieciom. Tak budował się rdzeń etyczny
Zagrodzkich Hospodów, niezbędny w wychowaniu i kształceniu następnych
pokoleń, rdzeń, który jest źródłem autorytetu jednostek.

Środowisko
Przy pomocy bliższych i dalszych krewnych dla niepełnej rodziny wybudowana zostaje na Zagrodach najprymitywniejsza jak na owe czasy chata
typu kucza. Grunt należy do rodziny Agaty. Jest to działka leżąca na samym
początku Zagród, tuż przy granicy z Grodziskiem Górnym, położona na
południowo-zachodnim brzegu nieistniejącego już w XIX wieku dużego stawu, którego wody od niepamiętnych czasów poruszały młyn wodny, folusz,
tartak. Staw ten zasilały w wodę dwie rzeczki Leszczynkami zwane, jedna
wypływająca z wólczańskich olsów i łęgów pod Gwizdowem, zwanych także
Rybakami. Druga sączy swoje wody przez Zagrody, wypływa wieloma strugami ze źródlisk jodłowego lasu zwanego przez miejscowych „dolskim”, ponieważ należał do folwarku w Grodzisku Dolnym, a także dlatego, że ten las
porasta największe i najgłębsze w okolicy doły. Obydwa te uroczyska zasilały
przez wieki grodziską dolinę w życiodajną wodę, czyniąc z niej atrakcyjną
i przyjazną dla osadnika okolicę. „Gdzie las tam ojczyzna – lasy poprzedzają
narody, pustynie zjawiają się po nich”7.
Las ten to fragment zielonego wianuszka okalającego grodziską dolinę
od zachodu i południa, ciągnący się od Gwizdowa poprzez Zmysłówkę,
Wesołą, aż po Laszczyny na wschodzie. To resztka sięgającej Sanu i Wisłoka
olbrzymiej, jeszcze w XV wieku nieprzebytej Puszczy Sandomierskiej. Cały
ten wianuszek to niewątpliwie dla naszych grodziskich pogańskich przodków Święty Las. Może właśnie dlatego nie padł pod ciosami topora, wobec
powszechnego przez wieki zapotrzebowania na opał i budulec oraz przekonania, iż zasoby leśne są niewyczerpane, bo las jest wieczny, co wyrażone
zostało w dobrze znanym w Grodzisku porzekadle „był las i nie było nas,
będzie las, a nie będzie nas”.
Grunt, na którym zlokalizowano siedlisko dla Agaty i jej syna, położony
był w malowniczej scenerii, nad pięknie zadrzewionym południowym ciekiem
Leszczynki. Brzegi potoku porastały pozostając w zgodnym, wzajemnym
uścisku olchy z wiązami, lipy z dębami, jawory z wyniosłymi jesionami, obok
samotnych białych brzóz i czarnych topól. Pod nimi, jakby w uroczystym
przyklęku tkwiły leszczyna, jarzębina czerwona, czeremcha amerykańska
7
R. de Chateaubriand (1768–1848). U zarania cywilizacji przemysłowej zrodziły się (m.in.
we Francji) też konserwatywno-romantyczne idee „odrzucenia świata sztucznego” i „powrotu
na łono natury”.
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zwana przez miejscowych „kocierbą”, bzy – czarny i koralowy, kalina, kruszyna, stare dziuplaste wierzby. Brzegi porastały łopiany – dziady, rumiany,
dziewanny, niebieskie centaury i niezapominajki, kaczeńce, oraz różne zioła
rozsiewane przez liczne ptaki gniazdujące w tej naturalnej remizie. Wiosenno-letnie koncerty skrzydlatych mieszkańców tej nadrzecznej oazy towarzyszyły
mieszkańcom nowo założonej osady od bladego świtu do ciemnej nocy.
Na działce przeznaczonej na budowę domu, tuż nad brzegiem byłego
stawu od strony wschodniej przy granicy z Majkutami, rosły dwa olbrzymie
drzewa wyrastając obok siebie jakby z jednego pnia, trwały całymi latami
jak zauroczone w przyjaznym małżeńskim uścisku, dąb i lipa. Od strony zachodniej w granicy z Sołkami królowały olbrzymie buki, wszystkie te drzewa
zgodnie z przekazami i tradycją rodzinną, miały pamiętać czasy puszczańskie
Zagród. Dokładnej liczby drzew bukowych nie znam. Było ich kilka, obficie
obradzały bukiew, dąb sypał żołędziami, lipa darzyła kwieciem i oleistymi
nasionami, przy braku stodoły dawała schronienie przed opadami przede
wszystkim płodom rolnym i innemu dobytkowi. Chroniła skutecznie przed
opadami, dzięki szczególnemu pokrojowi korony. Było to ponad 20 metrów
listowia z góry na dół w kształcie bardzo regularnego walca. Dopiero kilkudniowe intensywne opady lub długotrwałe słoty powodowały przedostawanie
się pojedynczych kropel deszczu w pobliże pnia. Rolę tą pełniła jeszcze w czasach późnego Gomółki, ścięta dopiero pod koniec lat 60. XX wieku. Brat dąb
padł pod ciosami topora podczas okupacji hitlerowskiej, z przeznaczeniem
na produkcję meblarską. Buki wycięto wcześniej, w trakcie rozbudowy osady
przez dziadka Józefa w pierwszych latach XX wieku.
Drzewostanowi na posesji Agaty oraz nad rzeką poświęciłem dużo miejsca, odegrał on bowiem szczególną rolę w egzystencji tej niepełnej rodziny,
zwłaszcza w latach częstych wówczas nieurodzajów w uprawach polnych.
Uboczne produkty i surowce leśne miały istotny wówczas wpływ na codzienne życie, chroniąc ludność wiejską przed ciągle nękającym ją głodem. Zyski
z ich użytkowania i sprzedaży wielokrotnie przewyższały dochody z drewna.

Sąsiedzi
Najbliższymi sąsiadami Agaty są dwie rodziny Kulpów od wschodu,
Śmiałków i Lizaków od północy, wszyscy są mieszkańcami Górnego. Od zachodu sąsiadują dwie rodziny Tołpów, których gospodarstwa leżą jak kucza
Agaty na Zagrodach.
Trudno dzisiaj dokładnie ustalić, jaki status społeczny w ówczesnej
hierarchii wiejskiej posiadała ta niepełna rodzina, posadowiona (prawdopodobnie) jako kucznicza przez najbliższych jednak na jej własnych gruntach.
Należy przypuszczać, że poza własnością ziemi los ich niczym nie różnił się
od kuczników osadzonych na zagonie kmiecym.
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Kucza
Prof. Józef Burszta w swej pracy „Wieś Małopolska” tak określa powinności kuczników grodziskich wobec swoich dobroczyńców:
łatali odzież, prali „łachy”, przędli, pomagali przy żniwie, kopaniu ziemniaków, obieraniu rzepy, buraków i brukwi, zbierali trawę dla bydła itp. ... W ramach sąsiedzkiego
życia klucznicy byli stałą asystą kmieci, usługiwali przy weselach, chrzcinach, modlili
się za członków rodziny a nawet zawodowo płakali przy trumnie i na pogrzebie kogoś
z rodziny opiekuna.

Dużym obciążeniem dla wdowy były piesze dniówki świadczone przez
nią w zamian za sprzężaj rodzinie i sąsiadom.
Grodziskie kucze i domy były podobne do domów budowanych we
wsiach w całej Polsce. Całą ich brzydotę, a zarazem piękno, na zawsze utracone dla pokoleń dzisiejszych, utrwalił Styka w Panoramie Racławickiej.
Domy mieszkalne składały się z jednej izby mieszkalnej, czasem z dużej
sieni i komory. Wszystkie zabudowania wznoszone były z drzewa okrągłego
tak jak rosło w lesie, mało co ciosanego. Węgły wystawały prawie pół metra,
były to, jak podaje Jakub Bojko w „Okruszynach z Gręboszowa”,
Budy nędznie sklecone, zwykle bez kominów a często i gęsto z chrustu. Okienka małe
z małymi zabrudzonymi szybkami, które od dymu zakopcone skąpo dawały światła,
zwłaszcza, że rzadko je zmywano. Powała bywała, co najwyżej nad izbą. W kącie stał
piec chlebowy niezgrabny z szeroką nalepą. Na rogu pieca chlebowego było miejsce do
palenia smolnymi szczapami, które oświetlały izbę, nad nimi wisiał u powały drewniany
kominek, którym po części wychodził dym z izby. Drzwi u izby miały takie zawiasy
i klamki, gdy je otwierano, skrzypiały niemiłosiernie i pogłosie można było z daleka
poznać, w którym domu się otwierają. Gdy się paliło w piecu lub na polepie, otwierano
drzwi na oścież, a w czasie silnych mrozów do połowy ściany bywały wrotka ze słomy,
które chroniły nieco nogi od zbytniego zimna. Dym wychodził sobie leniwie do sieni
a stąd dymnikami i dziurawą strzechą na świat boży, i zdawało się, że ta nędzna buda
się pali. Ludzie w tym czasie w izbie będący chodzili chyłkiem i jakoś im ten dym niewiele szkodził. Gdy przestano palić i dym cokolwiek wyszedł, zamykano w zimie drzwi,
a wtedy jarzące węgle rozgrzewały niską i ciasną izbę aż zanadto i często nabawiali się
mieszkańcy bólu głowy z tego gorąca. Kto miał czas i ochotę, to wtedy mógł użyć wywczasu na familijnym piecu i tam się wyleżeć, co uchodziło za największą przyjemność
i co pewnie dało powód do przysłowia, że dobrze mu jak u pana Boga za piecem. Izbę
tę rzadko przewietrzano, powietrze w niej było duszne i ciężkie, że „można na nim
siekierę powiesić”. Nie dziw, jeżeli się zważy, że w tej izbie prócz ludzi było w zimie
bydło, świnia z małym prosiakiem, kury i króliki pod łóżkiem, ziemniaki w grubie pod
piecem a beczka z kwaszoną kapustą w kącie. Izba taka była czasem bielona żółtą gliną
zmieszaną z popiołem, ale tylko do połowy, wyższa część ścian i powała były pokryte
grubą warstwą sadzy. Drewno w takich domach konserwowało się znakomicie i nikt
nie słyszał, aby je grzyb niszczył lub owady, a co ciekawsze, że ludzie w takich domach
mieszkający nie wiedzieli, co to suchoty8.
J. Bojko, Okruszyny z Gręboszowa, Wydawnictwo Macierzy Polskiej, Lwów 1911,
s. 84–86.
8
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A jak to bywało w Grodzisku i okolicy? Leon Skiba w swoich wspomnieniach „ Z Wólki Grodziskiej do Gimnazjum” tak opisuje wyposażenie piekarni9 w chacie dymnej swojej babki:
W kuchni zwanej piekarnią były dwa piece piekarskie. Jeden służył do pieczenia chleba, drugi do gotowania codziennej strawy. Garnki były ustawione pod
bocznymi ścianami pieca, środkiem zaś płonęło ognisko. Osobliwe rzeczy działy
się w piekarni, gdy zabiło się świnię w zimie. Leżącą na korycie świnię polewało
się wrzątkiem dla łatwiejszego oskrobania szczeci, wskutek czego w mroźne dni
powstawały kłęby pary. Para mieszała się z dymem, tak, że w kuchni nie było nic
widać. W takich warunkach babka przeżyła przeszło 80 lat i nigdy nie chorowała10.

Jeszcze w latach pięćdziesiątych XX stulecia na Zagrodach nieopodal
kapliczki stały dwie kurne chatynki kryte (wracającymi dzisiaj do łask i jakże u nowobogackich modnymi) słomianymi strzechami. Spod wiekowych,
wrastających w ziemię słomianych dachów, wiły się leniwie całymi dniami
niebieskie dymki, mieszając się ze srebrzystymi mgłami na pobliskich łąkach.
W jesiennym pejzażu Zagród nieomylny to był znak zbliżających się słot.
Piekarnię jednego z tych domów miałem okazję jako chłopiec odwiedzić. W porównaniu z opisywaną kuczą był to duży, czysty, zadbany dom,
składający się z obszernej sieni, z której jednymi drzwiami wchodziło się do
komory a drugimi rzadko zamykanymi nawet w zimie do piekarni. To przez
te drzwi smugi dymu snuły się przez cały boży rok z piekarni do sieni, stąd
na poddasze i dalej na zewnątrz. Z piekarni wchodziło się również przez
stale zamknięte szczelne drzwi do dużej, starannie wybielonej izby, do której
jakimś cudem wstęp dla wszędobylskiego dymu był zabroniony. W izbie tej
zwanej Białą królował gospodarz oraz olbrzymi piec, którego paleniska znajdowały się w piekarni.
Kuchnia ta „produkowała” w swoim czasie najsmaczniejsze jadło w okolicy. Dzisiejsze grille, kociołki, patelnie, śląskie garnki i inne tym podobne pomysły współczesnej cywilizacji to nic innego jak triumfalny powrót naszych
prababek i ich kuchni zwanych piekarniami.
Do przyspieszenia gotowania używane były powszechnie denarki, czyli
żelazne podstawki na garnki na trzech lub czterech nóżkach, co sprawiało, że
można było palić, przeważnie chrustem, nie tylko z boku garnka, ale również
pod garnkiem. Bez denarka garnki ze strawą do gotowania przystawiane były
do ognia albo stawiane wśród ognia. Nawet po upowszechnieniu się blach
kuchennych służących do gotowania, co nastąpiło na masową skalę po roku
1870 wraz z budową pieców kominowych, grodziskie gospodynie w dalszym
ciągu używały słownictwa rodem z dymnej piekarni. Przez starsze gospodynie nawet dzisiaj garnki ze strawą są w dalszym ciągu „przystawiane”, co już
 Piekarnia – w gwarze grodziskiej: kuchnia.
L. Skiba, Wspomnienia. Z Wólki Grodziskiej – do Gimnazjum, [w:] „Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie”, LSW, Warszawa 1965, s. 226, 227.
9

10
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ma miejsce nie tylko na blachach kuchennych, ale również na kuchenkach
gazowych czy elektrycznych.
Kucza oświetlana była smolnymi szczypkami pozyskiwanymi z przesyconych żywicą pniaków. Ogień rozniecało się za pomocą krzesiwa i hubki. Ponieważ wykrzesanie ognia sprawiało wiele trudności, gospodynie starały się
przechowywać ogień w popiele, szczególnie z jednego dnia na drugi. Jeśli zaś
zupełnie wygasł, co zdarzało się często, to z samego rana wyglądały, u kogo
już się świeci i tam posyłały po ogień. Posłaniec brał do garnka żarzące się
węgle nakrywszy je szmatą spieszył zaraz z powrotem do domu. Stąd wzięło
się przysłowie „wpadł jak po ogień”.

Gospodarka
Uprawa gruntu w tamtych czasach była nad wyraz trudna. Pola były
zarośnięte różnego rodzaju chwastami, perz wszędzie plenił się tak, że pług
trudno było do ziemi włożyć. Gleba była niemożliwie zaperzona i zachwaszczona. Duża część ziemi leżała odłogiem nieuprawiana. Lata o intensywnych opadach sprawiały, że orano wszędzie sześcioskibowe zagony, więc
wskutek tego duża część pola odchodziło bezużytecznie na bruzdy. Także
z powodu niedoskonałych narzędzi grunt nie był tak dobrze uprawiany, jak
już dwadzieścia lat później. Prymitywny, drewniany pług ze źle ustawioną
odkładnicą skiby przy orce prawie nie obracał, a o przerośniętej perzem
ziemi mówiono:
jakby taką odoraną skibę od granicy giedlarowskiej do wsi pociągnął za sobą, to by
ją w całości z pola ściągnął.

Po wykonanej podorywce ziemię uprawiano dalej tzw. hakiem11. Takim
to narzędziem ponownie przeorywano ziemię, ale już na skos działki, jednak nadal płytko, ponieważ haka nie można było przestawiać. Po hakowaniu pole bronowano zbierając perz. Tę czynność powtarzano tak długo, aż
uznano, że ziemia uprawiona jest należycie, następnie wyorywano zagony.
Zagon to przeważnie 6 skib wyoranych do składu z obydwu stron na długości
jednego stajania, a stajanie to przeważnie 60 kroków za jedną nogą. Bruzdy
pomiędzy zagonami miały ściągać wodę deszczową. Uprawiana w ten sposób
ziemia pomagała gospodarzowi w orientacji, które zagony plonują, a które
odpoczywają. Nawożono jedynie obornikiem raz na kilka lat.
Skrawek nieurodzajnej ziemi, którym w owych latach dysponuje Agata,
zwany „domowizną”, to grunt gliniasty, trudny do uprawy, zimny, stromy
północny stok o charakterze grzbietowym, opadający na trzy strony świata.
11
 Hak to narzędzie na dwóch kołach wysokich jak od wozu, na drewnianej osi pomiędzy
kołami przytwierdzony był grządziel szeroki na 40 cm, a do jego dolnej części tej samej szerokości z dębowego drzewa tzw. ryj zakończony na ostro, około 1880 r. czasem okuty blachą.
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Systematycznie pozbawiany części organicznych i składników mineralnych
wypłukiwanych przez obfite wiosenne deszcze i wody pośniegowe spływające w kierunku położonych niżej działek sąsiadów i łąk. Wymagał starannej
uprawy i jeszcze staranniejszego nawożenia. W słoty i lata mokre rozmiękły
i niedostępny podczas lat suchych spieczony na skałę. Dla wdowy i jej małolata gospodarujących bez własnego sprzężaju, bez będącej wtedy podstawą
nawożenia organicznego rozwiniętej hodowli zwierzęcej, rodził według relacji rodzinnych tylko „pyrzować, osty, kąkole i mietlice”.
Uprawiany był mało starannie przez obcych, więc nic dziwnego, że przy
dawniejszym sposobie gospodarowania brak było chleba. Niemal każdego
roku doskwierał im przednówek. Agata z synem na przednówku żywili się
różnymi chwastami, gdy zboże przepadło, gdy ziemniaki zgniły, gdy jako
tako przecierpiano długą zimę i wiosenne słoneczko wygnało ich z chaty
na świat boży, szukali jakiegokolwiek pożywienia. Zbierali więc na polu wyorane „kupczaki, liście pszonaku i łobody” i z tego chwastu, którego dzisiaj
nie zeżre żadne bydlę, gotowano niby kapustę. Na chleb zbierano perz na
polu, rżnięto w skrzynkach do sieczki i suszono, mielono suszoną korę drzew
i liście lipowe i z tego pieczono chleb. Po takiej zimowo-wiosennej „diecie”
dorośli byli przeraźliwie chudzi, dzieciom nierzadko puchły brzuchy.
Raz na kilka lat zbawienny wpływ na egzystencję Agaty i syna miał obfity
zwykle urodzaj żołędzi i bukwi. Ich dostatek, w czasie nieurodzaju na polach,
chronił biedotę wiejską przed ciągle nękającym ją głodem. Żołędziami dębowymi i bukwią, owocami jarzębiny i innymi karmiono w zagrodzie trzodę
chlewną. Wysuszone i zmielone żołędzie dębowe, bukiew i kasztany z domieszką maki żytniej lub jęczmiennej wykorzystywano do wypieku chleba.
Żołędzie dębowe po wymoczeniu, wysuszeniu, wyprażeniu i zmieleniu używano jako surogat kawy. Z nasion buka, lipy, bzu tłoczono smaczny, czysty
jadalny olej, zanieczyszczony używano do oświetlenia.
Wiosną spod kory brzozowej skrobano miazgę o słodkawym smaku,
którą używano zamiast masła do smarowania i smażenia. Soku brzozowego
używano jako napoju orzeźwiającego oraz wyrabiano z niego musujące wina,
a także wywabiano nim piegi. Przez dłuższe gotowanie soku brzozowego
otrzymywano syrop, a później cukier o brązowej barwie. Łyko lipowe i wiązowe służyło do wyrobu łapci, pudeł, wyściełania sań, bryczek, krycia dachów,
wyrobu mat, sznurków, powrozów i lin oraz do wyplatania sit i przetaków.
Na paszę dla zwierząt zbierano liście lipy, wiązu, dębu, leszczyny, których zadrzewienia nadrzeczne dostarczały w obfitości. Do produkcji dobrej jakości
obornika, przy braku słomy na ściółkę, służyły liście bukowe i leszczynowe,
a także lipowe, dębowe i olchowe.
Orzeszki leszczynowe i bukowe (bukiew) były przedmiotem obrotu
handlowego. Grodziscy i leżajscy Żydzi skupywali je przeważnie na potrzeby
lwowskich, krakowskich, a także miejscowych ciastkarzy i cukierników. Han61

del bukwią i orzeszkami laskowymi był więc znaczącym źródłem dochodów
dla Agaty i jej dorastającego syna.
Graniczy z cudem, że Agata z synem przeżyli te niezwykle trudne dla
nich czasy, a wcześniej w niemowlęctwie choroba głodowa nie zabrała Józefa.
Pamiętam, że w rodzinie każdy kawałek chleba umiano szanować. Gdy upadła na ziemię jakaś okruszyna, podnoszono ją skwapliwie i ze czcią całowano,
jako wielką świętość. Zbierane były starannie wszystkie kłoski na ściernisku,
pozostawienie ich na polu uważano bowiem za wielki grzech.
W naszych stronach bieda była powszechna. Nikt się przed nią nie uchronił i przeciwko niej nie buntował. Była bliska jak siostra. W tym wielkim niedostatku wyrastali
ci, którzy się później wyrywali w świat, a także ci, którzy pozostawali na ojcowiźnie, by
dalej wieźć ciężkie życie. I nie spotkało się człowieka narzekającego na los, bo każdy
wiedział, że bieda jest mu niejako przypisana. Była tak oczywista i rzeczywista jak
zgrzebne portki, które nosiło się w światek i piątek12.

Codziennym ubiorem i okryciem tak mężczyzn, jak i kobiet, były koszula
i spodnie czy spódnica, zwykle uszyte z surowego płótna. Tylko bogatsi chłopi
mieli drugą, skórzaną parę spodni. Buty mogli mieć tylko gospodarze. Dzieci
chodziły w starym obuwiu, a mała dziatwa chodziła cały rok boso. Nogi w butach owijano na okrączki w słomę żytnią, oprócz tego suty wiecheć dodawał im
ciepła. Wielka prostota w wychowaniu, potrawach, obyczajach i całym sposobie
życia wpływała na to, że naród tak żyjący był niezwykle zdrowy, zahartowany
i odporny na różne niewygody. Już dzieci były bardzo zahartowane. W zimie
wśród mrozu i śniegu wybiegały z izby w koszuli, boso: po drzewo, do bydła i za
inną posługą. Na bosaka również w koszuli konopnej bez czapki odwiedzali rówieśników sąsiadów w tęgie mrozy i po śniegu. Dzisiaj wiemy, że im stopy dłużej
wystawione są na mróz, tym lepiej są ukrwione i bardziej odporne na zimno.
Tak z konieczności życiowej wychowany i zahartowany Józef już w bardzo dorosłym życiu, kiedy stać go było na solidne buty, znany był nie tylko
w Grodzisku, ale w całej powiatowej okolicy z tego, że chodził (zapewne
z przyzwyczajenia i oszczędności) nawet w zimie boso. Ale równocześnie
zawsze w solidnym długim baranim kożuchu i takiej samej czapie na głowie.
Dzisiaj potrafimy dostrzegać dobrodziejstwa wynikające z nieużywania
obuwia. Wrażenia, jakich doznaje się stąpając boso po różnych powierzchniach stymulują organizm i maja właściwości terapeutyczne (receptory na
stopach). Zbawienne efekty chodzenia na bosaka odkryli przed tysiącami
lat Chińczycy praktykujący refleksologię. Wierzyli, że stąpanie bosą stopą
po podłożu z różnych materiałów (np. powszechne w Grodzisku w czasach
mojej młodości chodzenie bosymi stopami po świeżym ściernisku, czy spalonej lipcowym słońcem glinianej grudzie) ma działanie uspokajające, a nawet
stymulujące długowieczność. Taka „katorga” zmniejsza też ciśnienie krwi
i poprawia kondycję całego organizmu.
12
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B. Sigda (o. Justyn, Dominikanin), Chłopak z Opalenisk, Borek Stary, s. 9.

Bose zimą nogi, czapa baranica i długi kożuch była to zapewne nie tylko
poza, ekstrawagancja czy znak firmowy, jak byśmy dzisiaj powiedzieli uznanego grodziskiego i powiatowego trybuna, ale również trwały ślad przeżytych
w dzieciństwie i młodości niedostatków.

Jego szkoły
Ponad 200 lat temu Europa przeżywała wiek oświecenia i zarazem nadziei. Ufano, że odkrycia naukowe wydadzą wspaniałe owoce, że edukacja,
zwłaszcza powszechna, oprócz postępu wiedzy stworzy także lepszego i lepiej
poinformowanego i racjonalnie myślącego obywatela. W drugiej połowie
XIX wieku nastał złoty okres rozwoju edukacji. Powszechnie przyjęto, że edukacja jest podstawą siły militarnej i przemysłowej. Decydującą rolę w zwycięstwie Niemiec nad Francją w 1870 roku przypisywano nauczycielom szkół
podstawowych. Rzeczywiście, w owym czasie żołnierz niemiecki, w przeciwieństwie do francuskiego, umiał czytać i pisać, co umożliwiło sprawne
przesyłanie rozkazów na piśmie. Tym samym nauczycielom przypisywano
rozwój przemysłu niemieckiego, który pod koniec XIX stulecia prześcignął
przemysł brytyjski. Nic zatem dziwnego, że pod koniec owego wieku prawie
we wszystkich krajach Europy Zachodniej powstały systemy powszechnej
edukacji, przynajmniej na poziomie szkoły podstawowej. Wielka Brytania,
która nieco zaspała z tworzeniem szkolnictwa powszechnego, nadrabiała
to opóźnienie poprzez kursy, szkoły dla dorosłych itp.
W Galicji o prawo do nauki i godniejszego w przyszłości życia dla swoich
pociech trzeba było długo się dopominać u ówczesnych władz. Lata organizowania szkół ludowych w Grodzisku przypadają głównie na przełom XIX
i XX wieku. W wiek dojrzały wchodziło już wówczas trzecie pokolenie chłopów popańszczyźnianych. Wielu z nich miało za sobą „saksy” po Europie
i Ameryce, wrócili do Grodziska z inną wizją świata, a także w pełni świadomi swoich praw obywatelskich. Pragnęli urządzać swoje życie po nowemu.
Trzeba również pamiętać o ponad trzydziestoletniej aktywnej obecności
w Grodzisku idei, jakie niósł ze sobą galicyjski Ruch Ludowy.
Przed rokiem 1853 nie było w tak licznej jak Grodzisko parafii (10 wsi) ani jednej
szkółki. Staraniem nowego proboszcza było, aby przynajmniej gminy Grodziska Dolnego, Górnego i Miasteczka otrzymały szkółki. Gminy sprzeciwiały się zaprowadzeniu
szkoły zapewne przed znacznymi kosztami, jakie by za sobą pociągnęły wybudowanie
szkoły i zatrudnienie nauczyciela. (...) Parafia grodziska liczyła w 1853 roku ok. 8692
mieszkańców. Stad też wydaje się, że utworzenie większej niż parafialna szkoły było
rzeczywiście koniecznością13.
13
 T. Ośka, Grodzisko w czasach galicyjskich 1772–1918, Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
Instytut Historii, Rzeszów 1986. Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. hab.
J. Półćwiartka, s. 65.

63

Co prawda w roku 1860 powstaje w Miasteczku trzyklasowa szkoła ludowa, jednakże z całej dziewięciotysięcznej parafii w początkowym okresie
do wszystkich trzech oddziałów uczęszcza jedynie trzydzieścioro dzieci.
Trzeba pamiętać, że Zagrody od Miasteczka dzieli 5 kilometrów drogi.
Szkoła ludowa istnieje również w odległym o 6–7 kilometrów od Wólki
Leżajsku, do której trafiają nieliczni wólczyńscy rówieśnicy Józefa, mający
zamożnych rodziców, których stać było na kształcenie dzieci poza wsią
rodzinną.
Nauka czytania i pisania kilkuletniego Józefa Hospoda wyglądała najpewniej podobnie jak jego rówieśników samouków, późniejszych przewodników
chłopów, wybitnych działaczy ludowych. Wszystkie przekazy rodzinne, jak
również nieliczne zachowane relacje pisemne przekazują nam taką wiedzę
na ten temat:
Był samoukiem14, od wczesnej młodości zdradzał zamiłowanie do nauki15, do szkoły
nie chodził16, pisać i czytać nauczył się sam17, znał matematykę, historię, literaturę polską, a nawet łacinę18.

Według wspomnień jego syna Feliksa znał również podstawy greki.
W domu Agaty i jej jedynaka całymi latami nic na lepsze się nie zmieniało.
Matka i syn pracowali ponad siły, odmawiali sobie wszystkiego, oszczędzając
do niewyobrażalnych dzisiaj granic. Nic to jednak nie pomagało, całymi miesiącami nie było kawałka chleba, nie mówiąc o w miarę regularnym jadaniu
posiłków. Niejednokrotnie surowa kapusta, przynoszona przez Agatę najczęściej od Ślańdów, stanowiła największy przysmak. Rozważania nad tym, czy
Józef Alojzy ma iść do odległej, bo działającej w Miasteczku szkoły, czy nie,
powtarzały się bardzo często. Rezultat był taki, że skończyło się na pasaniu
matczynej krowy, włóczonej na powrozie po drogach i miedzach. Pozostałą
część dnia spędzał na zbieraniu chwastów i innych pilnych robotach polowych.
Podczas gdy jego rówieśnicy z Wólki Grodziskiej posiadający zamożniejszych
rodziców zaliczyli po dwa, trzy lata nauki w leżajskiej szkole ludowej, gdzie
przebywali na stancjach, jemu czas upływał na pasieniu krów. Dotykało go
to niesłychanie boleśnie, gdyż zaczęli się do niego odnosić z pewną wyższością
i lekceważeniem. Z Wólki do szkół chodzili wtedy: Józef Śmiałek, Wincenty
Śmiałek, Marcin Dąbek, Michał Kosior, Jan Kosior, Marcin Karakuła, Józef
14
 A. Mach, Relacja. Nowy Pamiętnik Chłopski, AP Rzeszów, Zeszyt 1246, sygnatura
13298, k. 2.
15
B. Pempuś, Grodzisko w Polsce niepodległej 1918–1980, Wyższa Szkoła Pedagogiczna,
Instytut Historii, Rzeszów 1985. Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. hab.
J. Półćwiartka, s. 133. Zawiera biogram Józefa Hospoda opracowany na podstawie materiałów
udostępnionych przez prof. dr. J. Bursztę.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
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Lizak, Tomasz Chmura, Wojciech Partyka19. Wszyscy urodzeni w latach 1853–
–1870, szkołę elementarną przechodzili w Leżajsku, a następnie jak wszyscy
Grodziszczanie uczęszczali do Gimnazjum w Rzeszowie.
Relacje jego najstarszej córki Bronisławy Majkut, urodzonej w 1894 roku,
syna Feliksa, urodzonego w 1906 roku, mojej mamy Marii z domu Hader,
urodzonej w 1910 roku, jak również osób z poza rodziny są jednoznaczne:
był samoukiem, do wszystkiego dochodził sam. Najwięcej informacji na temat Józefa przekazuje mi moja matka, a jego synowa. Wiedzę na ten temat
czerpała z licznych rozmów ze swoją teściowa, Magdaleną z Kamińskich
Hospodową, z którą od początku wspólnego zamieszkiwania bardzo się
polubiły i żyły w wielkim dla siebie szacunku i przyjaźni. To właśnie Magdalena wtajemniczała synową w szczegóły dotyczące swojego długoletniego,
bo 43-letniego towarzyszenia Józefowi w jego wzlotach i upadkach gospodarza, społecznika i działacza ludowego. Babcia relacje swoje dotyczące najwcześniejszych lat życia Józefa z kolei na opowiadaniach jej teściowej Agaty
Hospodowej, matki bohatera mojej relacji. We wszystkich tych opowieściach
nie pojawia się nigdy nazwisko żadnego nauczyciela domowego czy szkoły,
w której Józef pobierałby nauki.
Chociaż nie umiała ani czytać ani pisać, matka uznawała potrzebę nauki
i szczerze martwiła się tym, że nie może jedynaka, który zdradzał szczere
zamiłowanie do nauki, posyłać do szkół. Kiedy przychodził czas zapisów, co
roku okazywało się, że nie ma za co kupić butów ani ubrania, nie mówiąc już
o sfinansowaniu wzorem bogatszych sąsiadów stancji i nauki chociażby tylko
w Leżajsku. Józefowi pozostała więc jesienno-zimowa nauka u domowych
nauczycieli, oraz intensywne samokształcenie.
Wśród dawnych mieszkańców Grodziska trwała była pamięć o dawnych domowych
nauczycielach miejscowych dzieci, wśród nich wymieniano Wojciecha Szkodzińskiego
mieszkającego w Wólce Grodziskiej, który po pewnym czasie pobytu u krewnych w Krakowie, gdzie chodził do szkoły [brak informacji, do jakiej] wrócił około 1869 roku do
wsi rodzinnej gdzie uczył dzieci. Także w Wólce i w Grodzisku Górnym znany był Majkut Jan, który nie ukończywszy Gimnazjum został gminnym pisarzem i nauczycielem20.

Wojciech Szkodziński pracował równocześnie, jako manipulant w Ekspozyturze c.k. Namiestnictwa we Lwowie. W kwietniu 1892 roku Józef Alojzy
kupuje od niego trzy parcele gruntowe. Zgodnie z wymogami ówczesnej tytułomanii austriacko-galicyjskiej cała jego godność służbowa została w akcie
notarialnym skrupulatnie zapisana. Dzięki temu wiemy, że karierę wiejskiego
domowego nauczyciela dzielił z urzędniczą21.
19
J. Burszta, Ruchliwość społeczna wsi małopolskiej. Studium wsi Grodzisko w pow. Łańcuckim, Poznań 1947, s. 278–280. Mps Gminna Biblioteka. Grodzisko Dolne.
20
 T. Ośka, op. cit., s. 65.
21
 AP Przemyśl, Akta Notariuszy Miasta Leżajska, Zespół 965, Sygnatura 186, akt notarialny 4520.
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Kiedy Szkodziński wraca z Krakowa do rodzinnej wsi, Józef ma 8 lat. Jest
więc wysoce prawdopodobne, że właśnie u niego pobiera pierwsze lekcje
„lamentorza” (elementarza). Przemawia za tym również znajomość, a nawet
pewnego rodzaju zażyłość (mogła ona jednak być o wiele lat późniejsza), potwierdzona po latach zawartą transakcją handlową. Trzeba nam wiedzieć, że
w dawnych latach przy sprzedaży gruntów oprócz pieniędzy duża rolę grały
wszelkiego rodzaju imponderabilia. Ziemię, długoletnią żywicielkę, traktowano jak członka rodziny i starano się ją oddawać w godne ręce. Przeciwko
Szkodzińskiemu jako pierwszemu nauczycielowi dziadka przemawia znaczna odległość ich osad (2 do 3 km). Wziąć pod uwagę należy fakt, że nauka
odbywała się późną jesienią i zimą, a dzieci powszechnie nie miały butów
i odzieży.
Nic bliżej nie wiemy o Janie Majkucie. Powszechne to nazwisko na pograniczu Górnego i Wólki, nic więc dziwnego, że mógł właśnie od niego
pobierać naukę. Od Józefa z Zagród droga do któregokolwiek z Majkutów
była o połowę krótsza niż do Szkodzińskiego.
Kilkanaście lat starszy od Józefa chłopski działacz Franciszek Magryś
z Handzlówki tak wspomina swoje pierwsze kroki edukacyjne:
Ojciec pozwalał uczyć się nam tym bardziej, że sam umiał czytać, a gdy nieraz nie
mogłem pojąć pierwszych lekcji dostawałem od niego bicie. Uczyła nas matka czytania,
bo pisać nie umiała. Zresztą wówczas była taka metoda nauczania, że najpierw uczono
czytać sylabizmem. (...) Gdy miałem chwilę wolną od pracy, brałem się do czytania.
Obecnie czytanie szło mi już lepiej i z tą chwila wzbudziła się u mnie ciekawość do książek. Gdziem mógł je wydostać, tom je brał i czytał, co czyniłem również z nastaniem
wiosny, gdy wypadło mi znowu kolejnym porządkiem rzeczy pasać bydło w polu. (...)
Zabraliśmy się tedy do nauki pisania, ale sprawa nastręczała wiele kłopotów. Szkoły nie
było, a w całej wsi pisać umiał tylko stary organista, który wtedy był jeszcze pisarzem
gminnym. (...) Trudno też nam było o przybory do pisania i nie wiedzieliśmy jak je zdobyć. Przypadek nam dopomógł. W wielkim poście przybył do nas organista (...) i on
sam poradził, jak własnym przemysłem można zrobić atrament i jak z gęsiego pióra
można zrobić dobre pióro do pisania. (...). Dopiero, gdy w sąsiedztwie mieszkający
Wójt wzywał nas często do odczytania mu różnych pism rządowych, od niego braliśmy
je i według takiego wzoru nauczyliśmy się alfabetu pisanego. (...) Pasąc konie czytałem
książki skoro udało mi się je wypożyczyć u kogokolwiek22.

Urodzony prawie czterdzieści lat później Leon Skiba tak opisuje swoje
szkolne początki, dziecka chłopskiego urodzonego w Wólce Grodziskiej:
Do ludówki [szkoły podstawowej] uczęszczałem w Leżajsku, gdzie mieszkaliśmy
z bratem już jako malcy na stancji. W Wólce Grodziskiej szkoły jeszcze nie było. Dzieci
chodziły „na lamentorz” [elementarz] do tych nielicznych starszych ludzi, którzy umieli
czytać i pisać. Byli ludzie, którzy umieli czytać tylko drukowane. Ponieważ wieś była
związana ściśle z kościołem, należało się umieć modlić z książki. Książki do modlenia
były sporych rozmiarów, solidnie oprawione w skórę przez miejscowych specjalistów.
22
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F. Magryś, Żywot chłopa działacza, Lwów 1932, Wyd. III, s. 23, 25, 26, 41, 47.

Szkoda, że wkładano je właścicielom po śmierci do trumny. Ambicja co do znajomości
słowa drukowanego była tak wielka, że do kościoła chodziły z książkami pod pachą nawet te kobiety, o których wiadomo było, że nie umiały czytać. Kto nie chciał poprzestać
na elementarzu, chodził do szkoły w Grodzisku Górnym albo przebijał się w zimie przez
zaspy do odległej Żołyni23.

Była też wówczas w Grodzisku pewna grupa ludzi umiejących czytać i pisać, którzy przeważnie od swoich rodziców nauczyli się sztuki pisania i czytania
i od tych rodziców przejęli kult wiedzy, choć szkół jeszcze nie było. Niektórzy
posiadali także spore jak na ówczesne czasy zbiory książek, wypożyczanych
chłonnym wiedzy chłopom. Według przekazów rodzinnych taką rolę spełniała
(jednakże w czasach o wiele późniejszych) zamieszkała w miasteczku lekarska
rodzina Trynieckich24, zasłużona dla Grodziska również na wielu innych polach.
Nie wiadomo, kto Józefowi, umiejącemu już pisać i czytać, podsunął
pierwsze książki do czytania. Może zwyciężyła rozbudzona, wrodzona i naturalna ciekawość świata, a mózg młodego chłopaka garnącego się do wiedzy, był jak klisza fotograficzna: utrwalało się w nim wszystko, co przeczytał.
W późniejszych latach imponował znajomością naszych pisarzy ludziom,
którzy pokończyli gimnazja, mógł przytaczać z pamięci całe ustępy literatury
klasycznej.
Wiedział, że najstarsze wiadomości historyczne oraz dokumenty państwowe i kościelne zawarte są w dziełach pisanych po łacinie. Zapragnął więc
również ten język poznać. Jak tego dokonał, sam czy przy czyjejś pomocy
– tego nie wiadomo. Faktem bezspornym jest, że język ten wystarczająco
poznał i sprawnie się nim posługiwał.
Książki lubił ogromnie, w latach chłopięcych każde jego niedostatecznie kontrolowane przez matkę wyjście do Leżajska, Przeworska czy Łańcuta
z produktami do sprzedaży kończyło się zakupem książek czy czasopism
przeznaczonych nie tylko dla ludu. Była to największa namiętność jego życia,
w kategoriach samego czytania ten syn ubogiej wdowy stał się intelektualistą.
Bardzo ciężko pracował nad sobą.
Ludowcy z jego epoki, którzy wierzyli w doskonałość nowego człowieka,
byli niezmordowanymi samoukami, a Józef był jednym ze zdolniejszych i pilniejszych z nich.
23
L. Skiba, Wspomnienia. „Z Wólki Grodziskiej do Gimnazjum”, [w:] Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, LSW, Warszawa 1965, s. 224.
24
 Zofia i Bolesław Trynieccy byli współorganizatorami Kółka Rolniczego, Kasy Stefczyka,
Spółdzielni Mleczarskiej, Orkiestry Włościańskiej. Wielką rolę w szerzeniu oświaty na wsi grodziskiej odegrało dość wczesne upowszechnienie czytelnictwa książek i prasy ludowej między
innymi za pośrednictwem powstałej w raz z Kółkiem Rolniczym, Biblioteki i czytelni funkcjonującej w prywatnym domu Trynieckich. Była zaangażowana w budowę Domu Ludowego
TSL w Miasteczku. Pani Zofia Tryniecka czyniła wszystko, by podnieść stan świadomości społecznej i kulturalnej ludności wiejskiej, była przewodniczącą TSL, założyła teatr, inspirowała
młodzież do obchodów rocznic narodowych poprzez przygotowywanie inscenizacji i sztuk
teatralnych.
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Wielkim darem Józefa była umiejętność przedstawiania złożonych problemów z przejrzystą jasnością, talent bezcenny dla polityka. Potrafił napisać
na poczekaniu skomplikowane pismo urzędowe, przemówienie lub artykuł
prasowy najprostszym, a jednocześnie bardzo subtelnym językiem.
W tym czasie wielką rolę edukacyjną na wsi zaczęła odgrywać prasa.
Pierwsza połowa XIX wieku to czas rozwoju znakomitej prasy elitarnej, kiedy
ukazywało się wiele pism. Wiele sław literatury pisało do gazet reportaże,
a nawet powieści drukowane w odcinkach25. Nigdy w historii gazety nie były
taką potęgą polityczną jak w tamtym okresie. Już w pierwszej połowie XIX
stulecia nastąpiła zmiana w produkcji prasy, pojawiły się bowiem w drukarniach maszyny parowe, a w drugiej połowie wieku tempo postępu technicznego jeszcze wzrosło. Równocześnie pojawił się tani papier, produkowany
z celulozy drzewnej. Tak rodziły się masowe gazety, które przynosiły wiadomości z całego świata i o wszystkich dziedzinach postępu ludzkiego. Świat
stał się otwarty dla wszystkich, zarówno bogatych, jak i ludzi o stosunkowo
skromnych zarobkach. Wysokie nakłady gazet obniżały koszty produkcji.
O ówczesnym czytelnictwie prasy przez ciekawych świata i wiedzy chłopów tak wspomina Franciszek Magryś:
Z czasopism w początkach czytałem najwięcej „Nowiny” i „Chatę”. Oba pisma,
dobrze redagowane, zawierały dużo ciekawych artykułów, poświęconym różnym sprawom. W myśl zasady łączenia rzeczy przyjemnych z pożytecznymi znaleźć tam można
było artykuły z zakresu historii kraju ojczystego i sąsiednich krajów, jak też z zakresu
bieżących wydarzeń politycznych, następnie biografie znakomitych ludzi, powiastki,
legendy, przysłowia, wiersze i pieśni, wiadomości z nauk przyrodniczych, bardzo cenne
rady gospodarskie i rolnicze, listy, pisane także przez włościan, do redakcji i odpowiedzi
na nie, w końcu różne aktualne, ważniejsze zdarzenia. (...) Wiadomości te przyswajałem
sobie i myślałem nad ich treścią, nieraz bardzo pouczającą. Już wtedy widziałem, ile
to rzeczy można by zrobić w naszej wsi, by podnieść jej kulturę materialną i duchową,
postępując choćby tylko według tych pouczających artykułów.
Uczyłem się z tych czasopism, jak rolę należy uprawiać, jak szanować i konserwować nawóz stajenny, jak zakładać i utrzymywać sad. Mając swój grunt wyczytane nauki
wprowadzałem w życie26.

Dostępne wówczas na wsi takie wydawnictwa, jak „Chata”, „Nowiny”,
„Dzwonek”, „Włościanin”, „Ze Świata”, „Krakus”, zamieszczały przeważnie
artykuły o treści moralizatorskiej.

Jego uniwersytet
Józef Hospod był jednym z pierwszych w Grodzisku prenumeratorów27
gazetek „Pszczółka”, „Wieniec” i „Cepy”, wydawanych przez księdza Stani Tak była drukowana Trylogia Henryka Sienkiewicza.
F. Magryś, op. cit., s. 52.
27
B. Pempuś, op. cit., s. 133–134, oraz przypis, s. 149, poz. 4.
25
26
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sława Stojałowskiego od 1875 roku. Były to gazetki jak na ówczesne czasy
radykalne, obok artykułów o treści religijnej poruszały tematy oświatowe,
polityczne i gospodarcze, a jednocześnie informowały czytelników o wydarzeniach w kraju i w świecie.
Poprzez krzewienie oświaty chciał ks. Stojałowski, jak sam mówił,
„przekształcić chłopa w światłego obywatela, Polaka i dobrego katolika”. Na
stronach tytułowych „Wieńca” i „Pszczółki” zamieścił solidarystyczne hasło
Zygmunta Krasińskiego „Z polską szlachtą – polski lud”, a działalność swoją
prowadził zgodnie z zasadami ruchu chrześcijańsko-społecznego. Ponadto
w latach 1879–1881 wydawał też czasopismo rolnicze „Gospodarz Wiejski”,
w którym zgodnie z duchem pozytywizmu nawoływał do pracy organicznej, do podniesienia umysłowego i gospodarczego chłopów. Zachęcał do
organizowania Kółek Rolniczych i innych społecznych organizacji wsi. Dla
inteligencji wiejskiej wydawał w latach 1878–1879 czasopismo „Piast” oraz
okolicznościowe broszury, kalendarze i tym podobne pisma.
Satyryczne pisemko „Cepy” przeznaczone zarówno dla oczytanych chłopów, jak również inteligencji, opisywało w krzywym zwierciadle otaczający
świat, chłostało zarówno na poły feudalne stosunki panujące na wsi, utrzymywane przez galicyjską szlachtę pospołu z katolickim klerem, jak i ciemnotę
ludu wiejskiego.
Biło ono w kombinatorów różnych, co lichwiarskie procenty darli z biednych przy
różnych okazjach, w pokątnych handlarzy a wskazywało na Kółka Rolnicze, które jednoczyły siły chłopskie, hartowały swą działalność i podnosiły siłę materialną wsi28.

W bardzo młodym wieku zetknął Józef się zarówno z samym Stojałowskim, jak i jego wizją rozbudzonej politycznie i zorganizowanej gospodarczo
wsi. Były to lata 70. XIX wieku. Wtedy to nędza i wyzysk chłopa w Galicji
sięgnęły szczytu. Masy ludowe w Galicji nie posiadały jeszcze organizacji,
która by ich żywiołowe dążenia do sprawiedliwości i wystąpienia przeciw
uciskowi i przeżytkom feudalnym ujęła w świadomy i zorganizowany nurt
walki o prawa ludu. Pewien krok ku upolitycznieniu ludu wiejskiego przez
swoje wydawnictwa prasowe i działalność wiecową uczynił ks. Stanisław
Stojałowski. Zapoznawał czytelników chłopskich z problematyką polityczną
epoki, wzywał ich w pismach i na organizowanych przez siebie wiecach do
pilnowania własnych interesów przez wybieranie chłopów na posłów do
Sejmu Krajowego czy parlamentu austriackiego. Ks. Stojałowski domagał
się początkowo jedynie równouprawnienia politycznego chłopów w ramach
istniejącego ustroju. Mimo to z czasem był on usilnie zwalczany przez obszarnictwo i wyższą hierarchię duchowną.
 AP Rzeszów, Relacja: Miazga Wojciech z Brzózy Królewskiej, Zespół 1246, Sygnatura
13941, k. 1, 2.
28
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Oprócz gazet szkołą i uniwersytetem była dla Józefa książka. Sam stwierdził, że systematyczne czytanie, bardziej niż cokolwiek innego, pozwala
jednostce kształtować i doskonalić te dyspozycje psychiczne i sprawności,
których posiadanie jest koniecznym warunkiem czynnego uczestnictwa
w życiu społecznym i odpowiedzialnego współdecydowania o losach jednostki, wsi rodzinnej, gminy, regionu, kraju. Rozumiał doskonale przydatność
posiadania bogatego zasobu słów i umiejętność zrozumienia zdań złożonych.
Poznając matematykę odkrywał, że również przeniknięcie tajemnicy liczb
większych niż dwucyfrowe oraz dokonywanych na nich prostych operacji
znajduje często jakże praktyczne zastosowanie.
Ucząc się mówić, przyswajał sobie język rodzicielki i najbliższego otoczenia, czytając poznawał i przyswajał sobie język osób odległych od nas
w czasie i przestrzeni, język, który dzięki pismu i za sprawą ponawianych
lektur stawał się jego własnością, jak gdyby znał go od zawsze. W obrębie
mowy rodzimej poznał języki prozy i poezji, historii i matematyki, opanował
zarazem umiejętność przechodzenia od jednego do drugiego języka, przenoszenia między nimi terminów i określeń, panowania nad nimi.
Czytanie wyrabiało w nim nawyk refleksji, zwracania się ku samemu
sobie, aby samego siebie korygować. Jego współczesnym świadkom epoki,
pokoleniom następnym, którzy znamy jego osobowość i czyny z nielicznych
dokumentów pisanych i ocalałych po latach strzępów relacji wydaje się, że
ta umiejętność była mu dana z natury, podczas gdy była ona tworem, który
sam sobie ciężką pracą przyswoił.
Ogromny wpływ na jego zachowanie, także w działalności ludowej
i w polityce, wywarły warunki, w jakich dorastał, potrzeba samodzielności od najmłodszych lat. Dorastanie Józefa oznaczało usamodzielnianie
się, czyli kwestionowanie wszelkich autorytetów, włącznie z autorytetem
matki.
Najważniejszą umiejętność, jaką nabył, niewątpliwie przez samokształcenie, w młodości, to nawyk logicznego i pragmatycznego myślenia oraz
nauka, że opinia większości rzadko kiedy jest racjonalna („gdy wszyscy myślą
to samo, to znaczy, że nikt nie myśli”29).
Wiedział też, że bezkompromisowe wyrażanie słusznych nawet opinii
nie zawsze jest rozsądne, a próby odwodzenia ludzi od przyjętych przez nich
poglądów zwykle tylko ich drażnią, a nie przekonują. Lubił dyskusje, ale uważał, że ich celem jest wyjaśnienie sprzecznych poglądów, a nie przekonywanie
kogokolwiek. Uczył się zdobywać przyjaźń i zaufanie otoczenia, ale wiedział,
że najpierw samemu trzeba je innym okazywać. Tak samo aby być uważanym
za osobę lojalną, trzeba wpierw samemu wykazać się lojalnością.

29
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 W. Lippman, Polityka stada, eioba.pl.

Najbliższa rodzina nauczyła go, że życie nieraz jest uśmiechnięte i miłe,
ale często jest ponure i pełne rozczarowań. Czasem przynosi przyjemną przygodę, ale też potrafi dać mocnego kopniaka. Wiedział, że bez praworządności
nie ma społeczeństwa cywilizowanego. Praworządność rozumiał jako poszanowanie prawa i bezwarunkowe przyjęcie zasady, że to samo prawo musi
stosować się do wszystkich i wszystkim gwarantować wolność wyrażania poglądów i robienia wszystkiego, co nie pozbawia uprawnień innych, zwłaszcza
ludzi bezbronnych, narażonych na wyzysk.
Dostrzegał potrzebę tolerancji, za którą nagrodą był postęp, wynikający ze współistnienia różnych idei i pomysłów. Społeczeństwo potrzebuje
„wolnych duchów”, to jest ludzi, którzy wszystko kwestionują i dla których
świadomość, że „wszyscy tak myślą”, oznacza wyzwanie do sprzeciwu. Jeśli
nie mają racji, zmuszają do przemyślenia przyjętych poglądów, co zapobiega
skostnieniu społeczeństwa. Bez swobody działania i wyrażenia opinii przeciwnej przekonaniu większości, co jest zasadniczym warunkiem postępu, nic
dobrego dla społeczeństwa nie wyniknie. Zatem niezależne myślenie i niepoddawanie się autorytetom lub naciskom otoczenia jest obowiązkiem, który
należy spełnić niezależnie od kosztów.
Przypomnę fakt dobrze znany z historii gospodarczej świata, że gospodarka, a szczególnie nowoczesny przemysł, rozwijała się najwcześniej i najszybciej w krajach, gdzie umiejętność czytania była najgłębiej zakorzeniona
i najszerzej rozpowszechniona. Historia gospodarstwa i gospodarowania na
Zagrodach przez Józefa prawidłowość tę potwierdza. Również demokracja
zdołała się najmocniej zakorzenić i okazała się najbardziej odporna na zagrożenia tam, gdzie ludzie umieli czytać i pisać. Analfabeta, choć ma pełnię
praw obywatelskich, nie jest wszelako obywatelem takim jak inni, bo brak
mu zazwyczaj podstawowych narzędzi myślowych, umożliwiających zajmowanie postawy krytycznej i podejmowanie samodzielnych decyzji w sprawach publicznych, co czyni z niego łatwą ofiarę demagogów i szalbierzy.
Upowszechnienie czytania ma jak widać oprócz wymiaru kształcącego także
gospodarczy i polityczny.
Chciałoby się zakończyć ten fragment parafrazując znaną wypowiedź
jednego z ojców polskiego Oświecenia – takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży czytanie.
W latach wczesnej młodości wielokrotnie wysłuchiwałem relacji różnych
ludzi pamiętających Józefa dokładnie, zarówno prostych, jak i z cenzusem
akademickim, którzy z nieukrywanym podziwem mówili o jego wiedzy,
oczytaniu i erudycji. Będąc zdolnym i wytrwałym samoukiem, nauczywszy
się pisać i czytać, zdobył dużą wiedzę, co wyróżniało go spośród wielu ówczesnych chłopskich działaczy ludowych.
„Był genialnym samoukiem” – usłyszałem w roku 1961 podczas jedynej
mojej rozmowy, jaką w życiu odbyłem, z prof. Franciszkiem Leją. Podróż
71

z Grodziska do Krakowa dwudziestoletniego studenta poznańskiego leśnictwa, ze światowej sławy matematykiem minęła na profesorskich wspominkach o Józefie Hospodzie. Po czterdziestu latach niewiele z tej przemiłej,
prostej swą mądrością relacji pozostało w mojej pamięci.
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Rozdział III

Początki ruchu ludowego
Prekursorzy ruchu ludowego w Polsce * Zniesienie pańszczyzny * Karczma * Przebudzenie.
Zaranie ruchu ludowego * Gmina wiejska szkołą wychowania obywatelskiego * Ksiądz
Stanisław Stojałowski * Grodziszczanie a Związek Stronnictwa Chłopskiego * Stronnictwo
Chrześcijańsko-Ludowe * Polskie Centrum Ludowe * Czytelnictwo prasy ludowej w Grodzisku * Wydarzenia grodziskie z roku 1887 * Rok 1890. Spór o Wójta Skibę * Pierwsi ludowcy
w Grodzisku * Przyjaciel Ludu”. Stronnictwo Ludowe * Powstanie Stronnictwa Ludowego
* Grodziskie instytucje użytku publicznego * Kościół katolicki a ludowcy * Kapłani parafii
grodziskiej chlubnym wyjątkiem*

Dziejom ruchu ludowego w Grodzisku i najbliższej okolicy poświecono
dotychczas mało uwagi. A przecież był on bogaty w ważne wydarzenia i ciekawe postacie działaczy ludowych. O wydarzeniach tych wspomina się jedynie mimochodem – na marginesie, przy omawianiu historii ruchu ludowego
w byłym powiecie łańcuckim, w którego skład wchodziło Grodzisko, lub przy
okazji omawiania historii Leżajska i najbliższej okolicy. Co prawda opracowanie niniejsze dotyczy jednej konkretnej postaci, niemniej jednak przy jej
omawianiu należy nieco uwagi poświęcić zapomnianym wiadomościom
i faktom historycznym, mogącym zainteresować miłośników historii „Wielkiego Państwa Grodziskiego” lub jak kto woli małej grodziskiej ojczyzny.
Początki ruchu ludowego w Grodzisku to okres przełomowych wydarzeń,
jakimi były powstania narodowe, ruchy wywołane Wiosną Ludów, rabacją
chłopską, zniesieniem pańszczyzny i uwłaszczeniem chłopów.

Prekursorzy ruchu ludowego w Polsce
Przez wieki kler wpajał masom, szczególnie chłopskim, poszanowanie
dla panującego porządku feudalnego. Za umacnianie nierówności społecznej
królowie, książęta i szlachta odwdzięczali się Kościołowi hojnymi darowiznami i przywilejami. W końcu XVIII wieku Polska mogła poszczycić się jednak
szeregiem postępowych księży, którzy wbrew stanowisku Kościoła, papieża
i hierarchów kościelnych wzywali do obalenia stosunków feudalnych i nieodrabiania pańszczyzny. W połowie XIX wieku w tym gronie wyróżniała się
wspaniała postać księdza Piotra Ściegiennego1.
 Ks. Piotr Ściegienny pochodził z ubogiej chłopskiej rodziny. Jego ojciec był chłopem
pańszczyźnianym, ale należał do zamożniejszych gospodarzy we wsi i jako gajowy był zwolniony od świadczeń na rzecz dworu. Umożliwiło to edukację syna, który ukończył szkołę
parafialną, a następnie Gimnazjum w Kielcach. Jego marzeniem było zostanie duchownym.
We wrześniu 1827 r. wstąpił jako kleryk seminarzysta do zakonu pijarów w Warszawie. Po
dziesięciu latach był już proboszczem. Stał się żarliwym obrońcą ludu i jego praw do wolności,
1
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Zniesienie pańszczyzny
W Galicji pańszczyznę zniesiono w 1848 roku. Uczynił to rząd austriacki pod naciskiem wydarzeń Wiosny Ludów. Patent cesarski znoszący
pańszczyznę przyznał obszarnikom wysokie odszkodowania. Chłopi nie
uzyskali uwłaszczenia za darmo. Odszkodowania te płacili chłopi przez
ponad 40 lat w postaci zarówno podatków bezpośrednich (od posiadanego
gruntu i zabudowań), jak również pośrednich: w cenie soli, tytoniu, wódki
itp. Dostarczali nieodpłatnie podwód dla wojska, administracji, odrabiali
uciążliwe roboty drogowe, melioracyjne i inne na rzecz gminy i powiatu
(tzw. szarwarki).
Zniesienie znienawidzonej pańszczyzny i równouprawnienie polityczne
zastały grodziskiego chłopa do takiej „łaski” kompletnie nieprzygotowanego. W pierwszej chwili wywołały tylko chaos i bardzo powolny ruch ku
lepszemu. Chłopstwo było jak obudzony z wiekowego uśpienia Olbrzym,
który przecierał oczy, rozglądał się i na wpół nieprzytomnie spełniał rozkazy
c.k.urzędników, jedynych opiekunów, jakich spotkał wokół siebie. Ci mu
mówili, że dzień wczorajszy, który trwał wieki, dzień niewoli i upodlenia pod
batem pana należy do snów przeszłości. Cieszył się z tego, całował po rękach
urzędnika, modlił się do Cesarza swojego wybawiciela z Wiednia i oddalał
się jeszcze bardziej od swych niedawnych ciemiężców – polskich Panów.
Kazali mu urzędnicy wybierać posła – niewiele go to obchodziło, głosował
jak mu z cyrkułu kazano. Co dalej – to nie jego chłopski rozum? Bał się tylko
powrotu pańszczyzny, dawał wiec zawsze posłuch podszeptom c.k.urzędników i w nowej sytuacji nie umiał sobie kompletnie radzić. Został wreszcie
właścicielem ziemi, ale nie miał pieniędzy, co gorsza został pozbawiony
dotychczasowego prawa korzystania z lasów i pastwisk. Procesował się więc
z „Panem i Plebanem”, zaczął handlować swoja własnością – wreszcie pił na
odważnym organizatorem i przywódcą, inicjatorem rewolucji chłopskiej, którą zamierzał zrealizować poprzez zbrojną walkę z zaborcami. Jako człowiekowi z ludu szczególnie bliski był mu
program poprawy doli chłopstwa. Był autorem fałszywej bulli papieskiej(!), którą to przypisał
papieżowi Grzegorzowi XVI – zagorzałemu wrogowi wszelkiej rewolucji i polskości. Wzywał
w niej (jako papież!) chłopów do walki zbrojnej o wolność. Uzasadniał aktywny udział chrześcijan w przewrotach społeczno-politycznych i rewolucjach, które w sposób gwałtowny obalały dotychczasowy porządek. Ks. Ściegienny twierdził, że przypisywanie woli i dopuszczeniu
boskiemu cierpień doczesnych ludu jest wymysłem tych, którym szerzenie takich poglądów
wychodzi na korzyść. „Obowiązkiem człowieka – głosił –jest powstać czynnie przeciwko
krzywdzie, przeciwko zmowie ciemiężycieli”. Po długotrwałym procesie ks. Ściegienny skazany
został na karę śmierci. Wyrok miano wykonać na placu odpustowym przed katedrą kielecką.
Dosłownie w ostatniej chwili, gdy ks. Ściegienny miał już stryczek na szyi, przybył posłaniec
z ułaskawieniem, karę śmierci zamieniono mu na katorgę. Pod szubienicą na rynku w Kielcach
triumfujący przedstawiciele kurii biskupiej zdarli ze Ściegiennego szaty kapłańskie. W 1877
roku wraca do kraju, początkowo osiada w Hrubieszowie, po przywróceniu mu godności kapłańskich przez biskupa lubelskiego pracuje jako kapelan w szpitalu Bonifratrów w Lublinie.
Tamże umiera w 1890 roku jako 90-letni staruszek.
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umór. Dziedzic we dworze siedział, zwykle rozsierdzony na wczorajsze bydle
pańszczyźniane, będące dziś „sąsiadem”, zaciekle bronił swego monopolu
do lasu, pastwisk, prawa propinacji, wreszcie uchwalał korzystne dla siebie
ustawy: gminną, drogową, łowiecką.
Miał swoje instytucje kredytowe, za wszystko kazał sobie słono płacić,
jeśli nie gotówką to robocizną, sam zaś płacił za robotę jak najoszczędniej.
Stosunki miedzy chatą a dworem były pełne nienawiści i niechęci. Ostatecznie pan został panem i jakoś radę sobie dawał, chłop tego wszystkiego
pozbawiony ratował się jak mógł, rozdrabniał – mimo ustawowego zakazu
– swój grunt, zadłużał na lichwiarski procent, najczęściej zaś umierał z głodu.
Od 1846 roku ciągnie się w Galicji czas chorób epidemicznych, tyfusu głodowego, masowych zgonów i nędzy. „Kanibalizm nie należał do wypadków
odosobnionych”2. Potem przyszła jeszcze cholera.
Najczęściej nie siła wyższa była tu winna, lecz gospodarka prywatna
i krajowa. Prawie nieznane są przypadki, by ktoś z pałaców (łańcuckich
Potockich, przeworskich Lubomirskich, także grodziskich dziedziców – Kelerrmanów z Dolnego, Bilińskich z Górnego i Habermanów z Wólki), górujących dumnie nad okolicą, przejmował się losem chłopskim. Grodziscy
chłopi pozostawieni więc byli sami sobie, swojej nędzy, ciemnocie i samotności. Wyzierała z nich nędza głodomorów, pozbawionych w domu drewna
na opał, budulca, pastwisk, trapionych procesami, które ich gospodarstwa
do reszty rujnowały. Borykając się z wrogami w sobie i dookoła siebie, żyli
zasklepieni w swojej parafii – nie mając pojęcia o świecie. Ale ten świat powoli do nich przychodził, oświecał, poszerzał horyzonty. Przychodziła też
gospodarka pieniężna, zabierając chłopu jego produkty i przynosząc nowe
potrzeby, rujnując jeszcze bardziej przez coraz nowsze, coraz cięższe podatki
na niewiadome mu cele.

Karczma
Klęskę ekonomiczną i moralną wsi stanowiły karczmy. Karczma (osteria,
austeria, wicausz, oberża, pohulanka) pojawiła się w krajobrazie polskich
miast i wsi w średniowieczu, a jej historia związana jest z prawem propinacji,
na mocy którego wyłącznie szlachta mogła produkować i sprzedawać trunki
we własnych dobrach. Karczmy były najczęściej własnością zamożniejszej
szlachty, która w swych majątkach budowała także gorzelnie i browary.
Popierało je również duchowieństwo. Wobec chłopów stosowano niejednokrotnie przymus propinacyjny, zmuszając ich do kupowania trunków w ściśle
wyznaczonych karczmach, po samowolnie wyznaczonych przez właściciela
cenach. W Grodzisku funkcjonowało w okresie popańszczyźnianym kilka
2

Langie, O sprawie głodowej w Galicji, [w:] „Czas” 1866, s. 44.
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karczm. Pod koniec XIX wieku w Grodzisku-Miasteczku funkcjonuje gospoda u „Przeszły” zwana uszczypliwie grodziskim „Ratuszem”. W niej to bywa
ks. Stojałowski, zapewne i inni luminarze ówczesnego ruchu ludowego, odbywają się zebrania, zgromadzenia, wiece polityczne i wyborcze. Zapewne
z braku innego odpowiedniego lokalu obradują tam także rajcy z miasteczkowej Gminy.
W przysiółku Zmysłówki – Kopanie, u zbiegu dróg z Dolnego i Miasteczka prowadzących do Żołyni, tuż obok kompleksu letniskowego xx. Lubomirskich z Przeworska (tzw. „Dworku”), w pięknej scenerii wymalowanej przez
okoliczną przyrodę rozsiadła się następna karczma w Państwie Grodziskim.
Funkcjonowała karczma także w Wólce Grodziskiej, przy wylocie drogi prowadzącej z Wólki przez Giedlarową do Leżajska3. Zapewne było ich więcej.

Przebudzenie. Zaranie ruchu ludowego
Świt dla grodziskiego chłopa nadchodził bardzo powoli. Szczegółowe
relacje na ten temat znajdujemy w pracach prof. Józefa Burszty. Według
profesora to tutaj w Grodzisku Górnym (na „Gorze”) zdarzył się mazur zadzierzysty, który przezwyciężył strach przed jasnymi panami i dawał wyraz
instynktowi chłopskiemu, instynktowi obawy przed rządami szlacheckimi.
Takim chłopem-mazurem był włościanin Grządziel, z Grodziska Górnego,
wczesny ptak nadchodzących grodziskich burz dziejowych. Takimi byli też
jego sąsiedzi, świadomi swych obywatelskich praw, którzy na drodze sądowej
likwidują folwark i jego pana „na Gorze”. W 1846 roku usuwają dziedzica
Bilińskiego z Grodziska Górnego4.
Nie miało łatwego życia również grodziskie duchowieństwo ze swymi
krnąbrnymi parafianami. Już w pierwszej połowie XVIII wieku sprawiali
kłopoty, zapewne nie tylko wyznaniowe, nawet przemyskim biskupom.
Pierwsza wizyta biskupa Sierakowskiego w Grodzisku musiała odbić się szerokim
echem w całej okolicy. Doniesiono bowiem biskupowi, że niejaki Kocay, mieszkaniec
Grodziska, nie mówi nigdy „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i w ogóle nie
chce wymówić imienia Jezus. (…) Kiedy mimo nalegań i perswazji Kocay nie chciał
wymienić imienia Jezus, odesłany został do więzienia miejskiego w Jarosławiu. Tam
usiłowali go nawrócić księża jezuici, ale bezskutecznie. Stanął przed sądem miejskim,
oskarżony o herezję. Winę mu udowodniono i skazano na spalenie na stosie. Okrutny
ten wyrok wykonany został w 1746 roku w Jarosławiu5.

3
 Katarzyna Majkut ur. 1935 w Wólce Grodziskiej, zam. Jarosław, Relacja w posiadaniu
autora.
4
J. Burszta, Wieś Małopolska. Studium struktury i organizacji społeczno przestrzennej wsi
grodzisko w powiecie łańcuckim, Poznań 1997, s. 164.
5
 S. Grodziski, Grodzisko w czasach staropolskich, Kraków 2000, s. 97.
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W książkach grodziskiego cechu szewskiego znajduje się zapisek z roku
1826, że „Gwizdów, Zagrody i Wólka Grodziska nie chcą płacić do skarbu
cechowego na światło dla kościoła”6.
Mało chlubne zdarzenie ma także miejsce w 1854 roku, kiedy to szło
o odrestaurowanie na potrzeby nowo organizowanej szkoły starego budynku
podominikalnego w Miasteczku. Grodziszczanie nie zginają karku przed
miejscowym proboszczem, nakładającym na nich nowe ciężary w postaci
utrzymania szkoły ludowej w Miasteczku. Inicjatywa grodziskiego proboszcza, na owe czasy światła i chwalebna, trafia w atmosferę pełną nieufności
i niechęci do wszystkich wniosków „pańskich” i „plebańskich”. Tępe poczucie
krzywdy chłopskiej torpeduje pomysł szkolny na wiele lat i umieszcza go
w świadomości ludu jako nowy podatek, nowy ciężar, którego nie pozwalają
sobie narzucić. Tli się w ich umysłach i czynach świadomość rzekomo krzywdzącej chłopa ustawy szkolnej.
Całe odium niechętnych szkole zwróciło się przeciw Proboszczowi – czytamy
w „Memorabilia parochiae” – jakoby on tylko był głównym motorem zaprowadzenia
szkoły i znacznych wydatków7.

Niechętni pochodzili z Grodziska Górnego, w małej części z Wólki
Grodziskiej. Ci niechętni oskarżyli potem przy pierwszej okazji (1864) tegoż
księdza proboszcza o obrazę czci majestatu.
Toczył się długi proces, w którym to Dolanie księdza bronili a Gorzanie oskarżali,
Ci ostatni jednak przegrali. Część zaś Grodziska Górnego – czytamy tam nadal – od
drogi leżajskiej po stronie Giedlarowskiej aż do drugiej karczmy w środku wsi, nazwano
odtąd Gubernią, co znaczy Proceśnikami8.

Ksiądz proboszcz, męczennik ustawy szkolnej, staje się dla grodziskich
parafian despotą napędzającym do szkoły dzieci, których rodzice radzi byliby,
aby jaki cudowny wypadek zdmuchnął szkołę z widowni gminy, a nauczyciela i księdza
im gorliwsi w egzekwowaniu obowiązku szkolnego, żeby już w najlepszym razie pan
Bóg sobie zabrał9.

Bieda tych czasów jest na wsi wszechogarniająca. Skargi chłopskie kwitowane były przez panów prawie niewiarygodnym dzisiaj sloganem „bieda
być musi, jest to kara od Boga na ludzi rzucona”10. Chłop wówczas widział
różnicę między słowem a czynem, między pańskimi zapewnieniami o miłości i sanguszkowskim sankcjonowaniem nędzy w imię Boga a rzeczywistością
sprowadzającą na niego tę nędzę. Z coraz większą niechęcią odnosił się do
6
7
8
9
10

1861.

J. Burszta, Wieś Małopolska…, op. cit., s. 163.
Ibidem, s. 164.
Ibidem, s. 164.
Relacja Bronisławy Majkut z d. Hospod, ur. 1895 zam. Zagrody, w posiadaniu autora.
Mowa sejmowa księcia Sanguszki, Protokół-stenograf z posiedzenia, Lwów, 24 kwietnia
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Panów, do ich pomysłów, do ich idei, do całej galicyjskiej autonomii. Oczy
zwracał do Wiednia, bo jedynie stamtąd nadchodziły akty ustawodawcze
dlań korzystne. Przeciwstawiając się tworzeniu rad powiatowych chłopi mówili wprost w oczy panom:
Panowie chcą się nami opiekować, ale my tej opieki nie potrzebujemy, bo nami
opiekuje się Najjaśniejszy Monarcha i teraz mamy daleko lepiej niż wtedy, jak się panowie nami opiekowali11.

Przepaść miedzy chłopem a szlachtą pogłębiała się niepokojąco.
Początki ruchu ludowego uwidaczniały się, jak w całej ówczesnej Galicji,
także w Grodzisku, w walce z pańszczyzną i jej reliktami. Józef Burszta podaje:
Z początkiem XIX wieku nabywa Grodzisko Józef Kellerman, przechrzta, właściciel
Kańczugi, a później sąsiedniej Tryńczy. W tym samym czasie niejaki Franciszek Biliński
stworzył sobie w Górnym mały folwarczek, uzyskując równocześnie nad Górnym, jak
stwierdzają dokumenty, własną jurysdykcję. Folwarczek ten, jak stwierdza bardzo wyraźnie pamięć walki chłopów z panem, powstał z rugów chłopskich. (...) Z tego okresu
datują się ciągłe skargi chłopów Grodziska Górnego na „złego pana” Bilińskiego – skargi
zanoszone do Guberniom we Lwowie. Stąd to właśnie zostało po dziś dzień przezwisko
chłopów-Górzan mieszkających w sąsiedztwie dawnego folwarku – „gubernioków”. Ten
to dziedzic wydaje się być według opowiadań chłopów zwykłym sadystą12.
Walka z panem trwała przez cały czas istnienia folwarczku, zakończona zwycięstwem chłopów. Chłopi mieli nawet spalić panu młyn. Ta walka Górzan z panem jest
jednym z typowych przejawów ich postawy społecznej, hardej, opornej, niedającej się
łatwo podporządkować. Taką postawę ujawniali Górzanie w swoich dziejach kilkakrotnie i dzisiaj ich stosunek do świata jest inny niż Dolan”13.

A oto dalsze przykłady nieposłuszeństwa grodziskich włościan wobec
feudalnych stosunków utrzymywanych przez kościół i władze we wsi:
Podobny zupełnie stosunek okazywali Górzanie wobec dworu i pańszczyzny. Podczas kiedy Dolanie dostawali mocno w skórę za spóźnianie się na pańskie, to Gorzany
jakoś mnij sie boli pańszczyzny, szli do folwarku nawet i późno, a po drodze szli w szeregach przez wieś i bębnili na siewnicach. (...) Jak Roz Gora nie chciała pość do roboty
do dwora, to zjechało na Gore wojsko i te Gore wtedy strasznie ukarało? Zabrali wtedy
Gorzanom bydło, owce, krowy i spędzili je do „Nowego” na Mieście. Bodło się wtedy
wszystko strasznie, bo dzie to tak tyle bydła spędzić do kupy! A Gora i tak się nie chciała
poddać. O podobnej ekspedycji karnej w Dolnym nie słyszymy zupełnie. Natomiast
Góra ma ich później jeszcze dwie14.
 Protokół-stenograf z posiedzenia sejmowego, Lwów, 16 marca 1866.
L. Biliński (1846–1923), Wspomnienia i dokumenty 1846–1919, t. 1. s. 2. Bilińscy
opuszczają Grodzisko w 1846 r. Potomek pana z Góry, Leon Bilński, znany w Galicji profesor
prawa i ekonomii na Uniwersytecie Lwowskim, jeden z przywódców konserwatystów krakowskich, trzykrotny austriacki minister skarbu, wieloletni poseł do parlamentu. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości również minister finansów RP.
13
J. Burszta, Wieś Małopolska …, op. cit., s. 29, 31.
14
Ibidem, s. 164.
11

12
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Trudną sytuację pouwłaszczeniowej wsi pogarszały jeszcze klęski, jakie
w tym czasie powtarzały się dość często. Wyzysk dworu i zaborcy, niezmierna ciemnota, prymitywna uprawa roli powodowały, że wieś galicyjską dość
często nawiedzały lata głodowe oraz pomory i zarazy. Do lat głodowych
w okolicach Przeworska zaliczane są 1844 i 1845.
Trudne było życie ludzi, głód wielki, żyli ludzie trawą (…) jak tylko chwasty się
pokazały. (…) Żebractwa wiele bardzo chodziło, nędza wielka była15.

Prof. Franciszek Bujak w swych studiach historyczno-społecznych Galicji
wymienia jako lata głodowe 1871, 1873 i 1875.
Po głodzie przychodziły na ogół zarazy i pomory. W latach 1847–1848
z powodu cholery i tyfusu zmarło w Galicji ponad 150 tysięcy ludzi. Wieś
Gać przed pomorem w 1857 roku liczyła 1018 osób, a po pomorze pozostało 474 osoby. Prof. Józef Burszta w swym studium o Grodzisku pisze jak
Grodziszczanie w ówczesnych czasach „skutecznie” radzili sobie ze złem
i zarazami:
W granicach wsi wszyscy czują się bezpiecznie. Gdy przychodzi nieszczęście, dotyka
wszystkich w obrębie granic. Stąd praktyki zmierzające do zabezpieczenia całej wsi od
zła. Poważny i rozumny gospodarz z Dolnego, Wojciech Leja, opowiadał mi wspomnienia swego ojca o oborywaniu granic Grodziska. „Jak było tak, dzie, że krowa miała dwa
byki razem, to wtedy nie możno było tych byków zabijać ani sprzedawać, tylko musieli
jech chować. A znów jak było, dzie dwoch bliźniokow braci, to wtedy oni brali te byki,
jeden broł za pług, a drugi prowadzioł i oborywali temi bykami granice wsi. Na przykład, panowała, jako zoraza, to mówili: E! Grodzisku nic się nie stanie, bo już dwa razy
oborali granice”16.

W „rabacji galicyjskiej” powiat łańcucki nie uczestniczy. Wszelkie zalążki
organizacji powstańczej na terenie powiatu łańcuckiego skutecznie pacyfikuje
tamtejszy komisarz, za co otrzymuje od rządu austriackiego średni złoty medal
honorowy17. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że opisana wyżej walka grodziskich-gorzańskich włościan z „Panem” przypada na okres bliski rabacji.
Srogie porabacyjne wyroki i kary austriackiego zaborcy nie zabiły jednak
myśli niepodległościowej.
Pewnym jest „udział grodziskich chłopów w powstaniu styczniowym”.
Alojzy Zielecki podaje, że w powstaniu walczył Kazimierz Salwach z Grodziska18. W powstaniu poległ Ignacy Hospod vel Hospodski. Potomkowie
Sebastiana Hospoda, urodzonego w 1845 roku w Leżajsku, zmarłego w 1893
roku w Chicope, stan Massachusetts, tak relacjonują historię przodka:
 W. Fołta, Ruch ludowy w Przeworskiem, LSW, Warszawa 1975, s. 14. Za: „Księga parafii
rzym-kat Gać”.
16
J. Burszta, Wieś małopolska…, op. cit. s. 48.
17
J. Putek, Miłościwe Pany i krnąbrne chłopy włościany, LSW, Warszawa 1969, s. 337.
18
 A. Zielecki, Leżajsk w okresie Zaborów (1772–1918), [w:] Dzieje Leżajska, Praca zbiorowa pod redakcją J. Półćwiartka, Leżajsk 2003, s. 251.
15
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Sebastian był „posiadaczem ziemskim” w Grodzisku Dolnym, okręgu wiejskim na
pograniczu polsko-ukraińskim w województwie podkarpackim. Jego ojciec Ignacy Hospodski został zabity przez Rosjan podczas potyczki w powstaniu styczniowym w roku
1864. Jego własne życie z powodu ojca było także zagrożone. Sebastian i jego matka
Anna przenieśli się do Krakowa. Tam poślubił Zofię Lizak (…). Mieli dzieci, Sebastiana
ur. w 1871 roku, Tomasza-Franciszka ur. 1871, Jana ur. 1872, Józefa ur. 1873, Franciszka
ur. 1875. W roku 1888 opuścili Polskę i wyjechali do USA. Osiedlili się w Chicope, Massachussets, miejscu znanym z silnej Polonii19.

Po upadku powstania nad jego uczestnikami więzionymi na Syberii
długo ubolewano. Mimo przywiązania mniej uświadomionych chłopów
do tronu habsburskiego20 dużo już mówiono i szczerze wierzono, że Polska
powstanie. Choć nie było jeszcze żadnej organizacji politycznej jednoczącej
chłopów, odbywali oni poufne zebrania i wpływali na kształtowanie oblicza
i postaw wsi.
Ze wsi grodziskiej w tym samym czasie znikają pozostałości czasów
pańszczyźnianych. W 1888 roku rozparcelowany i sprzedany zostaje folwarczek w Wólce Grodziskiej. Grunty tego majątku, położone głównie na terenie
sąsiedniego Gwizdowa, sprzedaje właścicielka Adela z Habermanów Wilczyńska, nabywają zaś włościanie z Wólki Grodziskiej i Gwizdowa. W aktach
notarialnych z dnia 22 listopada 1888 r. znajdujemy nazwiska nabywców:
Majkut, Chmura, Karakuła21. W trzy lata później, 17 kwietnia 1891 roku,
aktem notarialnym ks. Feliks Świerczyński, proboszcz z Grodziska Dolnego,
upoważni niejakiego Stefana Habermana do sprzedaży dóbr plebańskich
położonych w Opaleniskach, Wólce Grodziskiej i Gwizdowie22. Grunty plebańskie w Wólce i Gwizdowie kupują miejscowi włościanie: Jan Majkut, syn
Macieja, Tomasz Chmura, Jan Śmiałek, Wojciech Sołek, Wojciech Kosior, syn
Jana, Jan Chmura23.
Wbrew temu, co się na ogół sądzi o ówczesnej sytuacji na wsi, Grodzisko
nie było odcięte od świata, rodzących się nowych prądów społecznych i nadchodzących nieuchronnie przemian. Grodziszczanie byli zawsze światowcami, tym samym w II połowie XIX wieku było wielu takich, którzy brali udział
w powstaniach narodowych, trudnili się flisactwem, tkactwem, transportem
soli i innych towarów. Wyjeżdżali za chlebem do Prus, Austrii i na Węgry,
także za ocean, po czym wracali do Grodziska z nowa wizją świata.
Z chwilą uzyskania nawet ograniczonego samorządu gminnego miejscowi działacze ludowi organizują gminne kasy pożyczkowe, placówki pomocy
 Wikipedia, w języku angielskim.
Nawet w latach 40. i 50. XX wieku, bardzo sędziwi Grodziszczanie raczyli swoich rozmówców słowami „Ej Panie dziejku! Niebyło to jak za Franza Józefa!”.
21
 AP Przemyśl, zespół 965, sygn. 184, akty notar. od 1556 do 1561.
22
 AP Przemyśl, zespół 965, sygn. 184, akt notar. 3584.
23
 AP Przemyśl, zespół 965, sygn. 186, akt notar. 3585.
19
20
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społecznej i obrony ludności wiejskiej przed wyzyskiem i szerzącą się lichwą,
przed rozpijaniem jej przez licznych dworskich karczmarzy.

Gmina wiejska szkołą wychowania obywatelskiego
Korzystając z ustawy gminnej z 1862 roku (choć w wielu sprawach nadal
krzywdzącej wieś) chłopi grodziscy pod przewodnictwem pisarza gminnego
Szczepana Kulpy rozpoczęli szeroką, społeczno-polityczną działalność, prowadząc zdecydowaną walkę o należne włościanom prawa. W tym bowiem
czasie w „zwierzchnościach” gmin jednostkowych rozpoczęło działalność
wielu późniejszych organizatorów i przywódców ruchu ludowego w Galicji.
Zgodnie z ustawą każda wieś stała się jednostką samorządowo-administracyjną obejmującą grunty chłopskie i ich mieszkańców. Obszary dworskie
stanowiły odrębną jednostkę – równorzędną gminie wiejskiej. Ustanowiona
gmina wiejska, terytorialnie mała, ekonomicznie słaba, spełniała czynności
z zakresu jej powierzonego i z zakresu własnego. W sprawach powierzonych
gmina współdziałała z administracją państwa w kwestiach wojskowych,
podatkowych oraz policji. W zakresie własnym posiadała dość szeroką swobodę. Zarządzała majątkiem gminnym, budowała i utrzymywała drogi, zajmowała się ubogimi, utrzymywała i dbała o szkoły, jednała zwaśnione strony,
czuwała na swym terenie nad bezpieczeństwem publicznym i mieniem swych
obywateli.
Najwyższą władzą lokalną gminy była rada gminna. Stanowiąc ciało zbiorowe regulowała ona normy życia gminnego, wyłaniała z siebie zwierzchność
gminną i kontrolowała ją. Rada gminna wybierała spośród siebie zwierzchność gminną w osobach wójta, podwójciego i dwóch asesorów – przysięgłych. Wójt w administracji lokalnej był naczelnikiem gminy i, w zakresie
własnych zadań gminy, sprawował urząd samodzielnie.
Wójt ponadto z dwoma asesorami tworzył rodzaj sądu gminnego, orzekającego w sprawach policyjno-karnych z mocą nakładania kar grzywny
do wysokości 100 złotych reńskich lub 14 dni aresztu. Sąd gminny, biorąc
pod uwagę ówczesne warunki bytowo-socjalne wsi, był ważną instytucją
o szerokich kompetencjach. Do dnia dzisiejszego osoby skłonne do ugody
przy drobnych sprawach kończą spory słowami: „przecież do wójta nie
pójdziemy”.
Jednostkowa gmina wiejska odgrywała wybitną rolę w przygotowywaniu
chłopów do społecznego działania, dbałości o dobro wspólne i podnoszenia
poziomu materialnego, kulturalnego, estetycznego i oświatowego wsi. Była
ona szkołą obywatelskiego wychowania, miernikiem wartości i autorytetu
człowieka w gromadzie.
Wiele jednostkowych gmin wiejskich od zarania swej działalności przejawiało dużo troski o zakładanie i prowadzenie pospolitych szkół ludowych,
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dzięki którym także wieś grodziska zdobywała umiejętność czytania, pisania
i rachunków24.

Ksiądz Stanisław Stojałowski
Od czasu, gdy w 1848 roku zniesiono w Galicji pańszczyznę i dziesięcinę
kościelną, co było następstwem rabacji galicyjskiej i Wiosny Ludów, toczyła
się walka o duszę galicyjskiego chłopa. Toczyli ją urzędnicy w imieniu cesarza, kler i działacze demokratyczni radykalnego skrzydła. Przystąpił do niej
również ks. Stojałowski, proboszcz na bogatym probostwie w Kulikowie pod
Lwowem – „szlachcic zawadiaka z urodzenia”.
Gdy dziś rozwiały się tumany kurzu i ogrom walk i zniesławień (…), możemy
rozpoznać prawdziwe rysy jego charakteru. Dwa z tych rysów panowały nad innymi:
umiłowanie ludu i szczera religijność. Proboszcz Kulikowski rozpoczynając swoją organizacyjną działalność wśród chłopów nie przypuszczał, że ona go doprowadzi do tego
buntu, w którym ją zakończył25.

Biografia księdza Stanisława Stojałowskiego jest wyjątkowo barwna, bo
też i on sam był postacią bardzo kontrowersyjną. Oddawał się całą duszą
prowadzonej przez siebie sprawie, a jednocześnie potrafił nienawidzić swych
wrogów i przeciwników politycznych aż do zacietrzewienia.
W roku 1874 zaczął (ks. Stojałowski) wydawać pisma, „Wieniec” i „Pszczółka”. W pismach tych wypowiedział on walkę rządowi. (…) Zamierzał – jak twierdził – podnieść
lud oświatowo, ekonomicznie i społecznie w oparciu i na gruncie religijnym. Na wzór
poznański założył Towarzystwo Kółek Rolniczych. W roku 1877 zwołał pierwszy wiec
włościański do Lwowa, na którym rzucił hasło wyzwolenia się ludu spod opieki dotychczasowych jego patronów i ciemiężców26.

Wpływy Stojałowskiego w masach chłopskich rosły. Urok jego wymowy,
autorytet księżej sutanny, tak silnie jeszcze wtedy działający na wsi, udane
pielgrzymki – wszystko to składało się na coraz większą jego popularność.
Chłopi garnęli się doń jako do tego, który interesuje się sprawami ich codziennego bytu. Dopóki ks. Stojałowski ograniczał się do propagowania
zasady zgody między dworem a wsią oraz dowodzenia, że polskość i katolicyzm to jedno, był przez swych przełożonych poklepywany po plecach. Gdy
jednak w swoim zapędzie zaczął organizować demonstracje chłopskie i myśleć o chłopskiej akcji wyborczej do parlamentu, stał się nagle persona non
grata. Jego pisma zostały zawieszone przez austriacką cenzurę, zaś w roku
1889 i 1894 – przed wyborami do parlamentu austriackiego – był dwukrotnie
 P. Górski, Samorząd gminny, Kraków 1907, s. 30, 31, 41–46, 83, 84, 146, 147, 206.
 A. Świętochowski, Historia chłopów polskich w zarysie, Wydawnictwo Polskie Lwów–
–Poznań 1928, t. II, s. 392–396.
26
Ibidem.
24

25
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aresztowany i spędził dwa lata w więzieniu. Posypały się klątwy biskupie27.
Zwalczanie Stojałowskiego przez władze kościelne i obszarnictwo stało się
dla niego osobistą tragedią. W roku 1896 Papież Leon XIII rzucił na ks. Stojałowskiego tzw. klątwę rzymską, „za zuchwałość i upór”. Ks. Stojałowski nie
wytrwał w swojej szlachetnej walce. Klątwy, więzienie oraz ponętne obietnice
złamały charakter zbuntowanego. Udał się po przebaczenie do Rzymu. Zredagował memoriał wiernopoddańczy dla biurokracji watykańskiej, podpisał
w pozycji klęczącej cztery punkty, w których uznał swoją winę, odwołał
wszystko, co napisał przeciwko biskupom, i zobowiązał się uczynić wszystko,
co możliwe, aby „naprawić zgorszenie”28. Po powrocie do kraju wprzągł się
natychmiast w haniebną służbę na rzecz obozu klerykalno-obszarniczego.
Działalność ks. Stanisława Stojałowskiego – założyciela partii chłopskich
– legła u podstaw nowoczesnego ruchu ludowego. Nie można odmówić
ks. Stojałowskiemu zasług dla ruchu ludowego. Dotyczy to zwłaszcza jego
działalności przed 1890 r. Był on bowiem tym, który pierwszy budził masy
chłopskie, uświadamiał, że mają się organizować i pchnął je na tory walki politycznej. Walcząc u boku Stojałowskiego chłopi zdobywali pewne doświadczenie polityczne, które później pomogło im zorganizować się we własne,
samodzielne stronnictwo. Wypada także podkreślić, że z czasem działalność
ks. Stojałowskiego zaczęła się ujemnie odbijać na ruchu ludowym.
Zasługi ks. Stojałowskiego dla ruchu ludowego w Polsce tak ocenił Wincenty Witos. Przemawiając nad jego grobem powiedział m.in.:
Dokonał wielkiego wynalazku, którego nikt przed nim nie dokonał, obudził lud.
Obudził lud, którego setki lat usypiano, zbudził miliony obywateli do życia narodowego
i społecznego, a więc nowy czynnik dziś tętniący życiem narodowym dał krajowi, dał
Ojczyźnie29.

Grodziszczanie a Związek Stronnictwa Chłopskiego
W 1893 roku powstała w Nowym Sączu pierwsza włościańska organizacja polityczna w Galicji, Związek Stronnictwa Chłopskiego30, którego
 A. Świętochowski, op. cit., s. 392–396.
„Wieniec Polski” 1894, nr 8. Odwołanie i przeproszenie.
29
 W. Witos, Wybór pism i mów, Lwów 1939, s. 58, 59.
30
 Zamówienia społecznego na działalność Stronnictwa należałoby szukać raczej poza
chłopami. Był to ruch zrodzony przez bogatych chłopów, w dodatku z inspiracji kleru (ks.
Stojałowskiego), więc nie mógł być inny jak bardzo umiarkowany i silnie klerykalny. Spętany solidarystycznym dogmatem nie wyzwolił się nigdy z hasła „Z polską szlachtą – polski
lud”. Dlatego nie zdobył szerszego poparcia mas chłopskich. Ostateczny bilans Związku
Stronnictwa Chłopskiego nie ma jednolitego charakteru. Przede wszystkim ruch związkowy
pobudził chłopów do samodzielnego myślenia i działania, po raz pierwszy w historii chłopi
polscy wydawali swoje pismo polityczne. Do tego należy dodać fakt, że chłopi pod kierunkiem
Związku rozpoczęli działalność publiczną, a biorąc w niej udział nawiązywali równorzędną
dyskusje z dotychczasowymi monopolistami od reprezentowania spraw narodowych. Wilhelm
Feldman, ówczesny obserwator galicyjskiej sceny politycznej, tak widzi role Związku Chłop27
28
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przywódcami byli Jan i Stanisław Potoczkowie. Mimo lokalnego charakteru
organizacja ta odegrała ważną rolę w dziejach ruchu ludowego. Organem
prasowym nowopowstałego Stronnictwa był „Związek Chłopski”. Zasługą
Stronnictwa było to, że po raz pierwszy w historii Galicji zorganizowano
ruch zrzeszający chłopów do celów politycznych. Mimo swego lokalnego
charakteru objęło ono swym zasięgiem również powiaty jarosławski i łańcucki. W ramach tego ostatniego, podobnie jak w Nowym Sączu, wytworzył
się w Łańcucie wokół posła Bolesława Żardeckiego samodzielny ośrodek
Związku Stronnictwa Chłopskiego. Skupił wokół siebie wielu ówcześnie wybitnych działaczy chłopskich z łańcuckiego, w tym Jana Majkuta i Andrzeja
Czerwonkę, Ignacego Barana z Grodziska31 oraz Marcina Śmiałka z Gwizdowa. Jan Majkut należy do grona pierwszych współorganizatorów łańcuckiego
ośrodka ZSCh. Największa aktywność Związku przypada na lata 1894–1901.
W czasie wyborów uzupełniających w IV kurii do Rady Państwa na początku
1898 roku w okręgu Łańcut–Nisko, w którym to wystawione były 3 kandydatury: ks. Stojałowski, Jachowicz (ludowiec) i Żelaszkiewicz (socjalista), Związek polecił swoim członkom popierać ks. Stojałowskiego. Zgodne to było
z zasadami programowymi Związku, że kandydatem powinien być chłop lub
ksiądz, ale już w żadnym wypadku „na socjalistę nie wolno głosować.” Naturalnym i pierwszym kandydatem Stronnictwa Ludowego w tych wyborach
do Rady Państwa był Józef Hospod, który na zgromadzeniu przedwyborczym
w Leżajsku w dniu 2 stycznia 1898 oświadczył, że „wobec kandydatury ks.
Stojałowskiego on swojej kandydatury się zrzeka”32. O tym, jak potencjalnie
niebezpiecznym i poważnym kontrkandydatem był dla ks. Stojałowskiego
Józef Hospod, świadczą publikacje prasowe33. Po rezygnacji Hospoda Stronnictwo wystawiło przeciw ks. Stojałowskiemu Jachowicza34.

Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe
Przez wiele lat ks. Stojałowski dążył do stworzenia własnego Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego, a pisma jego były wtedy organami tego
stronnictwa. Powstałe w Rzeszowie w 1895 roku Stronnictwo Ludowe nie od
razu uzyskało wpływy w powiecie łańcuckim. Zwolennicy Związku Stronskiego, zaliczając go jednocześnie do dużej ilości grupek i partyjek agitujących pod sztandarem
chrześcijańskim, zgodnych tylko w jednym punkcie: „w zwalczaniu ludowców i socjalistów”.
Dalej tak pisze: „Związek Chłopski założony w 1893 roku przez ks. Stojałowskiego, organizacja więcej lokalna (pow. nowosądecki) zamożnych, konserwatywnych gospodarzy, służąca
obskurnym ambicjom Potoczków i Kramarczyków”.
31
 I. Wojnar, Z dziejów ruchu ludowego w powiecie łańcuckim w latach 1861–1914, [w:]
„Szkice z dziejów Łańcuta i okolic, ” pod redakcją I. Sapetowej, Rzeszów 1987, s. 36, 49.
32
„Głos Narodu” 1898, nr 2, s. 6.
33
„Wieniec Polski” 1898, nr 3, s. 37, 42, 43; nr 4, s. 63.
34
„Głos Rzeszowski” 1898, nr 4, s. 3.
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nictwa Chłopskiego, dominujący w powiecie, przez dłuższy czas odnosili się
z rezerwą do czołowych organizatorów Stronnictwa Ludowego. Ludowcy
to w znacznej części inteligenci pochodzenia miejskiego, bliżej nieznani
tutejszym działaczom chłopskim. Ks. Stanisław Stojałowski po rozejściu się
ze Związkiem Stronnictwa Chłopskiego poparł powstanie Stronnictwa Ludowego i wszedł do jego władz. Nadal walczył jednak o dodanie w nazwie
przymiotnika „chrześcijańskie” i o uzupełnienie w tym duchu programu.
Bolesław Wysłouch, Jan Stapiński, Jakub Bojko, Bernadzikowski i inni, chcąc
utrzymać świecki charakter Stronnictwa Ludowego, nie wyrazili na to zgody. W zaistniałej sytuacji Stojałowski wraz z kilkoma zwolennikami opuścił
stronnictwo i w 1896 roku utworzył trzecią organizację polityczną ruchu
ludowego, Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe.
W powiecie łańcuckim w początkowym okresie nie wywarło to większego wrażenia i nie doszło do walk politycznych miedzy stronnictwami. Dominowały tu wpływy
Związku Stronnictwa Chłopskiego, które nie wzięło udziału w utworzeniu Stronnictwa
Ludowego w Rzeszowie35.

Ruch katolicko-ludowy, o obliczu wyraźnie zresztą reakcyjnym, kierowany przez duchowieństwo, zaczął się rozwijać na większą skalę dopiero
po sukcesach Stronnictwa Ludowego, gdy zaniepokojony kler zobaczył, że
ktoś podważa jego autorytet wśród chłopów. Do 1895 roku nie było rozłamu
w szeregach politycznie uświadomionych chłopów, większość z nich bowiem
nie widziała jeszcze sprzeczności w jednoczesnym popieraniu pism i polityki obydwu przywódców. Powołane przez ks. Stojałowskiego Stronnictwo
Chrześcijańsko-Ludowe wywołało jednak duże zamieszanie na wsi galicyjskiej, spowodowało rozbicie ruchu ludowego i osłabiło jego siłę. Wprawdzie
z posłów chłopskich wybranych w 1895 roku tylko jeden opowiedział się za
ks. Stojałowskim, jednakże skutki rozbicia jaskrawo ujawniły się w czasie
następnych wyborów do parlamentu, zarządzonych w 1897 roku. Zaowocowały bratobójczą, chłopską wojnę rywalizujących ze sobą trzech stronnictw
chłopskich,
zmniejszając walnie szanse wyborcze wszystkich chłopskich kandydatów do Rady
Państwa, w tym kandydata grodziskich chłopów – ludowca ze Stronnictwa Ludowego
Józefa Hospoda.

Polskie Centrum Ludowe
W początkach XX wieku kilka pokrewnych grup chrześcijańsko-ludowych (ugrupowanie katolicko-narodowe, ugrupowanie chrześcijańsko-ludowe oraz Związek Stronnictwa Chłopskiego) złączyło się i utworzyło 20 XII
1905 roku Polskie Centrum Ludowe. Pisma Stojałowskiego propagowały
 I. Wojnar, op. cit., s. 52.

35
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wówczas solidarystyczną ideologię tego nowego stronnictwa. Przywódcami
Centrum byli ks. Wesoliński i ks. Pastor. Niepoślednią rolę odgrywał w nim
także ks. Stojałowski, dawno już pogodzony z biskupami i rządem. Kilka
lat później, po rozpadnięciu się Centrum, ks. Stojałowski przeniósł się do
endeków i tam zakończył swoją polityczną karierę. Na kilka tygodni przed
śmiercią w październiku 1911 roku przekazał on swoje pisma Związkowi
Ludowo-Narodowemu (partia endecka).

Czytelnictwo prasy ludowej w Grodzisku
Wydawane przez Stojałowskiego pisma trafiały w Grodzisku na podatny
grunt i szybko wśród chłopów i nielicznej inteligencji zostały rozpowszechnione. Oprócz „Wieńca” i „Pszczółki” wydawał też w latach1878–1879 miesięcznik „Piast”, a później „Dzwon”, przeznaczone dla inteligencji ludowej.
Od 1879 roku również pismo „Gospodarz Wiejski” – organ propagujący
organizowanie i prowadzenie kółek rolniczych na wzór Wielkopolski, oraz
liczne okolicznościowe broszury i kalendarze.
Z licznych przekazów rodzinnych oraz dostępnych zapisków prasowych
i wspomnieniowych wiem, że pisma Stojałowskiego niemal od początku były
w Grodzisku i okolicy czytane między innymi przez pisarzy gminnych Szczepana Kulpę36, Jana Majkuta z Grodziska Górnego, a także przez Andrzeja
Czerwonkę z Grodziska Dolnego i Jana Burdę37 z Kopań Żołyńskich. Prenumeratorem, wiernym czytelnikiem i korespondentem gazetek Stojałowskiego
od wczesnej młodości był Józef Hospod38 z Wólki Grodziskiej. W 1890 roku
ks. Stojałowski pisze:
Szanowny Pan Józef Alojzy Hospod w Grodzisku. Nie mogę zrobić nic z braku czasu
przed obchodem Mickiewicza, dopiero aż po 5 lipca.

Gazetka zamieszcza na swoich łamach korespondencję Jana Szklanego
z Grodziska39. Grupę „Szanownych gospodarzy z Grodziska” piszących do
redakcji sygnalizuje nr 11 „Wieńca Polskiego” z 1 czerwca 1890 roku, s. 191.
Z każdym rokiem, prawie w każdej wsi, także w Grodzisku, wzrastała liczba
chłopów czytających pisma Stojałowskiego. O szeroko rozwiniętym w Grodzisku czytelnictwie prasy ludowej wydawanej przez księdza Stojałowskiego
świadczą liczne datki składane w 1891 roku „na lampę do Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie”40 przez liczne grodziskie rodziny. W latach 1894–1901
czytany jest w Grodzisku „Związek Chłopski”, który zamieszcza liczne kore I. Wojnar, op. cit., s. 27.
Ibidem.
38
„Dodatek do Wieńca Polskiego i Pszczółki Ilustrowanej” z 4 lipca 1890, s. 16.
39
„Wieniec Polski” 1890, nr 12, s. 207, Gródek, Niedziela 15 czerwca, Odpowiedź redakcji w nr. 13.
40
„Wieniec Polski” 1891, nr na okaz, s. 94, Gródek Niedziela 15 marca oraz nr na okaz,
Gródek Sobota 2 maja, s 142.
36
37
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spondencje z Grodziska, autorstwa Andrzeja Czerwonki i Ignacego Barana41.
W okresie późniejszym czyta i pisze do „Wieńca Polskiego” Józef Ślanda42
z Górnego. W tym samym czasie nieliczna grodziska inteligencja regularnie
czytuje krakowski dziennik „Głos Narodu”43. To z Grodziska skarży się jedna
z prenumeratorek:
Od kilku tygodni bardzo nieregularnie otrzymuję „Głos Narodu”. Parę razy reklamowałam bezskutecznie. Zamiast pocztą poranną, przychodzącą tu z pociągu
krakowskiego via Przeworsk, otrzymuję gazetę pocztą wieczorową via Rozwadów. (!)
Nie otrzymawszy pocztą poranną, zmuszona jestem po samą gazetę posyłać dwa km
do poczty wieczorowej. Należałoby raz wreszcie napiętnować tego rodzaju anormalne
stosunki na naszych pocztach i kolejach44.

Nawet osobom o żywej wyobraźni trudno dziś sobie wyobrazić, jak
kiepskimi wiadomościami o świecie dysponowali ludzie jeszcze przed
80–100 laty. Informacyjna nędza nie dotyczyła tylko regionów zacofanych,
np. Galicji z jej bardzo wysokim procentem analfabetów, ale także krajów
bogatych. Przez przeważający okres nowożytnej historii Europy większość jej
mieszkańców interesowała się swoim najbliższym otoczeniem: osadą, wsią,
powiatem, krajem (w takiej właśnie kolejności). Reszta świata zajmowała
głównie kupców, różnorakich awanturników, później także arystokratów
podróżujących dla przyjemności, np. do wód czy kasyn gry. Nasi chłopscy
grodziscy przodkowie na tle ich europejskich rówieśników w czytelnictwie
prasy jawią się nam – mówiąc skromnie – zupełnie przyzwoicie.
Grodziscy czytelnicy gazetek biorą aktywny udział w organizowanych
przez Stojałowskiego wiecach, na których omawiane są sprawy wsi i licznych
uroczystościach patriotycznych, stając się jego gorącymi zwolennikami.
Hasło „chłopi, wybierajcie chłopa” na posła do sejmu czy parlamentu było
w tym okresie dowodem postępu i przyczyniło się do zwiększenia świadomości politycznej wsi. Gdy był zawieszony w obowiązkach kapłańskich przez
hierarchię kościelną i galicyjscy księża odmówili mu wstępu do kościoła,
a jego gazety „Wieniec” i ” Pszczółka” nazywano „Wiecheć” i „Ściółka” – odmawiając za ich czytanie rozgrzeszenia – ks. Stojałowski odprawiał nabożeństwa w domach prywatnych, zagrożony więzieniem. Znajdował schronienie
również wśród chłopów grodziskich bywając w Grodzisku Górnym45.
Udokumentowany pobyt ks. Stojałowskiego w Grodzisku, jednak z czasów o wiele późniejszych, miał miejsce 14 i 15 stycznia 1898 r. podczas kampanii wyborczej do Rady Państwa46, kiedy to odbył w Grodzisku dwa zgro„Zwiazek Chłopski” 1894, nr 20, s. 175; 1899, nr 15, s. 120/121; 1900, nr 33, s. 267/268.
„Wieniec Polski” 1899, nr 26.
43
„Głos Narodu” (dalej: GN) 1896, nr 251; „GN” 1909, nr 105; „GN” 1911, nr 113.
44
„Głos Narodu” 1909, nr 105.
45
 I. Wojnar, op. cit., s. 53.
46
„Wieniec Polski” 1898, nr 4, s. 56, 58.
41
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madzenia, oraz 30 maja 1899 roku, kiedy to, jako poseł do tejże Rady, składał
grodziskim wyborcom sprawozdanie ze swojej poselskiej działalności47.

Wydarzenia grodziskie z roku 1887
Będąc w większości, rządząca Galicją konserwatywna szlachta ogranicza,
względnie w późniejszych wyborach odsuwa chłopów od udziału w Sejmie
i przeprowadza szereg ustaw krzywdzących wieś. Taką też była wyżej wspomniana ustawa gminna z 1862 roku. Utrzymany przez nią wyłączony obszar
dworski zwolniony był od płacenia podatków gminnych, nie ponosił żadnych
świadczeń na utrzymanie szkół i budowę dróg.
Wydzielone obszary dworskie, choć były odrębnymi jednostkami, nie
miały własnego budżetu i w pełni korzystały z funduszów gmin. Chłopi natomiast musieli płacić zarówno podatki bezpośrednie od posiadanego gruntu
i zabudowań, jak i podatki pośrednie w cenie różnych artykułów (sól, tytoń,
wódka itp.). Ponadto odrabiali uciążliwe szarwarki, dostarczali podwód dla
administracji i wojska. Dlatego też prawie cały ciężar utrzymania gmin i obszarów dworskich obciążał chłopów.
Ustawa łowiecka odmawiała chłopom prawa do posiadania broni i polowania. Szkody wyrządzane w uprawach chłopskich przez pańską zwierzynę
nie były należycie rekompensowane, a skargi włościan lekceważone były tak
przez sprawców tych szkód, jak również przez sądy. Bezzasadnie zaniżano
wartość szkód lub odmawiano chłopom należnego odszkodowania. Znalazło
to wyraz w korespondencji włościan do prasy ludowej:
Podobnie mówią włościanom sędziowie w dobrach Romana Potockiego z Łańcuta,
zapytując mianowicie: czy zwierzyna, dzik, zając, czy sarna itp. miała na sobie herb
Potockich półtrzecia krzyża48.

W początkowej fazie działalności stojałowczyków w Grodzisku chłopi
buntowali się przeciw niesprawiedliwym ustawom i zarządzeniom. Czarę
niesprawiedliwości i goryczy dopełniała ustawa drogowa, uchwalona w połowie XIX wieku i kilkakrotnie nowelizowana. Przeciwko niej w roku 1866
protestował w sejmie galicyjskim poseł Wincenty Szpunar z Dębiny:
Ja nie widzę większej niesprawiedliwości jak w tych drogach. (...) A któż więcej
zużywa drogi, czy zarobnik idący z torbą, czy bogacz, który wszędzie jeździ i materiały
sprowadza49.

Kolejna nowelizacja tej ustawy, dokonana w 1884 roku przez Sejm Krajowy Galicji, a w 1885 roku zatwierdzona przez monarchę, wywołała powszechne niezadowolenie i opór w całym powiecie łańcuckim.
47
48
49

88

„Wieniec Polski” 1899, nr 11, s. 166.
„Wieniec Polski” 1899, nr 14, s. 211.
J. Putek, Miłościwi panowie i krnąbrni poddani, Kraków 1959, s. 397.

Ustawa ta wprowadzona w życie w 1887 roku nakładała na rodziny
chłopskie obowiązek odrobku 2 dni pieszych na drogach oraz konieczność
uiszczenia prestacji nadzwyczajnej (tj. świadczeń na budowę dróg), co spowodowało kolejną falę niezadowolenia. Wykazy zobowiązanych do odrobku
i uiszczenia prestacji urzędy gminne przedkładały starostwom. Niezadowoleni z ustawy chłopi odbywali burzliwe zebrania we wszystkich gminach
powiatu łańcuckiego. Głosili na nich, że podatków za panów płacić nie będą
i że pańszczyzny w nowej formie odrabiać nie chcą50.
Sytuację na wsi łańcuckiej pogarszała wielka powódź z czerwca 1885
roku, niszcząca zasiewy i inny dobytek materialny. Jej następstwem są kolejne lata głodowe i epidemia tyfusu. Akcję oporu łańcuckich chłopów – jak
pisze Ignacy Wojnar – koordynował wójt Dębiny Michał Bar, który zwołał do
Łańcuta zebranie wójtów i pisarzy by naradzić się, co czynić. Franciszek Magryś z Handzlówki nawoływał, by mimo krzywdzącej ustawy nie wszczynać
buntu, bo rząd jak zechce, to wojskiem bunt szybko opanuje. Jednak wśród
przemawiających przeważały głosy za stanowczym bojkotem ustawy drogowej. W wyniku takiej postawy aż do roku 1887 nie złożyły wykazów potrzeb
drogowych gminy Grodzisko Górne, Giedlarowa, Wierzawice, Siedleczka,
Kosina i Markowa. Gminy te trwały nieustraszenie w godnym podziwu, solidarnym oporze. Było to pierwsze tak zdecydowane wystąpienie chłopów
w Galicji.
Kronikarz kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku, wrażliwy
obserwator ówczesnej sceny dziejowej, pisze:
Od lata 1887 aż do wiosny r. 1888 niesłychane były zaburzenia pomiędzy ludem
tutejszego łańcuckiego powiatu, a to z powodu ustawy drogowej, której lud tutejszy
przyjąć nie chciał, jako niesprawiedliwej. C. K. Starostwo w Łańcucie użyło środków
najostrzejszych, jako to: wojska, żandarmerii, kar pieniężnych, i aresztowań celem
uśmierzenia rozjątrzonego ludu i zniewolenia go do posłuszeństwa władzom. Lud
jednak nie ustąpił i w opozycji swej wytrwał. (…) W czasie tych zamieszek lud agitacją
podburzony, zaniedbał swe kościoły, zaprzestał się spowiadać u swych proboszczów,
świątynie znacznie opustoszały, a natomiast po karczmach krzykliwe odbywały się
knowania51.

Dla złamania buntu starosta łańcucki Kleberg z polecenia Namiestnictwa
we Lwowie użył wojska i żandarmerii, narzucił wysokie kary pieniężne i dokonał licznych aresztowań. W wyniku represji najbardziej ucierpiały gminy
Markowa, Kosina, Wierzawice, Giedlarowa i Grodzisko Górne. Podczas
przeprowadzonej przez wojsko egzekucji kosztów zabrano chłopom bydło,
sprzęty rolnicze i odzież, głównie kożuchy. Wielu chłopów, uznanych za przyF. Kącki, Ks. Stanisław Stojałowski i jego działalność polityczna, Lwów 1937, s. 129 [w:]
I. Wojnar, op. cit., s. 23, 24.
51
 O. C. Bogdalski, Pamiętnik kościoła i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku, Kraków
1929, s. 93.
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wódców, aresztowano i długo przetrzymywano w areszcie. Według relacji
Józefa Kulpy z Podlesia-Stafieji, w Grodzisku Górnym podczas aresztowania
chłopów doszło do rozbrojenia żandarma52.
Naoczni świadkowie i uczestnicy tych wydarzeń, sygnatariusze petycji
z 1890 roku do Wysokiego Wydziału Krajowego i Namiestnictwa we Lwowie,
w sprawie odwołania wójta Jana Skiby i narzucenia przez starostwo wójta
„starościńskiego” – Antoni Matuszek, Jan Szklany i Józef Hospod tak relacjonują te zajścia:
Wysoki Wydziale Krajowy! Gmina nasza Grodzisko Górne wiele ucierpiała już
w roku 1887 z powodu nieporozumień przy wprowadzeniu nowej ustawy drogowej.
Zesłano na nas egzekucję, wojsko i zagrabiono niemało majątku wójta, radnych i innych
członków gminy, który potem za bezcen na licytacji sprzedano, a do dziś dnia mimo
upominania się posła barona Hompescha o naszą krzywdę – dotychczas żadnego nie
otrzymaliśmy odszkodowania53.

Za pokrzywdzonym ludem ujął się poseł do parlamentu wiedeńskiego
hrabia Hompesch, właściciel dóbr Kopki pod Rudnikiem. Kronikarz bernardyński pisze:
Zmierzał ku dobremu, i miał z pewnością jak najlepsze zamiary, lecz w zbytniej swej
gorliwości przeholował nieco54.

W parlamencie wiedeńskim przedstawił tę sprawę w zanadto czarnych
kolorach, co zaciekłym przeciwnikom samorządu krajowego było bardzo na
rękę. Swą gorącą mowę parlamentarną przetłumaczył na język polski i rozesłał po wszystkich gminach powiatu łańcuckiego, czym zdobył sobie wielkie
uznanie wśród ludu. Gest ten jednak stał się równocześnie bodźcem do jeszcze większego rozzuchwalenia się chłopów, do tego stopnia, „że już potem
lud sam dobrze nie wiedział, gdzie ma zakreślić granice swym wymogom
i żądaniom”55. Nie takie jednakże miał zamiary poseł Hompesch, który skutków swoich poczynań nie przewidział i nie pragnął. W wyniku zatargów z ludem stanowisko swe utracił starosta łańcucki p. Kleeberg oraz wicemarszałek
powiatu łańcuckiego, ksiądz Ziemiański, proboszcz z Markowej. Zarówno
przeniesienie starosty, jak też ustąpienie księdza wicemarszałka z probostwa
w Markowej, lud odebrał jako swoje wielkie zwycięstwo. Kronikarz bernardyński pisze dalej:
„Wkrótce też poznało duchowieństwo powiatu łańcuckiego, że ta rozpanoszona
buta wśród ludu jest najlepszym podglebiem pod zgubny posiew socjalistyczny, który
jest zdolny duszę ludową znieprawić i anarchią przepoić. Na konferencjach, zatem dekanalnych uchwalono przeorać rolę serc ludzkich misjami56.
 I. Wojnar, op. cit., s. 24.
„Pszczółka Ilustrowana” 1890, nr 12, s. 194.
54
 O. C. Bogdalski, op. cit.
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Ibidem.
56
Ibidem.
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Takie misje zarządzone przez leżajskiego proboszcza odbyły się w Leżajsku od 11 do 15 lutego 1888 r.,
lecz widocznie jakieś zbuntowane duchy przeszkadzały tej misji, bo była bardzo słabo
uczęszczana, a co dziwniejsza nawet okoliczne duchowieństwo z bardzo skąpą pospieszyło pomocą i to tak dalece, że w konfesjonałach widziało się wyłącznie oo. Bernardynów klasztoru leżajskiego i ojców misjonarzy Jezuitów głoszących nauki. Natomiast
sąsiedzi duchowni dość sporadycznie się zjawiali57.

Drugie misje miały miejsce w Łańcucie od 19 do 27 maja. Nauki misyjne
głosili również Jezuici, inni niż w Leżajsku.
Popełnili jednak błąd taktyczny. Chcąc prawdopodobnie zadowolić te osoby, które
tej misji patronowały i o nią się postarały, zaczęli zbyt silnie nacierać na lud wiejski za
wywołane przezeń niepokoje i zamieszki, (…) na naukach dość częste padały gromy, że
lud jest zuchwały, nie poddaje się ustawom, i po wioskach się burzy. Wszystko to wywołało skutek przeciwny zamierzonemu, lud bowiem wiejski, a głównie mężczyźni,
zrażeni tymi ostrymi napomnieniami, zaczęli stronić od misji, i coraz mniej na niej
bywali, za to coraz częściej słyszało się po wioskach groźne pomruki: źle się dzieje! …
Bo i rząd nas gnębi niesprawiedliwymi ustawami … a i kościół z nami walczyć poczyna.
Tak, więc misje zawiodły, i musiano cierpliwie czekać, aż czas, który wszystko łagodzi,
uspokoi wzburzone fale58.

W wydarzeniach grodziskich 1887 roku aktywny udział bierze Józef
Hospod z Wólki Grodziskiej-Zagród, wówczas młody, 26-letni mężczyzna.
Jest to jego pierwsze udokumentowane, świadome wystąpienie publiczne dla
sprawy ludowej. Doświadczył z tego powodu więzienia, wzbudził też czujność
policji. Przeżycia tego rodzaju nie były rzadkością w naszej najnowszej historii,
ludzie wybitnie zasłużeni dla sprawy mawiają, że właściwie każdy Polak powinien raz przynajmniej znaleźć się – politycznie rzecz jasna – za kratkami.
Poszedł do polityki kierując się motywacją stricte polityczną, czyli chęcią
oddziaływania na otaczającą rzeczywistość. Kiedy doświadczył możliwości
wybicia się przez wykazanie swoich zdolności i zalet charakteru, narzucenia
swej woli większej grupie zwolenników, uświadamia sobie własny autorytet.
Żelazna logika, którą się cechował sprawiała, że łatwo wychwytywał wszelkie
nieścisłości i matactwa. Gdy był stuprocentowo przekonany o swoich racjach,
uderzał mocno. Matka potrafiła wytworzyć i zachować w domu atmosferę
uczciwości, sumienności, elementarnej przyzwoitości oraz polskości. Agata
miała na niego olbrzymi wpływ. Stojąc pod piecem przysłuchiwała się jego
wywrotowym rozmowom z sąsiadami – rówieśnikami, zdawała sobie sprawę
z konsekwencji, prosiła tylko, aby byli ostrożni. Ale nigdy nie mówiła, „nie
chodźcie tam”, „nie róbcie tego”. Józef był intelektualnie uwodzicielski, tym
zjednywał sobie otoczenie. Nie widziano go w innej roli niż lidera, ludzie
skupiali się wokół niego, widać było, że osobowość Hospoda dominuje.
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Franciszek Czerwonka, Sebastian Janik – radny, Franciszek Piela – radny
i inni (40 podpisów) w korespondencji do „Przyjaciela Ludu” dają następujące świadectwo postawy społecznej Józefa Hospoda:
Daje on nam dowody od lat młodzieńczych uczciwości i sumienności, a nadto gotowości do poświęcenia się dla sprawy ludowej. Już w roku 1887, kiedy to ustawa drogowa
wchodziła w życie, za udział w obronie ludu przeciwko tej ustawie był karany aresztem
i dołożył sporo grosza. Od tego pierwszego wystąpienia nie ma krzywdy, której by usunąć się nie starał o tyle, o ile to jest w jego mocy, której by nie podnosił i nie chłostał
bądź na sprawozdaniach, bądź na zgromadzeniach publicznych59.

W napastliwej korespondencji do „Wieńca polskiego” żarliwy przeciwnik
ideowy i adwersarz Hospoda i Stronnictwa Ludowego, zwolennik ks. Stojałowskiego i jego Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego Antoni Kamecki
z Kańczugi pisze:
Zaś w „Przyjacielu Ludu” nr 7 podnoszą zasługi i zalety Hospoda, a najważniejsza
z szeregu jest ta, że w roku 1887 kiedy ustawa drogowa wchodziła w życie, to Hospod
przeciwko niej zaprotestował, wywołując bunt i powstanie, za co on i wielu jego sprzymierzeńców zostali grzywną i aresztami ukarani60,

potwierdzając tym samym aktywny udział Hospoda w wydarzeniach z 1887
roku.

Rok 1890. Spór o Wójta Skibę
W marcu 1890 roku w Grodzisku Górnym ma miejsce następny znamienny spór chłopów z władzą. Starosta łańcucki rozwiązuje wiejską radę
gminną i odwołuje naczelnika gminy. Prasa ludowa w materiale redakcyjnym
tak opisuje to wydarzenie:
Pierwszy wypadek rozwiązania wiejskiej Rady gminnej i zaprowadzenia w tej gminie wiejskiej tymczasowej rządowej administracji, miał miejsce w Gminie Grodzisko
Górne, powiatu łańcuckiego, a powodem rozwiązania tamecznej rady gminnej było to,
iż gmina po zasuspendowaniu przez starostwo naczelnika gminy wzbraniała się oddać zarząd w ręce jego zastępcy, lecz najpierw zatwierdziła owego naczelnika w jego
urzędowaniu a następnie samowolnie postępując, wybrała nowego naczelnika gminy
i dała mu nowego zastępcę. Takiego postępowania nie mogło ścierpieć starostwo łańcuckie, wydelegowało, przeto do Grodziska komisję, aby złamać opór rady gminnej,
a gdy to się nie udało, a rada zwołana przez komisarza starostwa na posiedzeniu upierała się przeciw wprowadzeniu w urzędowanie dawnego zastępcy naczelnika, a chciała
utrzymać w prawnej mocy wybór swój zwierzchności gminnej, starostwo przedłożyło
Namiestnictwu wniosek na rozwiązanie rady gminnej w Grodzisku i zaprowadzenie
tam tymczasowej administracji rządowej. Namiestnictwo zatwierdziło ten wniosek,
a wskutek tego urzęduje już od kilku dni w Grodzisku sekretarz starostwa łańcuckiego,
59
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„Przyjaciel Ludu” 1897, nr 7, s. 100.
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jako komisarz rządowy. Tak sprawę tą opisują gazety: my prosimy czytelników z tych
okolic, aby nam o tej sprawie ze swej strony napisali.
My się zresztą nawet pewnemu rozdrażnieniu gminy Grodziska nie dziwilibyśmy
wcale gdyż pamiętamy, żeśmy niedawno umieścili żale tej gminy z powodu rozporządzeń starostwa tyczących się tamtejszych rękodzielników, a sprzecznych z ustawa
przemysłową, a dotąd nie doniesiono, czy te zarządzenia zostały cofnięte. Nic też nie
słyszeliśmy, aby już wynagrodzono szkody wyrządzone gminom powiatu łańcuckiego,
choć o to już przed dwoma laty upominał się poseł Hompesch w radzie państwa61.

Ignacy Wojnar w swojej pracy „Z dziejów ruchu ludowego w powiecie
łańcuckim w latach 1861–1914” twierdzi, że wprowadzenie wójta starościńskiego w Górnym w 1890 r. było pokłosiem wystąpień chłopskich z 1887
roku. Dostępne materiały prasowe z tamtego czasu jednoznacznie na taki
związek przyczynowo-skutkowy nie wskazują. Jak wynika z przytoczonej poniżej w całości „prośby” mieszkańców Górnego, spór pomiędzy starostwem
a krnąbrną radą gminną i mieszkańcami Górnego dotyczył kontrowersyjnej
dla starostwa osoby wójta, Jana Skiby, w którego obronie murem stanęła
rada gminy i mieszkańcy Grodziska Górnego. To prawda, że wydarzenia
te dzieli nieodległy czas trzech lat, obie strony sporu zapewne pielęgnowały
w sobie, świeże jeszcze, wzajemne urazy, więc wystarczyła mała iskierka, aby
spór rozgorzał od nowa. Starostwo szukając pretekstu do rewanżu znalazło
„jakoby nieporządki w rachunkach”, którymi obciążyło wójta, mieszkańcy
rozpamiętywali szkody i krzywdy sprzed trzech lat wyrządzone gminie i jej
mieszkańcom przez interweniujące wojsko i żandarmerię, nienaprawione
przez władze mimo wielu interwencji poselskich w tej sprawie. Decyzję
starostwa o zmianie wójta odebrali więc jako wyjątkowo brutalną i niesprawiedliwą szykanę starostwa wobec mieszkańców gminy. Stanęli więc wszyscy
w zgodnym, solidarnym oporze wobec obcej sobie, obszarniczo-klerykalnej
władzy. W sporze prowadzonym już nie „cepami i widłami” – jak trzy lata
wcześniej – walczyli ze złą decyzja władzy w sposób legalny, zgodnie z prawem na drodze konstytucyjnej.
Trzeba jednak pamiętać, że starostowie dysponowali wówczas nieograniczoną władzą i bardzo wrogo odnosili się do wszelkich prób chłopskiej
niezależności. Do rad gminnych i na wójtów dopuszczali tylko chłopów ślepo
posłusznych starościńskiej władzy, plebanii i dworowi. Tak samo niechętnie,
albo wręcz wrogo, odnosiły się władze i kler do chłopskich prób w walce
o należne im miejsce w radach i wydziałach powiatowych, w radach szkolnych powiatowych i miejscowych, w komitetach parafialnych. Woleli tam
mieć obszarników, rządców dworskich, ekonomów, karbowych, karczmarzy,
byle tylko nie chłopów. W ten sposób starali się utrzymać chłopów w kompletnej ciemnocie i zależności. Przeciw takiemu to stanowi rzeczy grodziscy
chłopi zaczęli protestować i szukać środków zaradczych. Uświadamiani już
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przez kilka lat działalnością polityczną i propagandą „Wieńca”, „Pszczółki”,
a także pomni szerzonego w „Przyjacielu Ludu” hasła „chłopi wybierajcie
swego” stanowczo upominali się o swoje prawa.
Tak ten spór opisuje współczesna wydarzeniom prasa:
Wójt starościński w Grodzisku Górnym. Przed paru miesiącami donieśliśmy, że
w gminie Grodzisku Górnem w powiecie łańcuckim, Starostwo nadało urzędnika ze
starostwa na wójta – i zwróciliśmy na to uwagę, iż to pierwszy taki wypadek, że Starostwo wójta urzędowego naczelnikiem gminy ustanowiło.
Przeszłego tygodnia przybyli z Grodziska Górnego do Lwowa dwaj włościanie Antoni Matuszek i Jan Szklany wysłani od gminy Grodziska Górnego tym celem, aby podali
prośbę do Wysokiego Wydziału Krajowego i prosili o ratunek – a także, aby byli u p.
Namiestnika i prosili o odwołanie wójta starościńskiego.
Podali oni do Wysokiego Wydziału Krajowego, na piśmie prośbę, która zawiera treściwie całe zajście w Grodzisku Górnym i dlatego prośbę tę tutaj zamiast opowiadania
naszego podajemy:
Wysoki Wydziale Krajowy! Gmina nasza Grodzisko Górne wiele ucierpiała już
w roku 1887 z powodu nieporozumień przy wprowadzeniu nowej ustawy drogowej.
Zesłano na nas egzekucję, wojsko i zagrabiono niemało majątku wójta, radnych i innych
członków gminy, który potem za bezcen na licytacji sprzedano, a do dziś dnia mimo
upominania się posła barona Hompescha o naszą krzywdę – dotychczas żadnego nie
otrzymaliśmy odszkodowania.
Tegoż roku w marcu zażądało znowu Starostwo, aby wójt gminy Jan Skiba złożył
urzędowanie, jakoby dla nieporządku w rachunkach. Wszakże, gdy, jak to stwierdziła
komisja wydziału powiatowego, wójt wyrachował się należycie ze wszystkich pieniędzy,
więc rada gminna na posiedzeniu swem uchwaliła, aby wójt urzędowanie prowadził
dalej, skoro jest bez zarzutu. Gdy jednak Starostwo koniecznie żądało, aby Jan Skiba
z urzędowania ustąpił, uchwaliła znowu rada gminna, aby urzędowanie objął Jan Serafin asesor, i jemu też książki i pieczęć gminną oddała.
Uchwała ta rady nie była żadnym buntem, gdyż sądziliśmy i do dziś dnia sądzimy,
że ustawa tego nie zabrania, iżby w razie ustąpienia wójta, prowadził urzędowanie na
mocy uchwały rady gminnej asesor, tem bardziej, że przeciw Janowi Serafinowi nie było
i nie ma po dziś dzień żadnego zarzutu.
Gdy się to stało, zesłało Starostwo łańcuckie komisarza p. Żyrowicza z dwoma
żandarmami i nakazało przemocą odebrać książki gminne i pieczęć od Jana Serafina
a oddać je Sadłowi zastępcy wójta, którego gmina sobie nie życzyła, bo do niego zaufania nie miała.
Przybyła ta komisja do Grodziska Górnego 10 kwietnia br., a że była to rzecz nadzwyczajna, więc nic dziwnego, że gdy p. komisarz i dwaj żandarmi zjechali do wsi, i weszli do zagrody Serafina, zebrała się ludność z całej wsi, z gospodarzy, niewiast i dzieci
złożona, która ciekawością zdjęta, czekała końca komisji.
Przy onem zbiegowisku nikt przecie ani pana komisarza, ani żandarmów nie znieważał, ani żadnej bitki nie wszczynał. – Tylko niektórzy gospodarze w sposób spokojny
i przyzwoity pana komisarza prosili, aby w urzędowaniu tymczasowym pozostawił Jana
Serafina, albo pozwolił na nowe wybory.
Lecz pan Komisarz Zyrowicz kilku gospodarzy za to tylko, że się poważyli przedstawienia mu robić, kazał aresztować, mianowicie; Franciszka Czerwonkę, Jana Kulpę
i Michała Kulpę. Po czem zabrawszy książki i pieczęć gminną wrócił do Łańcuta, głosząc, że w Grodzisku formalny bunt wybuchł.
94

Wskutek tego przybył 11 kwietnia sam pan Starosta, znowu w assystancyi żandarmów – i zażądał, aby gmina przeprosiła (!) Sadłę, i za tymczasowego Wójta przyjęła.
Na to odpowiedzieli członkowie rady i inni gospodarze, że Sadłę przepraszać nie mają
powodu, a p. Starostę proszą, aby czy Sarafinowi, czy innemu radnemu zdał urzędowanie, a Sadła gminie nie narzucał.
Wtedy p. Starosta oświadczył, że radę gminną rozwiązuje – i że ona od tej chwili
urzędować nie ma prawa, i zaraz nam zostawił, jako rządcę gminy p. sekretarza Jaglarza, któremu po 3 Zr dziennie, czyli 90 Zr. miesięcznie płacić rozkazał.
Wszystko to się stało na mocy ustnego i doraźnego rozporządzenia, przez co gmina prawnej obrony, i zwykłej drogi prawa pozbawioną i bez przyczyny i słuszności za
gminę buntowniczą została obwołaną, chociaż my o żadnych zbrojnych buntach nigdy
nie pomyśleliśmy.
Teraz p. komisarz ten Starostwa siedzi w gminie już dwa miesiące, a pominąwszy
drobne przykrości, jakie nam wyrządza, największą szkodę i niezasłużoną, a wszelką
naszą możność przekraczającą karę w tem mamy, że sekretarzowi po 90 Zr. miesięcznie,
a więc dotychczas 189 Zr. zapłacić mamy, które chcąc z nas ściągnąć, znowu chyba całą
gminę grabić, i zgoła ją całkowicie zniszczyć będzie potrzeba
Taki stan rzeczy trwa już dwa miesiące. Nie ma rady gminnej, a gospodarzom i prywatnie na naradę zebrać się nie dadzą.
Wobec tego opłakanego stanu upraszamy Wysoki Wydział krajowy najpokorniej,
aby:
1/ raczył przede wszystkim wyjednać nam to, aby wójta starościńskiego odwołano,
którego żadną miarą tak drogo opłacać nie możemy, i na wielką stratę jesteśmy narażeni;
2/ ażeby Wydział krajowy raczył zbadać, czy p. Starosta łańcucki miał praw, bez
asystowania uchwały gminnej, mocą, której urzędowanie oddano Janowi Serafinowi,
odbierać od niego książki i pieczęć gminną przy pomocy żandarmów;
3/ czy można było ustnie i doraźnie rozwiązywać radę gminną, i bez porozumienia
z Wysokim Wydziałem krajowym nasyłać nam tak kosztownego wójta starościńskiego.
Lwów dnia 15 czerwca 1890.

Antoni Matuszek, Jan Szklany, Józef Hospod62.

Redakcja „Pszczółki” informuje czytelników, że pod nieobecność JW.
Marszałka krajowego hr. Tarnowskiego delegację gminy grodziskiej przyjął
referent spraw gminnych w Wydziale Krajowym, p. Wereszczyński, i przyrzekł zaraz zająć się tą sprawą,
przy czem uznał, że dłuższe urzędowanie wójta starościńskiego w gminie jest niemożliwe63.

Bardzo chłodno została przyjęta delegacja przez Namiestnika Galicji hr.
Badeniego. Namiestnik okazał się znakomicie poinformowany o buntach
gminy przeciwko Staroście, nawet nie dopuścił „deputacji” do głosu, przyjął
tylko prośbę na piśmie i dodał
Wy się tam z p. Starostą wadzicie – nie wezmę komisarza Wam tak prędko64.
62
63
64

„Pszczółka Ilustrowana” 1890, nr 12, s. 194–196.
Ibidem.
Ibidem.
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Delegacja wyjechała więc ze Lwowa licząc na pomoc Wydziału Krajowego i na pomoc Bożą. Starosta łańcucki nieprędko jednak odwołał swego
urzędnika z Grodziska.
Walkę o niewprowadzanie w życie ustawy drogowej lub jej znaczące złagodzenie prowadzona była przez chłopów z Grodziska i powiatu łańcuckiego
dość długo. Do władz płynęły petycje, podobne do grodziskiej, od innych
łańcuckich gmin. Uzasadniano w nich krzywdzący charakter ustawy, wskazywano na rażącą niesprawiedliwość nakładania jednakowych obciążeń na
biedną wiejską chatę i bogaty dwór, stawiając przez to właściciela wielkiej
własności ziemskiej na równi z biedakiem z lichej chałupiny.
Desperację buntującej się grodziskiej wsi potęguje występująca w tym
roku klęska suszy i nieurodzaju, spowodowana upalnym latem. Wszystko
wyschło, całą wiosnę i lato nie pada deszcz. Ludziom grozi głód. Dla bydła
pozostaje tylko słoma65.
Marszałkiem powiatu łańcuckiego był wówczas Józef Kelerman (junior),
właściciel Kańczugi, potomek Józefa Kelermana (seniora), na początku XIX
wieku właściciela Kańczugi, Tryńczy i Grodziska. Stara się w 1889 roku
o mandat posła do Sejmu Krajowego, prasa ludowa tak jego kandydaturę
komentuje:
Przemawia za nim to chyba, że za jego urzędowania i jego zastępcy ks. Ziemiańskiego gminy uparte, lecz niedoświadczone, dobrze zostały poturbowane materialnie. Lud
go sobie nie życzy66.

Opisane wyżej wystąpienia polityczne chłopów grodziskich i łańcuckich
przyczyniły się do pogłębienia solidarności klasowej, a ich opór wobec narzucanych, krzywdzących wieś ustaw, wstrząsnął opinią społeczną postępowych
sił w Galicji. Wydarzenia te uruchomiły masy chłopskie i popchnęły je do
organizowania się i działalności w rodzącym się, właśnie z tych protestów,
ruchu ludowym. Od tego czasu powiat łańcucki uzyskał miano „najbardziej
ruchliwego” w kraju. Na tą opinię solidnie pracowały pokolenia ludowców
grodziskich, kreując spośród siebie działaczy o znaczeniu nie tylko ponadpowiatowym, ale także krajowym.
Z grodziskich wydarzeń lat 1887–1890 wyrasta i pierwsze doświadczenia
w pracy społecznej zbiera młody, bo dopiero dwudziestoparoletni, Józef Hospod. Był aktywnym uczestnikiem protestu grodziskich chłopów przeciwko
ustawie drogowej. Uznany za jednego z przywódców zostaje aresztowany
i przetrzymywany w areszcie.
Za udział w obronie ludu przeciwko tej ustawie (...) dołożył także sporo grosza67.
65
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„Wieniec Polski” 1890, nr 15, s. 256.
„Przyjaciel Ludu” 1899, nr 6, s. 94.
„Przyjaciel Ludu” 1897, nr 7, s. 100.

Pomimo kar, jakie poniósł za udział w proteście z 1887 roku, także
w roku 1890 nie waha się i odważnie występuje w obronie wójta przed samowolą i bezprawiem łańcuckiego starostwa. Jest jednym z trzech sygnatariuszy
znamiennej petycji grodziskich włościan do Wysokiego Wydziału Krajowego.
Jego zaangażowanie w ruch ludowy jest więc nie tylko głęboko przemyślane,
ale wynika z wrodzonej wrażliwości na krzywdy, jakie spotykają wieś.
Obowiązkiem rozumnego człowieka – głosił – jest powstać czynnie przeciwko
krzywdzie, przeciwko zmowie ciemiężycieli68.

Rozwój państwa, jego społeczeństwa i gospodarki, zależy od tego, czy
posiada ono liderów, czyli jednostki wyróżniające się przedsiębiorczością,
aktywnością społeczną, pracowitością oraz zdolnościami przywódczymi,
cieszące się uznaniem i zaufaniem społeczeństwa. W roku 1890, podczas
sporu gminy Grodzisko Górne ze starostwem, Józef Hospod jest jednym
z liderów i sygnatariuszy (obok Matuszka i Szklanego) petycji-prośby skierowanej w dniu 15 czerwca 1890 roku do Wydziału Krajowego i Namiestnictwa we Lwowie. W delegacji Grodziszczan do Lwowa udziału nie bierze.
Grodziscy chłopi byli dobrymi dyplomatami. Uważali słusznie, że obecność
jednego z radykalnych przywódców sporu nie przysłuży się dobrze ich misji.
Nie chcieli niepotrzebnie drażnić Marszałka hr. Tarnowskiego i Namiestnika
hr. Badeniego. Na nic to się zdało, Marszałek delegacji nie raczył przyjąć,
a Namiestnik „przyjął prośbę na piśmie”, potraktował przybyłych „chłodem”
i „nie dopuścił deputacji do słowa”69.

Pierwsi ludowcy w Grodzisku
Takowych spotkać można już ok. roku 1880. Są to zwolennicy księdza
Stanisława Stojałowskiego, przede wszystkim czytelnicy jego gazetek pt.
„Wieniec” i „Pszczółka.” Nazywano ich wówczas „stojałowczykami”. Jedną
z wielu takich światłych grodziskich postaci był Antoni Pysz. Wspominając
go jeden z Grodziszczan tak pisał:
To jeden z tych chłopów, którzy umiłowali pismo, pokochali książkę, jeden z tych,
dla których gazetka ludowa była doradcą, towarzyszem, przyjacielem. W młodości
gorący zwolennik i przyjaciel osobisty ks. Stojałowskiego, stanął po śmierci swego
przewodnika na gruncie programu Stronnictwa Ludowego i pozostał mu wierny aż do
śmierci. W zmarłym traci wioska nasza, traci powiat i stronnictwo cichego pracownika
a gorącego i odważnego szermierza uświadomienia jak najszerszych warstw, traci jed To jedna z zasad którą kierował się w swoim postępowaniu J. Hospod.
 Prof. dr Józef Burszta tak wspomina wydarzenia z 1887 roku pisząc o ekspedycjach
karnych dotykających Grodzisko w przeszłości: „O podobnej ekspedycji karnej w Dolnem nie
słyszymy zupełnie. Natomiast Góra ma ich później jeszcze dwie; jedną ok. roku 1880 kiedy
Góra nie chciała wykonywać szarwarków z obawy, że to powracająca pańszczyzna”. „Wieś
Malopolska”, op. cit., s. 164.
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nego z tych, dla których dobro ojczyzny a dobrobyt wsi największym było pragnieniem.
Nie mogąc oddać ci ostatniej przysługi, słów tych parę kreśli jeden z twych przyjaciół
a politycznych uczni. Stanisław Kulpa. Grodzisko w lipcu 192070.

Poczynając od 1889 roku bardziej świadomi chłopi ludowcy czytywali
także „Przyjaciela Ludu”, wydawanego przez małżeństwo Wysłouchów we
Lwowie. Sympatyków tego ostatniego periodyku zwano, odróżniając ich od
zwolenników ks. Stojałowskiego, „ludowcami.” Grodziscy zwolennicy ks.
Stojałowskiego byli pionierami ruchu ludowego, pierwszymi społecznikami troszczącymi się nie tylko o swoje sprawy, ale także o te ogólnowiejskie,
a w okresie późniejszym również o sprawy polskie i ogólnonarodowe. Nie
tworzyli oni jeszcze organizacji na wzór dzisiejszych partii. Łączyła ich gazeta. Abonujący i czytający „Wieńca”, „Pszczółkę” czy „Przyjaciela Ludu” byli
zalążkiem rodzącego się na wsi ruchu ludowego. Wokół prenumeratorów
i czytelników gazetek ludowych skupiali się ich zwolennicy. To właśnie z ich
szeregów wyrastali chłopi wyróżniający się w swoich środowiskach odwagą,
ofiarnością, inicjatywą.
Popatrzmy, jak w tym samym czasie wyglądało budzenie się ludu do aktywnej działalności społeczno-politycznej w innych krajach Europy. Podczas
gdy w Polsce robią to jednostki, w dodatku przez „wyższe stany” nieludzko
szykanowane, więzione i opluwane, potężny ruch oświaty ludowej działał
w Szwecji i całej Skandynawii pod hasłem „dla ludu i przez lud”. Możliwy
był oczywiście tylko dzięki masowej pomocy inteligencji, co stanowi chyba
najbardziej jaskrawą różnicę między Polską a krajami nordyckimi.
W Polsce tylko nieliczni inteligenci z takiego stanu rzeczy miewali wyrzuty sumienia. W 1895 roku polski inteligent, ówczesny pierwszy prezes
Stronnictwa Ludowego w Galicji Karol Lewakowski pisze:
Zapytajmy się własnego sumienia, czy korzystając z wolności konstytucyjnych
uczyniliśmy wszystko, co było w naszej możności, ażeby podnieść oświatę ludu prostego, polepszyć jego byt ekonomiczny, zbliżyć się społecznie do niego? (...) A wtenczas
odpowiedzmy sobie, gdzie szukać przyczyn, dlaczego nasz lud włościański powoli sam
zaczął myśleć o sobie i chwytając się nadzwyczaj wątłej pomocy spoza sfer własnych,
usiłował emancypować się spod tej braterskiej opieki. Czy po bratersku, przyjąwszy na
siebie rolę starszego brata, postępowaliśmy z ludem prostym?71.

Pokolenie młodych ludzi, które dorastało w latach 80. XIX wieku, żyło
w skrajnie nieprzyjaznym środowisku. Doświadczali straszliwych nierówności społecznych, ponadto również narodowej opresji. Widzieli wokół siebie
zapóźnienie cywilizacyjne. Mieli poczucie, że Europa i Świat im odjeżdża,
a my Polacy tkwimy w naszym grajdole, trochę z cudzej, ale w znacznym
„Piast” 1920, nr 50, s. 10.
 S. Kowalczyk, Ruch ludowy wobec wyborów do Sejmu w Galicji w 1895 r. [w:] „Roczniki
Dziejów Ruchu Ludowego” 1965, nr 7, s. 282, 283.
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stopniu z własnej winy. To była młodzież radykalna, nie godzili się na świat
wokół nich. Bardzo chcieli go zmienić.
Stojałowski, pouczając w swych gazetkach chłopów, uświadamiał ich
politycznie, nawoływał, aby w czasie wyborów sejmowych tworzyli samodzielne chłopskie komitety wyborcze i aby chłopi wybierali chłopa. Liczba
stojałowczyków w Grodzisku jest trudna do ustalenia, gdyż nikt wówczas
nie prowadził takich rejestrów. Sami chłopi również często zmieniali swoje
sympatie polityczne i przechodzili ze stronnictwa do stronnictwa.

„Przyjaciel Ludu”. Stronnictwo Ludowe
Drugim, zupełnie czystym, bo wolnym od brudów osobistych i mętów politycznych,
źródłem ruchu ludowego, było założone w 1894 roku we Lwowie Towarzystwo Demokratyczne, na czele którego stanęli ludzie prawdziwie ideowi, charaktery szlachetne –
dr. Karol Lewakowski, Henryk Rewakowicz, Bolesław i Maria Wysłouchowie i Jakub
Bojko. W następnym roku zamieniło się ono w Stronnictwo Ludowe72.

Rok 1895 zaznaczył się wyraźnym wzrostem sił lewicy. Zradykalizowaniu
uległa poważna część społeczeństwa, nie ominęło to również wsi. Na fali nowych prądów, przy wzroście uświadomienia i postępującego rozwarstwienia,
narodził się nowy, w niektórych kwestiach trochę odmienny, ruch chłopski
w postaci Stronnictwa Ludowego. Słusznie pretendujący do nazwy ruchu
ludowego, wyruszył na polityczny podbój wsi.
Szczególną rolę w galicyjskim ruchu ludowym odegrał Bolesław Wysłouch. Poprzez artykuły w „Przeglądzie Społecznym”, poprzez pozyskanie dla
swej idei grupy postępowej inteligencji, a w szczególności przez wydawanie
od 1889 roku niezależnego pisma dla ludności wiejskiej „Przyjaciel Ludu”
oraz przez uporczywą walkę z ks. Stojałowskim o niezależny charakter budzącego się ruchu, przyczynił się on do rozwoju świadomości politycznej
wśród chłopów i przygotował grunt dla powstania Stronnictwa Ludowego,
niezależnego od wpływu kleru i obszarnictwa73. Kierując faktycznie działalnością Stronnictwa w początkowym okresie jego istnienia, wprowadził chłopów na widownię polityczną kraju. Był to niezwykle ważny fakt dla dalszych
losów narodu polskiego.
Pierwszy numer „Przyjaciela Ludu” ukazał się 1 kwietnia 1889 roku,
w okresie nasilonej agitacji w związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu Krajowego we Lwowie. Pismo miało pomóc ludności wiejskiej wysłać
do Sejmu posłów chłopskich, skąd przed laty usunęli ich obszarnicy. Chłopi
mieli wejść do Sejmu po to, aby bronić interesów wsi.
 A. Świętochowski, op. cit., s. 396.
 P. Brock, Bolesław Wysłouch (1855–1937), [w:] Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego
nr 7, Warszawa 1965, s. 404.
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Za główne zadanie pisma stojącego na straży interesów ludowych uważamy pracę
w tym kierunku, by lud jak najszerszy przyjmował udział w życiu publicznym. (...)
W brew zwyczajnym pisemkom dla ludu, zajmować się będziemy przede wszystkim
sprawami publicznymi, począwszy od gminy i wioski, czytelni i szkoły, kółka rolniczego
i straży ochotniczej, do spraw całego narodu i całej ojczyzny. Wzywając i nawołując
włościan do współdziałania w sprawach krajowych, będziemy współdziałanie to uważali
za niezupełne i niedostateczne, dopóki najwybitniejsi przedstawiciele ludu nie wejdą do
Sejmu i Rady Państwa, a więc nad dobrem kraju nie będą czuwać i radzić (…)74.

Wokół pisma skupiła się poważna grupa chłopskich publicystów, do
których należeli m.in. Jakub Bojko75 i inni, którzy później odegrali ważną
rolę w galicyjskim ruchu ludowym. Niebawem „Przyjaciel Ludu” stał się
groźnym konkurentem „Wieńca” i „Pszczółki”, Wysłouch dążył do stopniowego wypierania ze wsi pism Stojałowskiego, krzewiących hasła klerykalne
i solidarystyczne.
Stojałowski rychło zaatakował w swoich pismach „Przyjaciela Ludu”,
nazywając Wysłoucha „wilkiem w owczej skórze”. Pragnąc nadać ruchowi
ludowemu klerykalny charakter, oskarżał Wysłoucha o ateizm i socjalizm,
zwalczał go za antyklerykalizm, a szczególnie był zazdrosny o popularność,
jaką Wysłouch uzyskiwał wśród chłopów. Redakcja „Przyjaciela Ludu” nie
pozostawiała tego bez odpowiedzi. Wydrukowała artykuł demaskujący nieetyczne metody i chwyty ks. Stojałowskiego. Był to początek walki pomiędzy
Wysłouchem i Stojałowskim.
Minęły te czasy – pisał Wysłouch – w których ks. Stojałowski był użytecznym
sprawie ludowej. Dziś ruch ludowy wzrósł, stawia żądania szersze i stał się
samodzielniejszym. Człowiek taki, jak ks. Stojałowski, o chorobliwej miłości własnej,
rozciągliwym sumieniu, już się politycznie przeżył, a tym samym staje się szkodliwym76.

Do zbliżenia pomiędzy obu przywódcami nie doszło. Niebawem oni sami
i redagowane przez nich pisma rozpoczęły miedzy sobą walkę o pierwszeństwo w ruchu ludowym, co rozdzieliło ten ruch na dwa obozy rywalizujące ze
sobą prawie przez 20 lat.
Jak pisze Jan Stapiński w swoich „Pamiętnikach”-ukazanie się „Przyjaciela Ludu” wywołało duże zaniepokojenie w ówczesnych galicyjskich kołach
politycznych77. Konserwatywny „Czas” głosił opinię, że politykę należy pozostawić szlachcie i nawet liberalno-demokratyczna „Nowa Reforma” uważała
obecność chłopów w organach ustawodawczych za rzecz niewłaściwą, ponieważ brakowało im wykształcenia.

„Przyjaciel Ludu” 1889, nr 1.
Jakub Bojko (1857–1943), wybitny chłopski publicysta, pisarz, działacz polityczny.
Wielokrotny poseł na Sejm, członek władz naczelnych Stronnictwa Ludowego.
76
„Przyjaciel Ludu”1891, nr 19. Niepoprawny faryzeusz.
77
J. Stapiński, op. cit., s.199.
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Ludziom od pługa w żadnym kraju cywilizowanym nie powierzają mandatów poselskich – stwierdzało to pismo z oburzeniem.

Na ten niespodziewany atak ze strony demokratów odpowiedział Wysłouch. Wyjaśniając przyczyny niechęci organu kół mieszczańskich pisał on
m.in.
Czuje ona [„Nowa Reforma”], że wraz z „Przyjacielem Ludu” wchodzą na widownię
i zaczynają zabierać głos żywioły nowe i odmienne od tych, do jakich ona przywykła,
czuje zapach chłopskiej siermięgi, dotknięcie grubych chłopskich rąk i to ją razi nieprzyjemnie78.

Walka Wysłoucha nie była więc łatwa, tym bardziej, że równocześnie
trzeba było przełamywać w świadomości chłopów kompleks niższości. Przez
wiele lat poniewierano chłopami, potem wmawiano im, że nie dojrzeli do
tego, aby zasiadać w Sejmie.
Wybory do Sejmu Krajowego w 1889 i 1895 roku wykazywały już poważny wzrost świadomości politycznej chłopów. Ujawniało się to szczególnie
w okresach przedwyborczych, kiedy sami chłopi podejmowali ożywioną
akcję polityczną na wsi pod hasłem „Chłopi wybierajcie chłopa”, tworząc
jednocześnie chłopskie komitety wyborcze, mające na celu wysunięcie własnych kandydatów do Sejmu we Lwowie i Parlamentu w Wiedniu. Rządzący
ówczesną Galicją konserwatyści podjęli zdecydowaną walkę z chłopskimi
komitetami wyborczymi. W wydanej odezwie określili je jako „bunt przeciwko uświęconym zwyczajom” i przestrzegali przed nimi nazywając chłopskie
komitety, „mącicielami spokoju publicznego”. Władze administracyjne zamykały do więzień ich przywódców. Aktywność polityczna chłopów mocno
niepokoiła szlachtę, która wszelkimi metodami usiłowała jej przeciwdziałać.

Powstanie Stronnictwa Ludowego
Po rozpisaniu wyborów do Sejmu Krajowego na wrzesień 1895 roku
hasło „Chłopi wybierają chłopa”, które przed sześciu laty rozbrzmiewało
w nielicznych jeszcze powiatach, dało się słyszeć wszędzie w środkowej i zachodniej Galicji. We wszystkich powiatach powstawały chłopskie komitety
wyborcze, na czele których stawali wyrobieni politycznie chłopi bądź inteligenci sprzyjający ruchowi ludowemu. Coraz bardziej dawała się odczuwać
potrzeba utworzenia centralnego ośrodka, który kierowałby akcją wyborczą
na terenie całej Galicji. Inicjatywę w tej sprawie podjęło Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które na 28 lipca 1895 roku zwołało do Rzeszowa zjazd
delegatów chłopskich komitetów wyborczych, mający powołać Centralny
Ludowy Komitet Wyborczy. Na zjazd przybyło ok. 200 osób. W wyniku ob P. Brock, op. cit., s. 406–408.
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rad powołano Komitet Wyborczy, a jednocześnie utworzono stałą chłopską
organizację polityczną pod nazwą Stronnictwo Ludowe. Tak zorganizowane
Stronnictwo odniosło poważny sukces w wyborach do Sejmu Krajowego
w 1895 roku oraz w wyborach do rad powiatowych, które odbyły się jesienią
1896 roku. Świadczyło to o wzrastającej świadomości mas chłopskich. Oto
co pisał na ten temat przywódca galicyjskich demokratów, Tadeusz Romanowicz:
Ten ruch ludowy w zachodniej części kraju wystąpił z taka siłą i w takich rozmiarach, iż dla wielu było to niespodzianką. Ogarnął on prawie wszystkie powiaty. (…)
Wystąpił, jako siła poważna, z którą każdy liczyć się musi. A przedstawia się ta siła tym
poważniej, gdy zważymy, że miała ona do walczenia z bardzo wielkimi trudnościami,
z całym naciskiem władz rządowych, z popularnością wielu czynników, które temu
ruchowi stawiały opór, z pokusami dla wielu biednych wyborców bardzo ponętnymi79.

Według tradycji grodziskiej i rodzinnej, jednym z dwustu zaproszonych
uczestników-założycieli Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1895 roku
w Rzeszowie jest Józef Hospod. Teresa Ośka w swej pracy pisze:
W historii Grodziska zapisał się także miejscowy chłop Józef Hospod z Zagród
(przysiółek Wólki Grodziskiej), urodzony w 1861 roku. Był jednym z założycieli galicyjskiego Stronnictwa Ludowego, kandydatem do Sejmu Krajowego, popularnym wśród
chłopów grodziskich organizatorem wieców ludowych i niepodległościowych80.

Wstęp na zgromadzenie mieli tylko zaproszeni za okazaniem zaproszenia. W zachowanym zaproszeniu dla Andrzeja Średniawskiego czytamy:
Sprawa jest nader ważna – prosimy przeto , aby Wielce Szanowny Pan przybył.

Należy podkreślić, że wszyscy przybyli na swój koszt. Zapraszającym był
Jan Stapiński81.
Ruch ludowy organizowany wokół „Przyjaciela Ludu” i Stronnictwa Ludowego, miał w Grodzisku i okolicznych wsiach zwolenników długo przed
w rokiem 1895. Jeden z mieszkańców Grodziska Dolnego, urodzony w 1876
roku Wojciech Skitał tak wspominał:
Mój ojciec Andrzej Skitał, Przeszło z Górek, Ołowiecki Jan i Szpila Wojtek spod Miasta to byli tu pierwszymi, co czytali „Przyjaciela Ludu” i należeli do tego Stronnictwa82.

Po wejściu na arenę dziejową zorganizowane partie ludowe podjęły przy
pierwszej nadarzającej się okazji zdecydowaną walkę o reformę podatkową.
W Grodzisku swoją aktywnością zaznaczył się Józef Hospod, który:
„Nowa Reforma” 1895, nr 252.
 T. Ośka, Grodzisko w czasach staropolskich (1772–1918), praca magisterska napisana
pod kierunkiem doc. dr. hab. J. Półćwiartka, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1986,
s. 57. Na podstawie zbiorów doc. dr. hab. J. Półćwiartka.
81
 T. Kowalski, Ruch ludowy w powiecie rzeszowskim 1895–1944, Warszwa 1973, s. 288.
82
 T. Ośka, op. cit., s. 57.
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Spowodował zaliczenie przez władze austriackie gruntów grodziskich do niższych
klas, ponieważ sam je klasyfikował. Znał się na hipotece i szacowaniu gruntów83.

Większość sejmowa w Galicji, wybrana na podstawie kurii, robiła wszystko dla korzyści swojej klasy i działała wyłącznie dla siebie. Władająca krajem partia „stańczyków”, na wskroś agrarna, wyzyskiwała do swoich celów
wiele instytucji i „urządzeń” publicznych: bank krajowy, komisje podatkowe,
fundusz propinacyjny, Florianki itp. Oznaczało to przelewanie olbrzymich
sum do kieszeni jednej tylko klasy społecznej. Komisje podatkowe, powołane
do klasyfikacji gruntów, w których to zasiadało ponad 90% przedstawicieli
większej własności ziemskiej, w swojej pracy działały na niekorzyść chłopów,
wyżej klasyfikując ich grunty jak folwarczne i w konsekwencji obciążając ich
wyższymi podatkami. Sprawy to niby drobne, a skutkowały napełnianiem
kieszeni obszarniczych milionowymi kwotami. System ten powodował
wielkie niezadowolenie chłopów. Po wejściu na arenę dziejową zorganizowanych partii ludowych podjęły one zdecydowaną walkę z tą nowoczesną
i „demokratycznie” zawoalowaną formą pańszczyzny. Widzieli to nawet sami
„stańczycy”. Jeden z pisarzy konserwatywnych stwierdza:
Właściciel większej posiadłości za 644 morgów płaci podatku gruntowego 368 zł.r.,
gdy chłopi z 496 morgów gorszego gruntu płacą 547 zł.r. podatków gruntowych84.

Statystyk ukraiński W. Nawrocki obliczył, że
szlachta od roku 1881 zwaliła z siebie na chłopską posiadłość podatku na roczną sumę
681 000 zł.r., skapitalizowana ta kwota wyniosłaby 13 ½ miliona zł.r.85

Ciężar walki o sprawiedliwe podatki dla grodziskich chłopów bierze na
siebie i z powodzeniem tą walkę prowadzi Józef Hospod.
Znając się na hipotece, klasyfikacji i szacowaniu gruntów występuje także w sądach,
jako biegły86.

Tak ten epizod jego społecznej działalności oceniają sami Grodziszczanie, a zamieszcza te relacje ówczesna prasa ludowa:
Znamy Józefa Hospoda doskonale i robotę jego nad sprawą chłopską, już w naszej
gminie czujemy, bo kiedy przy ostatniej rewizji katastru gruntowego, wybrano go
mężem zaufania, to w tej dzielnicy, w której on był wybranym rzeczoznawcą, podatek
gruntowy o jedną szóstą część zmniejszony został; nie da się dla braku miejsca w „Przyjacielu Ludu” opisywać o wielu podobnych czynach jego87.
83
Biografia Józefa Hospoda w zbiorach prof. Józefa Burszty, [w:] B. Pempuś, Grodzisko
w Polsce niepodległej (1918–1980), op. cit., s. 133, 134.
84
Mowa Stapińskiego w Sejmie z dnia 30 grudnia 1901.
85
Budzanowski, Chłopska posiadłość w Galicji, [w:] W. Feldman, Stronnictwa i programy
polityczne w Galicyi 1846–1906, t. I, Kraków 1907, s. 192.
86
B. Pempuś, op. cit., s. 133, 134.
87
„Przyjaciel Ludu” 1900, nr 49.
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Do najaktywniejszych ludowców w powiecie zaliczali się również mieszkańcy wiosek od wieków związanych z Grodziskiem,
między innymi Józef Hospod (1861–1935) z Wólki Grodziskiej, Jan Burda (1863–1916)
z Kopań i Michał Kosior z Gwizdowa88.

Gromadzili i organizowali oni w poszczególnych wsiach czytelników
i zwolenników idei głoszonych na stronach „Przyjaciela Ludu”. Rozpoczęła
się na wielką skalę akcja organizowania wieców chłopskich, której dobrymi
duchami byli Józef Hospod w Grodzisku i Jan Burda w Żołyni. Hospod i Burda według licznych relacji współczesnych posiadali łatwość wymowy, można
nawet powiedzieć, że byli obdarzeni wyjątkowym darem przekonywania.
Wiece chłopskie, mimo szykan administracji rządowej, rozpowszechniły się
bardzo szybko.
Działając na rzecz wsi Hospod swą aktywnością kładł podwaliny pod
przyszłe stronnictwo w Grodzisku i okolicy. Jeden z wieców organizowanych
przez Józefa Hospoda w Leżajsku i szykany starostwa powiatowego w Łańcucie
wobec jego uczestników i organizatorów tak relacjonuje „Kurier Lwowski”:
Dnia 20 bm. miał się także odbyć wiec w Leżajsku, w powiecie Łańcuckim. Zwoływał go gospodarz (Józef) Hospod, ale starosta łańcucki zabronił odbycia wiecu z powodu „nagminnego duru brzusznego i czerwonki” w całej okolicy Leżajska. Dziwna
rzecz, że ani gospodarzowi (Józefowi) Hospodowi, ani żadnemu z włościan nic o tem
nie wiadomo, jaka straszna choroba zawisła nad łańcuckim powiatem, a „Gazeta Lwowska”, niewiadomo, z jakich powodów zaniedbała donieść o tem. Spodziewać się należy,
że protomedyk dr Merunowicz jak najrychlej uda się w okolicę zagrożoną i wyniszczy
radykalnymi środkami mikroby, których panowanie przeszkadza ludowi w używaniu
praw konstytucyjnych, zwłaszcza w wtem czasie, kiedy wybory do Rady Powiatowej
i do Rady Państwa za pasem. Należy też targi w Leżajsku i nabożeństwa jak najszybciej
zakazać, Starosta bowiem łańcucki zaniedbał to uczynić.
Pobożni włościanie przewidując możliwość dopustu bożego, przygotowali zaproszenia na zgromadzenie poufne, które miało się odbyć u Ob. Potykanowicza w Leżajsku,
a gdy ten z wyższego natchnienia w ostatniej chwili cofnął pozwolenie użycia Sali, udali
się zgromadzeni w mieście włościanie do pobliskiej wsi Siedlanki, aby się naradzić nad
akcją ratunkową. Zamierzali bowiem złożyć się na mszę świętą, w cudownym klasztorze
na intencję odwrócenia straszliwej choroby. Wówczas Żandarmeria z Wachmistrzem
na czele powstrzymała spieszących na miejsce, biorąc to niesłusznie za demonstrację.
Poseł Żardecki zaproszony również na to zgromadzenie, zaniedbał przybyć, choć na
porządku dziennym obrad postawiono także jego sprawozdanie z działalności poselskiej. Włościanie snuli najróżniejsze domysły z tego powodu… Byłoby pożądanym, aby
Pan Żardecki zaprzeczył tym pogłoskom zwołaniem sejmików relacyjnych. Spodziewać
się też należy, że poseł Żardecki89 spełni nareszcie i drugie życzenie swoich wyborców
i zwoła wiec publiczny”90.
 I. Wojnar, Z dziejów ruchu ludowego w powiecie łańcuckim w latach 1861–1914, op.
cit., s. 59.
89
B. Żardecki, działacz polityczny, poseł na Sejm w latach 1889–1901, 1908–1918, z okręgu łańcuckiego. Zasłużony dla Łańcuta inteligent związany z umiarkowanym nurtem ruchu
ludowego.
90
„Kurier Lwowski” 1896, nr 265, s. 1.
88

104

Namiestnik Kazimierz Badeni wydał 17 stycznia 1894 roku tajny okólnik
skierowany do starostów, w którym stwierdził, że ze względu na agitacyjny
charakter wieców chłopskich oraz na to, że ludność wiejska została rozjątrzona, należy zakazać ich organizowania pod każdym pozorem. Starostowie
z tej możliwości szeroko korzystali. W ciągu 3 miesięcy 1895 roku zakazano
zwołania 19 zgromadzeń. Starostowie za każdym razem wykrywali a to
jakąś epidemię albo zwołujący wydał im się nie dość pewnym, albo w końcu lokal na
zgromadzenie nie był odpowiednim91.

Członkowie Koła Polskiego uważali ruch ludowy za ukryty socjalizm,
ruch bezbożny, z natury swej szkodliwy dla religijnego ludu.
Skutki mnożenia przeszkód przez władze administracyjne i stańczykowskich konserwatystów w organizowaniu się przez młody ruch ludowy tak
kwituje „Kurier Rzeszowski”:
Nie było numeru gazety, który by nie donosił, że tu lub ówdzie zwolennicy stronnictwa zwołują zgromadzenia poufne lub wiec ludowy, nie pomogły zakazy, owszem,
wywierały wprost przeciwny skutek – szeregi stronnictwa zwiększały się, a wiece, które
uważało się za najintensywniejszy środek budzenia poczucia obywatelskiego u ludu,
odbywały się coraz liczniej. (…) Młode stronnictwo ufne w dobrą i świętą sprawę,
mimo tysiącznych przeszkód, mimo rozlicznych zapór na każdym napotkanym kroku,
rosło w siłę, rozwijało się zadziwiająco i mimo licznych wrogów, zyskiwało mnogich
przyjaciół w olbrzymich rzeszach polskiego ludu92.

Dla współczesnego czytelnika najbardziej interesująca może być odpowiedź na pytanie, jak Józef Hospod znalazł się w ruchu ludowym kierowanym
przez Wysłoucha i Stapińskiego i dlaczego na całe życie związał się z jego
ideologią. Jego zaangażowanie się w ruch ludowy wygląda na głęboko przemyślane. Jest w nim jednak wiele ze spontaniczności jego rówieśników z mas
włościańskich, dla których ruch ludowy nie wiązał się z żadnym awansem
społecznym, czy jakąkolwiek karierą. Był grodziskim włościaninem w najlepszym tego słowa znaczeniu, pochodzącym z biednej rodziny chłopskiej, jak
to sam określa. Ideologicznie był lewicowcem uważającym, że nadrzędnym
celem politycznym jest pomoc ludziom biednym i uciskanym. Piszą o nim
ówcześni Grodziszczanie:
Daje on nam dowody od lat młodzieńczych uczciwości i sumienności, a nadto gotowości do poświęcenia się dla sprawy ludowej. W roku 1887, kiedy to ustawa drogowa
wchodziła w życie, za udział w obronie ludu przeciwko tej ustawie był karany aresztem
i dołożył sporo grosza. Od tego pierwszego wystąpienia nie ma krzywdy, której by usunąć się nie starał o tyle, o ile to jest jego mocy, której by nie podnosił i nie chłostał bądź
na sprawozdaniach, bądź na zgromadzeniach publicznych93.
91
„Kurier Przemyski” 1895, nr 68; „Czas” 1895, nr 178, [w:] M. E. Ożóg, Powstanie
Stronnictwa Ludowego, seria wydawnicza „Chłopi, Naród, Kultura”, t. II, pod redakcją Stanisława Dąbrowskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 1996, s. 29, 30.
92
„Kurier Rzeszowski” 1896, nr 42, s. 2.
93
„Przyjaciel Ludu” 1897, nr 7.
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Taki przykład „podnoszenia i chłostania” krzywdy włościańskiej na jednym ze zgromadzeń wyborców odnotowuje „Kurier Rzeszowski”:
Leżajsk. Dnia 9 grudnia odbyło się w sali miejskiej zgromadzenie wyborców, na
którem p. Żardecki zdawał sprawę ze swoich czynności poselskich. Publiczności było
mnóstwo, bo prócz licznych włościan z przyległych wsi przybyło także dużo inteligencji,
księży i mieszczan. Po zagajeniu zgromadzenia zaproszono na przewodniczącego notariusza Nowińskiego, a na sekretarzy pp. Smolika i Baja. Po wysłuchaniu relacji posła nastąpiły interpelacje przeważnie ze strony włościan, a pomiędzy innymi rolnika Hospoda
z Grodziska w sprawie zniesienia notariuszów, których w sposób prostacki nazwał
smokami krakowskimi, pożerającymi grunta, bydło i ludzi. Na wszystkie interpelacje
odpowiadał p. Żardecki wyraźnie i zrozumiale, po czem zabrał głos przewodniczący
i przedstawił zgromadzeniu, iż tak nie jest jak interpelant Hospod się wyraził, bo przecież on sam (interpelant) nieraz otrzymywał pomoc i radę bezpłatnie. Od mówcy, jako
notariusza. (…) Zgromadzenie zakończyło się uchwaleniem p. posłowi Żardeckiemu
wotum zaufania, (…) ale w powrocie do domów mówili (włościanie) między sobą; „jak
było tak i będzie!!!”94.

Jak widać z relacji, nie przypadła do gustu możnym ówczesnego świata
„prostacka” interpelacja Hospoda, piętnująca horrendalne stawki notarialne
pobierane przez notariuszy za usługi od włościan. Stawki, na które wielu
włościan nie było stać, które rujnowały gospodarstwa włościańskie. Hospod
jednakże był nieustraszonym obrońcą sprawiedliwości, piętnował nadużycia
wobec ludu. Żyjąc wśród chłopstwa gniecionego z jednej strony przez panów
świeckich, a drugiej przez zaborcze państwo, był świadkiem niesłychanego
wyzysku, a efektem obserwacji było formułowanie w publicznej działalności
postulatów przeobrażeń społecznych w duchu wzajemnej miłości, solidarności i egalitaryzmu.
Swoją aktywność przejawiał Hospod również na łamach prasy ludowej.
W jednej z jego licznych korespondencji do „Przyjaciela Ludu” czytamy:
Każdy cośkolwiek lepiej myślący człowiek przyzna, że w obecnym czasie potrzebna jest naprawa stosunków rozmaitych i urządzeń. Prędzej ona jednak nie nastąpi, aż
dopokąd nie dotrze do chat wieśniaczych prawdziwa oświata, a z nią zawita prawdziwa
mądrość do mózgownic naszych, w ten czas to musi ustać teraźniejszy sposób rządzenia, a nastąpić inny oparty na podstawie sprawiedliwości i równości, stosownie do
programu stronnictwa ludowego. Doprawdy serce się nieraz człowiekowi krwawi, gdy
się patrzy na rozmaite nieprawidłowości, rozmaitych władz i to mnie spowodowało,
że dziś nieco przynajmniej o gospodarce gminnej i nadzorze Wydziału powiatowego
w Łańcucie napiszę. Przydać się to może na dobre przy teraźniejszych wyborach gminnych. Te są podstawą przyszłego dobra. Pamiętajmy, że jakie rady gminne wybierzemy,
takich wójtów mieć będziemy, jacy będą wójtowie, radni, tacy też będą radni powiatowi,
posłowie do Sejmu, Rady państwa, a jacy posłowie takie ustawy. Opiszę wam gospodarkę gminną w Siedlance. (…) Przeciwko takiej gospodarce wójta wniesiono do Wydziału
Rady powiatowej w Łańcucie zażalenie, które jednakże tylko ten skutek odniosło, że
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„Kurier Rzeszowski” 1896, nr 50, s. 2.

Wydział polecił zmienić formę uchwały, ale samego nadużycia nie usunął. Dziwna
rzecz, że na to pozwolił poseł Żardecki, który powinien najpierwszy bronić ustawy95.

Ignacy Wojnar pisze:
Rozwijana działalność polityczna J. Sobka, J. Hospoda, J. Kluza i innych działaczy
Stronnictwa wpływała na wzrost radykalizmu chłopów łańcuckich. W tym czasie do
wzrostu radykalizacji przyczynili się też liczni emigranci zarobkowi, głównie ze Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Kilkuletni pobyt w tym kraju nie tylko umożliwiał
stosunkowo dobry zarobek, który najczęściej wkładano w unowocześnienie i powiększenie swych gospodarstw rolnych, ale i kształcił ich na świadomych swych praw obywateli. Rozumieli oni, że i u nas w kraju konstytucja daje wszystkim klasom społecznym
pewne prawa, z których dotąd w pełni nie korzystali96.

Na wiecach w Grodzisku, Żołyni i Leżajsku bywał osobiście Jan Stapiński.
Dzięki – już wówczas dość licznej – grodziskiej patriotycznej młodzieży
gimnazjalnej, uczącej się w Jarosławiu i Rzeszowie, a także nielicznej uniwersyteckiej, zrzeszonej między innymi we wspomnianym „Orle”, „Sokole”
czy „Zarzewiu”, „Przyjaciel Ludu” tuż po ukazaniu się w 1889 r. pierwszego
numeru trafił pod grodziskie strzechy.
Na podstawie relacji zebranych w Grodzisku przez prof. Józefa Bursztę,
cytowana wyżej Teresa Ośka w swej pracy „Grodzisko w czasach galicyjskich
1772–1918” wymienia nazwiska pierwszych grodziskich prenumeratorów
i czytelników „Przyjaciela Ludu”: Andrzeja Skitała i Jana Ołowieckiego
„z Dolnego”, Przeszłę „z Górek” i Szpilę Wojciecha „spod Miasta”. O rozmiarze czytelnictwa i wpływach idei szerzonych na łamach „Przyjaciela Ludu”
wśród grodziskich chłopów najlepiej świadczy „Odezwa do braci włościan
Polaków i Rusinów”, polecająca wyborcom – czytelnikom „Przyjaciela Ludu”
osobę Józefa Hospoda z Wólki Grodziskiej jako kandydata na posła do Rady
Państwa w Wiedniu w zbliżających się wyborach 1897 roku. Widnieje tam
czterdzieści podpisów sygnatariuszy petycji, w tym radnych do rady gminy
i innych obywateli Grodziska Górnego i Wólki Grodziskiej97.

Grodziskie instytucje użytku publicznego
W latach poprzedzających działalność polityczną Stojałowskiego i Wysłouchów i powstanie politycznych organizacji chłopskich, Grodzisko dokonało
znacznego postępu w rozwoju oświaty i rozpoczęło tworzenie pierwszych
organizacje społeczno-gospodarczych. W roku 1854 rozpoczęto intensywne
starania o zorganizowanie szkoły w Miasteczku, uwieńczone powodzeniem
w 1860 roku, kiedy to powstaje ludowa szkoła trywialna i rozpoczyna sys„Przyjaciel Ludu” 1897, nr 27, s. 414.
 I. Wojnar, Z dziejów ruchu ludowego w powiecie łańcuckim w latach 1861–1914, op.
cit., s. 64.
97
„Przyjaciel Ludu” 1897, nr 7, s. 100, 101. „Odezwa do braci włościan Polaków i Rusinów”.
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tematyczne nauczanie młodzieży. Wielką rolę odegrało w szerzeniu oświaty
upowszechniające się czytelnictwo książek i pism ludowych. Pod wpływem
upowszechnianej oświaty chłopi zaczynają się organizować w stowarzyszenia
zawodowe, jakimi były kółka rolnicze. W Grodzisku Kółko Rolnicze zostało
zorganizowane w 1892 roku98. Pierwszym jego kierownikiem był Andrzej
Czerwonka, gospodarz z Grodziska Dolnego. Kierował Kółkiem przez 17
lat. W latach późniejszych Kółkiem kierują m.in. ks. Zmarzły i ks. Murdza99.
Wraz z Kółkiem powstaje czytelnia ludowa100. Kółka upowszechniały na wsi
oświatę rolniczą poprzez szkolenia i czytelnictwo prasy rolniczej. W wyniku ich działalności, mimo zmniejszającej się powierzchni gospodarstw na
skutek rodzinnych podziałów, powoli następował wzrost produkcji rolniczej
i hodowlanej oraz zaznaczył się postęp w życiu wsi. Dokonywało się to przez
lepszą uprawę roli, wprowadzenie narzędzi rolniczych, lepsze nawożenie, co
zapewniało wzrost plonów. Zaczęto wprowadzać nowoczesne budownictwo
murowanych domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych. Jan Majkut
wspominając swoją babcię Barbarę Kulpową z Hospodów pisze:
babcia pochodziła jak na ówczesne czasy z bogatej rodziny a symbolem tej zamożności
był pierwszy w tej wiosce dom murowany zwany kamienicą101 [wybudowany na początku II. połowy XIX wieku].

Ożywioną działalność oszczędnościowo-pożyczkową prowadzi kasa Reiffeisena, której prezesuje miejscowy wikary ks. Wójcik102. Towarzystwu Szkoły
Ludowej przewodzi miejscowy lekarz okręgowy, dr Bolesław Tryniecki. TSL
również prowadzi dobrze zaopatrzoną w książki czytelnię103. Po zdewastowaniu i zniszczeniu jej podczas wojny miejscowej młodzieży swoim księgozbiorem służy wikary ks. Kopacz104. Nauczycielstwo i inteligencja z grodziskich
i okolicznych wsi oraz szkół ludowych organizuje się w stowarzyszeniu
oświatowo-kulturalnym „Ognisko”105. Nauczycielki Antoszówna i Tarkowska
organizują liczne wieczorki i uroczystości rocznicowe z deklamacjami, chórami i sztukami teatralnymi granymi przez młodzież szkolną i dorastającą106.
Pod przewodnictwem Andrzeja Czerwonki powstaje komitet do zbierania
składek na budowę Domu Ludowego. Komitet kontynuuje swoją działalność
jako Towarzystwo Domu Ludowego, z prezesem Z. Lityńskim107.
„Przyjaciel Ludu” 1912, nr 25, s. 15.
„Piast” 1918, nr 9, s. 15.
100
„Piast” 1919, nr 21, s. 15.
101
J. Majkut, op. cit., s. 3.
102
„Piast” 1917, nr 26; „Piast” 1918, nr 9.
103
„Piast” 1917, nr 26, s. 15.
104
Ibidem.
105
„Piast” 1918, nr 9, s. 15.
106
„Piast” 1919, nr 21, s. 15.
107
„Piast” 1923, nr 35, s. 15.
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Kościół katolicki a ludowcy
Od przełomu XIX i XX wieku na scenie politycznej w całej Europie
Środkowo-Wschodniej pojawili się chłopi i zaczęli odgrywać coraz większą
rolę narodowo- i państwowotwórczą w wielu krajach Europy. Również w Polsce jako nowy, niezależny czynnik polityczny ujawnił swą siłę rodzący się ruch
ludowy. Nie bez przyczyny Wyspiański w „Weselu” woła, że „chłop potęgą jest
– i basta”. Podpowiada mu to ówczesna sytuacja polityczna. Polski chłop w II
RP stanowił poważny, jeśli nie najsilniejszy podmiot polityczny w kraju. Polacy
jeszcze do połowy XX wieku pozostawali narodem chłopskim.
Kościół katolicki we wszystkich trzech zaborach wystąpił przeciwko ruchowi ludowemu, dążącemu do demokratycznej przebudowy państwa w duchu sprawiedliwości społecznej, tolerancji, poszanowania prawa i wolności
obywatelskich108. Kościół zajął nieprzyjazną postawę wobec chłopskiej myśli
polityczno-patriotycznej, wykorzystując w walce z ruchem ludowym bogaty arsenał kar kościelnych109. Gdy szykany okazały się mniej skuteczne niż
oczekiwano, Kościół zastosował przeciwko najaktywniejszym jednostkom
najbardziej przewrotny i niszczący godność człowieka środek: karę klątwy.
Radykalny ruch chłopski napawał biskupów i księży strachem, groził
bowiem utratą przez kler wpływów politycznych i przywilejów. Zaborcy uważali – nie bez racji – że duchowni katoliccy mają wśród polskiego chłopstwa
największy posłuch. Dlatego też wszelkie organizacyjne formy tworzących się
u schyłku XIX wieku chłopskich ruchów politycznych, wysuwających hasła
radykalizmu i postępowości, biskupi polscy usiłowali za wszelką cenę zniweczyć i rozbić. Chłopskich działaczy politycznych, tylko dlatego że nie dawali
się za nos wodzić proboszczom i ukazywali chłopom perspektywy na lepsze
życie, publicznie piętnowali, a na księży, którzy przyłączyli się do ludowców,
rzucali klątwy.
Z pomocą biskupom szła administracja110. Pisma ludowe często konfiskowano, zatrzymywano na poczcie, zaś ich czytelnicy byli prześladowani przez
żandarmów i urzędników. Nagonkę prowadzono pod pretekstem szerzenia
przez pismo bezbożności i podburzania chłopów przeciwko obszarnikom
i księżom.
Kara klątwy nie rzuciła radykalnych działaczy chłopskich na kolana i nie
zmusiła ich do pokory. W takiej sytuacji w 1913 roku Episkopat w Galicji za H. Brodowska, Świadomość społeczna i narodowa chłopów na progu niepodległości
Polski w 1918 roku, [w:] Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego, Warszawa 1975, nr 17, s. 76–79.
109
 S. Kowalski, J. Kowal, W. Stankiewicz, (…) Ruch Ludowy w zaborze austriackim, [w:]
Zarys historii Polskiego Ruchu Ludowego 1864–1918, LSW, Warszawa 1963, s. 24, 33, 62, 63;
K. Dunin-Wąsowicz, Dzieje Stronnictwa ludowego w Galicji, LSW, Warszawa 1956, s. 214; W.
Witos, Moje wspomnienia, LSW, Warszawa 1978, s. 219, 228, 232–234; J. Stapiński, Pamiętnik,
LSW, Warszawa 1959, s. 64, 315, 310–313, 331; „Piast” 1914, nr 27.
110
E. M. Ożóg, op. cit., s. 29, 30.
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stosował taktykę listów pasterskich do zniweczenia w autonomii galicyjskiej
rozwijającego się radykalizmu chłopskiego. Wiążąc się z siłami wstecznictwa
społecznego i politycznego, Kościół zapomniał o starorzymskiej maksymie
patriotyzmu Salus rei publicae suprema lex esto, (dobro Rzeczypospolitej
niech będzie najwyższym prawem).

Kapłani parafii grodziskiej chlubnym wyjątkiem
Grodziska parafia rzymsko-katolicka i jej kapłani byli wśród duchowieństwa galicyjskiego chlubnym wyjątkiem jeżeli chodzi o traktowanie
miejscowych działaczy ruchu ludowego. W relacjach rodzinnych stosunek
Józefa Hospoda do miejscowego duchowieństwa, szczególnie do ks. Feliksa
Świerczyńskiego, jawi się jako wyraz głębokiego szacunku dla wspaniałego
człowieka, kapłana i społecznika. Wziąwszy pod uwagę aktywną działalność Hospoda w ruchu ludowym od początku jego istnienia oraz stosunek
wyższego duchowieństwa galicyjskiego do ludowców, zachowanie kapłanów
grodziskich i ich stosunek do ludu, szczególnie do aktywnych ludowców,
jest ewenementem. Jeżeli w działalności niepodległościowej było im jeszcze
po drodze, to jednak w sprawach społecznych dzieliły ich (mimo niejednokrotnie chłopskiego rodowodu księży) głębokie różnice klasowe. Tym niemniej potrafili jednak porozumiewać się z ludem i dla jego dobra pracować.
Świadczy to o klasie intelektualnej i politycznej tak duchownych, jak również
grodziskich ludowców.
Kolebka ruchu ludowego, środkowa Galicja, do której należał powiat
łańcucki, należała do diecezji przemyskiej. Tutaj stosunek kleru do ruchu
chłopskiego, „Przyjaciela Ludu” i zgromadzeń ludowych czy demonstracji
patriotycznych był bardziej poprawny niż w diecezji tarnowskiej. Przyczynili
się do tego biskupi, ks. Solecki (1884–1899), uczestnik powstania styczniowego, oraz ks. Pelczar (1899–1917), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obaj byli wybitnymi uczonymi, ludźmi o wysokiej kulturze politycznej i społecznej111.
Dają temu wyraz Grodziszczanie w korespondencjach do prasy ludowej.
Ludowiec Wojciech Szpila pisze:
(...) ksiądz Prałat Świerczyński Feliks, który w dzisiejszych czasach był wyjątkowym
przykładem pięknej pracy kapłańskiej i naśladowania Chrystusa. Biednym pomagał,
posługi religijne czynił za umiarkowane pieniądze, a nawet znając sztukę lekarską,
darmo leczył biedaków. Nie zwalczał też „Przyjaciela Ludu”, bo sam był przyjacielem
i dlatego na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziły go rzesze płaczącego ludu112.
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J. Stapiński, op. cit., s. 331.
„Przyjaciel Ludu”, nr 13 z 1926 roku, s. 10.

Inny korespondent zgorszony incydentalnym wystąpieniem nowoprzybyłego do parafii ks. wikarego pisał:
Parafia Grodzisko. Przeżyłem przeszło 50 lat, jako chrześcijanin katolik, wypełniam obowiązki chrześcijańskie, chodzę w niedzielę i święta na msze i kazania, a nie
słyszałem, aby u nas z ambony zakazywano czytać jakiekolwiek gazety pod grzechem.
Dopiero teraz w drugą niedzielę postu usłyszałem, aby nie czytać gazety w postaci
„Przyjaciela Ludu” i to pod grzechem ciężkim113.

O wielkiej estymie, jaką obdarzał ludowców miejscowy proboszcz, ks.
prałat Feliks Świerczyński, świadczy fakt, iż Józef Hospod, którego to działalność dla dobra ludu i na rzecz niepodległej Polski była wszystkim parafianom
szeroko znana, podczas Mszy Świętych i wszelkich innych uroczystości kościelnych decyzją ks. prałata Świerczyńskiego zasiadał w prezbiterium, w ławach przeznaczonych tylko dla kościelnych kolatorów, z prawem do prezenty.
Ławy kolatorskie, ustawiane przy ołtarzach w kościołach parafialnych
jako relikt feudalnej przeszłości wsi polskiej podkreślały separację ziemiaństwa od ludu. Tym symbolicznym aktem nobilitacji grodziskiego chłopa
tutejszy proboszcz, idąc z duchem czasu epoki młodopolskiej, likwiduje
symbolicznie austriacko-galicyjskie stanowe nierówności prawne, zrównując
grodziskiego chłopa z grodziskim ziemianinem.
Decyzję „przyjaciela ludu” ks. Świerczyńskiego szanuje jego następca,
ks. Stanisław Kmiotek114. A i miejscowi dziedzice uznając ją za znak nowych
czasów, szanują decyzję Prałata i tolerują przez dziesiątki lat w swoich ławach
towarzystwo Hospoda. Ludowcy grodziscy (m.in. Andrzej Czerwonka, Józef Hospod) ofiarnie przez dziesiątki lat pracują społecznie na rzecz parafii
w miejscowej Radzie Parafialnej.

„Przyjaciel Ludu”, nr 16 z 1921 roku, s. 8.
 Według przekazów rodzinnych; także: Relacja Stefan Dąbek urodzonego w 1921 roku
w Wólce Grodziskiej, w posiadaniu autora.
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Rozdział IV

Kolej
Patrząc na współczesne, zaniedbane tory kolejowe oraz stan dworców
i pociągów trudno uwierzyć, że jeszcze nie tak dawno posiadanie linii kolejowej niosło ze sobą postęp cywilizacyjny. W monarchii habsburskiej parowe
koleje żelazne powstały jedynie z ośmioletnim opóźnieniem w stosunku
do przodującej w tej dziedzinie Wielkiej Brytanii, gdzie kolej wynaleziono.
Pierwszy odcinek na terenie Austrii powstał w 1838 roku.
Budowa kolei na terenie peryferyjnej Galicji nabrała tempa po wojnie
krymskiej (lata 50. XIX wieku), kiedy zorientowano się, jak duże znaczenie
militarne może mieć ten wynalazek. Wiele miejscowości Galicji rozwinęło
się dzięki kolei. W roku 1858 kolej dociera z Krakowa do Rzeszowa. Trzy lata
później gotowa jest kolej Karola Ludwika (od imion arcyksięcia austriackiego
patronującego budowie), łącząca Kraków ze Lwowem. Nie ma wątpliwości,
że kolej przyspieszała rozwój miast, do których docierała. W tym czasie była
bezkonkurencyjnym środkiem transportu, bez porównania szybszym niż
konny. Nawet transport samochodowy przez długie lata nie był dla niej konkurencją. Znaczenie kolei w XIX wieku można porównać do rangi, jaką ma
obecnie transport lotniczy. Miasta, które omijała kolej traciły na znaczeniu
(Pilzno na rzecz Dębicy, Cieszanów na rzecz Lubaczowa).
Austriacy w Galicji kierowali się przeważnie swoimi imperialnymi interesami i projektowali linie kolejowe jako sprawny środek lokomocji i przerzutów wojsk w pobliże granicy z Rosją. Temat ten był poruszany przez prasę
ludową1 a władze surowo krytykowane za takie podejście.
Na sesji Sejmu Krajowego dla Galicji we Lwowie, obradującej w dniach
31 stycznia i 1 lutego 1895 roku, uchwalono przyznanie subwencji państwowej na budowę linii kolejowej Przeworsk–Rozwadów2.
Rok 1896. W tym obfitym we ważne ulepszenia roku, zaczęto wytyczać kolej między
Przeworskiem a Rozwadowem. Roboty te prowadzono aż do późnej jesieni3.

Już wiele lat wcześniej o wybudowanie linii kolejowej do Rozwadowa,
przez Nisko, dopominała się społeczność Rzeszowa.
Starostwo łańcuckie z Żardeckim na czele ubiegało się o trasę z Łańcuta
przez Żołynię4 („zahaczając” o Wólkę Grodziską), dalej Leżajsk i Nisko, do
Rozwadowa. Rada Miejska Żołyni nie wyraziła zgody na przeprowadzenie kolei
„Pszczółka i Wieniec” 1902, s. 330.
„Przyjaciel Ludu” 1895.
3
 O. C. Bogdalski, op. cit., s. 99.
4
Liceum i Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, LSW, Warszawa 1965, s. 193.
1
2
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przez tą miejscowość. Ostatecznie względy militarne (bliskość granicy z Rosją)
oraz osobiste zaangażowanie i gospodarcza aktywność księcia Lubomirskiego
przesądziły o poprowadzeniu jej z Przeworska. Pisał „Kurier Lwowski”:
Dla kolei Rozwadów–Przeworsk ustanowiono ekspozyturę trasowniczą w Przeworsku, roboty koło opracowania projektu zostaną prawdopodobnie wiosną ukończone5.

Losy Grodziska w XX wieku potoczyłyby się zapewne zupełnie inaczej,
gdyby tory kolejowe linii Przeworsk–Rozwadów poprowadzone zostały przez
centrum Grodziska, tak jak początkowo planowano. Stacja kolejowa w tej
wersji trasy lokalizowana była na miejskim Skotniku u wylotu ulicy Koziej
w kierunku Żołyni, pomiędzy zabytkową kapliczką a Krzyżem Grunwaldzkim6.
Pisze prof. Józef Burszta:
Tor kolejowy Przeworsk–Rozwadów, który miał podobno w pierwotnych planach
budowy przechodzić przez Grodzisko, również omija je w odległości 4 km od wsi7.

I dalej:
Dlatego też mieszkańcy Grodziska odnoszą się do mieszkańców Chałupek z pewną
zazdrością i przeklinają swoich przodków, urzędników gminnych, którzy oparli się
przepuszczeniu toru kolejowego tuż obok wsi8.

W owych czasach wraz z inwestycjami kolejowymi następował gwałtowny rozwój miast, rosły składy towarowe, rozwijał się handel. Kolej obniża
koszty transportu, co znacznie rozwijało kontakty handlowe miast i miasteczek posiadających stacje kolejowe z prawem przeładunku towarów. Z Galicji
do całej Austrii rozwożono koleją zwierzęta hodowlane i produkty rolne
i sprowadzano produkty przemysłowe. Kolej przewoziła żołnierzy c.k.armii,
z kolei korzystali emigranci, którzy wędrowali w poszukiwaniu chleba. Wraz
z powstawaniem stacji kolejowych ukształtowała się zupełnie nowa grupa
społeczna – kolejarze. Atrakcyjne zajęcie na kolei znajdowały całe rodziny
chłopskie. W konsekwencji wokół dworców i stacji kolejowych rosły nowe
osiedla, domy budowali kolejarze i rzemieślnicy. Kolej była wówczas motorem rozwoju gospodarczego i postępu cywilizacyjnego.
Świadome jednostki, a czasami nawet całe społeczności miast i miasteczek galicyjskich zdawały sobie sprawę z szans, jakie niesie ze sobą rozwój
kolejnictwa. Nie ustawały więc w zabiegach i staraniach o korzystny dla siebie
przebieg tras. Takich osobistości nie brakowało również w Grodzisku. Niestety, dominowały postawy wręcz przeciwne – wrogie kolei. Co najbardziej oburzające i zdumiewające, postawy wrogie prezentowali ludzie wybrani przez
„Kurier Lwowski” 1896, nr 321, s. 1.
 Z przekazów rodzinnych.
7
J. Burszta, Wieś Małopolska…, op. cit., s. 14.
8
Ibidem, s. 82.
5
6
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miejscowe społeczności do reprezentowania ich interesów wobec państwa
austriackiego, czyli Rady Gmin i Rady Miasteczek na czele z wójtami.
Usprawiedliwieniem przeciwników kolei były zapewne groźne w swoich
skutkach pożary trawiące skromny chłopski dobytek ery popańszczyźnianej.
Pożary drewnianych chłopskich obejść były na wsi galicyjskiej zjawiskiem
nagminnym. Systemy ubezpieczeniowe dopiero się organizowały, ubezpieczali się tylko nieliczni, pomoc charytatywna była iluzoryczna. Strach i groza
przed ogniem były powszechne i porażające. O dwóch pożarach trawiących
Grodzisko bezpośrednio przed projektowaniem i budową kolei tak pisał konserwatywny krakowski „Głos Narodu”:
Z Grodziska donoszą; Dnia 20 bm. o godzinie 10 w nocy wybuchł pożar w gminie
tutejszej, a podniecony silnym wichrem, w okamgnieniu objął pięć domów mieszkalnych i trzynaście stodół z nagromadzonymi zapasami. Wobec silnego wichru o ratunku
mowy być nie mogło tem bardziej, że ta część gminy położona jest na pagórku, nie
ma wcale studzien. Szczęście tylko, że wicher zmienił swój kierunek i nie rozszerzył
się na inne zagrody, gdyż stokroć większe nieszczęście byłoby gminę tutejszą spotkało.
Pięć rodzin z życiem tylko uszło i zostało przy nadchodzącej zimie bez dachu, chleba,
a inne straciły całoroczne zapasy żywności. Rozpacz tych nieszczęśliwych pogorzelców
jest tym większa, że straciwszy przed piętnastu laty w ten sam sposób całe swe mienie,
zaledwie ocknęli się z nieszczęścia, a już nowe na nich spadło. Szkoda zupełnie ubezpieczona wynosi 17 650 zł. r. Przyczyna pożaru niewyjaśniona; wszelako zbrodnicze
podpalenie wykluczone. Gdyby, jakie tkliwe serce pragnęło przyczynić się do ulżenia
doli tych biedaków przy nadchodzącej ostrej porze roku choćby, jakim najmniejszym
datkiem, to prosimy je o nadsyłanie go pod adresem miejscowego plebana, księdza
kanonika Feliksa Świerczyńskiego w Grodzisku Dolnem9.

Można przypuszczać, że świeża jeszcze w Grodzisku pamięć dwóch
ostatnich kataklizmów miała znaczący wpływ na świadomość i negatywną
postawę mieszkańców. Powszechny lęk i grozę budził „rozniecacz” ognia –
„diabelski hajzybon” malowniczo przez grodziskich „światowców” opisywany
jako potwór, „pociągica diablica” albo „huko-paro-dymo-ognica”. Opowiadający i słuchacze o tym nieziemskim zjawisku, odpędzając złego żegnali się
świętym krzyżem, dochodząc wspólnie i zgodnie do wniosku, że „hajzybon”
w Grodzisku to jedno wielkie nieszczęście: „Hajzybon, a juści, połowę wsi
z dymem puści”. W świadomości prostego ludu wraz z koleją nadchodziła
Apokalipsa. Obaw tych nie podzielali „ciemni” (w mniemaniu Grodziszczan)
mieszkańcy Zarowia (dziś Grodzisko Nowe), Chałupek, Wierzawic, czy też
chłopsko-wiejskiego, tak w mentalności, jak i zabudowie, Leżajska.
Jakimi argumentami posługiwali się wójtowie i radni trzech grodziskich
gmin, przez których tereny miała przechodzić kolej (torpedując skutecznie
jej pierwotny przebieg) – nic nam dzisiaj nie wiadomo. Ludzie mądrzy,
świadomie postrzegający świat, potrafią racjonalnie działać i przewidywać
skutki. Grodziscy włodarze nie potrafili.
9
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„Głos Narodu” 1896, nr 251, s. 5.

W dostępnych w rzeszowskim archiwum księgach posiedzeń grodziskich rad gmin i wójtów z lat 1895–1900 (kiedy to decydowały się losy
kolei przeworsko-rozwadowskiej) znamiennym jest, iż nie ma tam żadnych
śladów, aby gremia te kiedykolwiek zajmowały się problemem kolei. We
wszystkich trzech gminach brak jakichkolwiek śladów dysput rad i wójtów
o przebiegu trasy kolei. Dla radców i wójta Grodziska Dolnego ciągle przewijającym się na posiedzeniach problemem było „Czyste”, który to zbiornik
gmina na własny koszt remontowała, nawadniała i zarybiała, aby go następnie wydzierżawić zaradnemu Żydowi. Ten po odłowieniu ryb natychmiast
porzucał dzierżawę, pozostawiając gminie koszty zagospodarowania zbiornika. Następny – koniecznie Izraelita – dzierżawca postępował identycznie
i historia się powtarzała, rada Dolnego miała nad czym deliberować. Innym
„pasjonującym” dla tejże rady zajęciem było liczenie kóz i owiec miejscowych
biedaków, wypasających swoje stadka na wsi, oraz naliczanie im spaśnego.
Natomiast dla radców Miasteczka „fascynującym” zajęciem było niewywiązywanie się z nałożonego przez władze austriackie obowiązku wybudowania
i zorganizowania – kosztem gminy – aresztu dla grodziskich przestępców.
Radzili tak skutecznie, że areszt nigdy nie powstał. Takie same „problemy”, co
ich koledzy z Dolnego i Miasteczka roztrząsali Górzanie oraz Wólka.
Podobnie jak w Żołyni i Grodzisku zachowali się „światli” mieszczanie
z powiatowego wówczas Cieszanowa, kierując trakt kolejowy Jarosław–Rawa
Ruska przez Lubaczów, a nie przez Cieszanów. Stracili w konsekwencji przywództwo gospodarcze i administracyjne w ziemi cieszanowskiej na rzecz
szybko rozwijającego się dzięki kolei Lubaczowa. Tam też niebawem przeniesiono siedzibę powiatu.
Opór miejscowych społeczności przeciw szybko rozwijającym się w całej
Europie kolejom nie jest wyłącznie patentem grodzisko-galicyjskim. Żadne
to jednak dla nas pocieszenie. Oto:
Niemieccy romantycy pierwszej połowy XIX wieku buntowali się przeciw złośliwie
głupkowatym władcom lokalnych państewek niemieckich, z których każdy miał swą
stolicę za stolicę Rzeszy. Przeciwstawiali się rządom zła i głupoty, jeszcze w drugiej połowie XIX wieku król Hannoweru, Ernest August, nie pozwalał budować kolei w swoim
państwie, bo nie chciał, żeby każdy krawiec mógł szybciej jeździć niż on!10

Grodziscy radni i wójtowie, mimo że królewskich koron nie nosili,
to trzeba przyznać, że po „królewsku” wówczas myśleli. Umysłowo niczym
nie odbiegali od niemieckich władców.
W Grodzisku Józef Hospod i jeszcze kilku jemu podobnych nie dają za
wygraną i buntują się przeciwko władzom trzech grodziskich gmin, którzy
nie chcą słyszeć o wpuszczeniu kolei do Grodziska. Grupa obywateli, grodziskich entuzjastów kolei, w skład której wchodzą działacze ludowi i nieliczna
 S. Bratkowski, Jak do tego doszło, [w:] „Rzeczpospolita” 2004, nr 278 (6961), s. A10.

10
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miejscowa inteligencja, rozpoczyna trudną pracę agitacyjno-uświadamiającą,
mającą na celu przekonanie mieszkańców Grodziska do idei przeprowadzenia kolei przez wieś. Do korzyści, jakie niewątpliwie miejscowa społeczność
odniesie tak w czasie budowy, jak również po jej uruchomieniu, trzeba było
również przekonać władze i rady trzech grodziskich gmin. Agitacja, w której
bardzo aktywnie uczestniczy Hospod w końcu odnosi sukces. Z upoważnienia mieszkańców powołana zostaje kilkuosobowa deputacja pod przewodnictwem Hospoda. Uzbrojona w petycję zredagowaną przez grodziską
inteligencję, ma za zadanie przekonać kolejowych decydentów krajowych we
Lwowie i państwowych w Wiedniu do skorygowania już mocno zaawansowanych prac projektowych nowej trasy i powrotu do bardzo korzystnych dla
Grodziska (a wcześniej oprotestowanych przez grodziskie gminy) pierwotnych założeń. Niestety, proces dojrzewania grodziskiego społeczeństwa do
nowoczesności trwał za długo. Deputacja Grodziszczan wraca tak ze Lwowa,
jak i z Wiednia na tarczy. Prace i poniesione koszty nad niekorzystnym dla
Grodziska przebiegiem kolei są już tak dalece zaawansowane, że władze państwowe i kolejowe nie wyrażają zgody na jakiekolwiek korekty.
W dniu 18 maja 1897 roku w Przeworsku następuje podpisanie protokołu
uzgodnień przebiegu trasy, nazw i lokalizacji przystanków i stacji na projektowanej trasie. Komisja zbiera również uwagi przedstawicieli poszczególnych
gmin odnośnie jej przebiegu. Kierownik Zarządu Miasta Przeworska w imieniu gminy Przeworsk wnosi do protokołu znamienne oświadczenie:
budowa projektowanej kolei jest bardzo w interesie gminnym pożądaną i że przeciw
temu projektowi rzeczona gmina żadnych nie podnosi zarzutów i owszem wita ten
projekt z radością”11.

W imieniu gminy Grodzisko w protokole znalazł się następujący wpis:
Zastępcy gminy Grodziska nie podnoszą zarzutów przeciw trasie i zgadzają się
z położeniem, stacyi Grodziska i z jej nazwą12.
[Podpisali:] Andrzej Czerwonka – Wójt, Marcin Chmiel – asesor13.

Wymienieni reprezentowali gminę Grodzisko Dolne, przez której północno-wschodni skrawek przebiega zrealizowana później trasa i na którym
to ulokowano stację kolejową z jej nazwą. Wydział Powiatowy w Łańcucie
reprezentuje zastępca Prezesa Rady powiatowej Bolesław Żardecki, który do
protokołu oświadcza m.in.:
Uznaję imieniem powiatu konieczną potrzebę rychłego doprowadzenia do skutku
projektowanej kolei i popieram żądania poszczególnych gmin (…). Co do położenia
 Protokoll begonnen AM 18 Mai 1897 in Przeworsk anlasilch der Trassenrevision und
der Stationskommission fur die normalspurige, als Hauptbahn II Ranges projektire Eisenbahn
von Przeworsk nach Rozwadów. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych we Lwowie , fond 248, opis 2, t. 4693, arkusze 1–9.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
11
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stacyi w Grodzisku (…) nie mam nic do zarzucenia zgadzając się z projektowanym położeniem, nazwą i kierunkiem dróg dojazdowych (…). Drogi dojazdowe w Grodzisku
(…) mają być jak to w projekcie opisano, w myśl ustawy krajowej o dojazdach kolejowych w drodze konkurencji zbudowanej i utrzymywanej14.

Znamienne oświadczenie Żardeckiego jednoznacznie wskazuje na
istniejące wcześniej kontrowersje, tak co do położenia, jak również nazwy
„stacyi” w Grodzisku15. Delegat Wydziału Krajowego Maurycy Machalski do
protokołu wnosi:
Co do dróg dojazdowych do stacyi Grodzisko (…) to, ponieważ drogi te łączą podwórza kolejowe z drogami powiatowymi, względnie z drogą krajową zachodzą, przeto
warunki ustawy krajowej o dojazdach kolejowych, drogi te będą zatem wybudowane
i utrzymywane w drodze konkurencji16.

Z budową przyrzeczonych dróg dojazdowych nie poszło tak łatwo. Grodzisko Dolne długo musiało się upominać o ich wybudowanie. Ślady korespondencji w tej sprawie trwają do 1936 roku, kiedy to Oddział Drogowy
PKP w Jarosławiu śle do DOKP we Lwowie kolejne protokoły w sprawie
drogi dojazdowej w Grodzisku Dolnem. Jeden protokół dotyczy dojazdu o długości 2188
m z drogą państwową nr 10 [obecnie droga krajowa nr 77], drugi dojazdu o długości
5495 m do Grodziska Miasteczka.

Na tymże dokumencie znajduje się urzędnicza adnotacja z 21 marca 1938
roku o treści „Sprawa w MR [Ministerstwie Rolnictwa] w rozstrzygnięciach”17. Jak więc widzimy budowa tych dróg trwała ponad 40 lat, budowały
je aż trzy organizmy państwowe (Austria, II RP, PRL), ostatecznie je ukończono i nadano im dzisiejszy kształt dopiero po II wojnie światowej18.
Tempo budowy samej kolei było imponujące, zważywszy że w lutym dokonywano aktów wywłaszczenia, a w grudniu tego samego roku planowano
oddać kolej do użytku.
Ibidem.
 Zarówno treść protokołu, jak również końcowe ustalenia wskazują na dużą elastyczność i przychylność władz kolejowych i administracyjnych, przyjmujących z wyrozumiałością
propozycje władz gminnych (Leżajsk – położenie stacji), powiatowych z Niska (przebieg trasy
na terenie powiatu). Propozycje tych społeczności zostały w całości uwzględnione. Jednoznaczne oświadczenie Czerwonki i Chmiela oraz Żardeckiego wskazuje, że decyzje dotyczące
poprowadzenia kolei w odległości 4 kilometrów od zwartej zabudowy Grodziska zapadły
wcześniej i na tym etapie były już nie do zmienienia, lub też tak stanowczo w swoich postanowieniach trwali zarządcy grodziskich gmin.
16
CPAHU we Lwowie, DOKP Lwów, fond 248, opis 2, t. 4693, arkusz 1–9. Op. cit.
17
CPAHU we Lwowie, DOKP Lwów, fond 248, opis 2, t. 4593, arkusz 26, 27.
18
 Trasę do miasteczka poprowadzono drogą możliwie najdłuższą przez Grodzisko Dolne
pomiędzy gruntami grodziskiego folwarku, tuż obok dworu baronowej Banhidy, oddalając
tym samym stację od Miasteczka, Grodziska Górnego i Wólki o około 3 km. Trasa tak poprowadzona przybliża Banhidy do rodzinnej Tryńczy. Liczył się interes dziedziczki a nie kilku
tysięcy chłopów. W konsekwencji Wólkę od wieków organicznie związaną z Grodziskiem,
dzieli od stacji w Grodzisku ok. 12 kilometrów, natomiast od stacji w Leżajsku tylko 7.
14

15
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W pierwszych dniach grudnia zostanie oddana do publicznego użytku kolej żelazna
Przeworsk–Rozwadów ze stacjami Przeworsk, Tryńcza (przystanek osobowy), Grodzisko, Leżajsk, Sarzyna, Łętownia, Rudnik i Nisko

– pisał „Głos Rzeszowski” nr 49 z dnia 3 grudnia 1899 roku. Ostatecznie linię
uruchomiono dopiero 14 stycznia 1900 roku, o czym nie omieszkał zawiadomić tenże sam „Głos Rzeszowski” z tego samego dnia.
Tylko niezrozumieniu sprawy i zdecydowanie negatywnemu stanowisku
Rad Gminnych w Grodzisku Dolnym, Grodzisku Miasteczku i Grodzisku
Górnym w początkowej fazie planowania i projektowania tej linii przypisać
należy fakt, że linia kolejowa z Przeworska do Rozwadowa przeprowadzona została szerokim łukiem omijającym centrum Grodziska19. Tak skutki
powstania kolei 4 kilometry od zwartej zabudowy wsi widzą mieszkańcy
Grodziska w latach trzydziestych XX wieku:
Nie tylko ze względu na dobre położenie, Chałupki i Zarowie stają się ośrodkami
zainteresowania, ale przede wszystkim ze względu na doniosły w skutkach wypadek
przepuszczenia przez teren Zarowia i Chałupek toru kolejowego i wybudowania w tym
miejscu stacji kolejowej dla Grodziska (ok. 1882)20 (…). Prace przy kolei dały zajęcie
znacznej części ludności obu przysiółków. „Tu chłopi dobrze zarabiają – słyszymy.
Tu jeno dobrego chłopa trza to zarobi zimą i latem. O, ci, co robią przy kolei to przez ten
rok zarobieli trzy tysiące złotych”. „Chałupczany”, jak mówią Grodziszczanie, zazdrośnie
strzegą wywalczonego przez siebie przywileju wyłącznego zarobkowania przy kolei, nie
dopuszczają absolutnie nikogo spoza Chałupek i Zarowia. Przy niemal całkowitym braku możliwości zarobkowania w Grodzisku, możliwość jego uzyskania przy kolei staje się
czynnikiem powodującym rozbudowę przysiółków. Stąd też, co pewien czas przybywa
tu po kilka nowych gospodarstw (...). Mało tego! Chałupki nazywa się nawet „Ameryką”, dlatego iż o zarobek nietrudno. Dlatego też mieszkańcy Grodziska odnoszą się do
mieszkańców Chałupek z pewną zazdrością i przeklinają swoich przodków, urzędników
gminnych, którzy oparli się przepuszczeniu toru kolejowego tuż obok wsi.
Skutkiem wtargnięcia do przysiółka kolei było podniesienie się stopy życiowej
ogółu ludności zarobkującej. Praca przy kolei wytworzyła warstwę ludzi, dla których
praca na niewielkich skrawkach ziemi nie jest jedynym źródłem utrzymania, a często
nie najważniejszym. Obok tej warstwy powstała druga – funkcjonariuszy kolejowych,
„penksyjonistów”, pobierających stałe płace, a posiadających oprócz tego własne gospodarstwa. W ślad za tym powstaje nowa parafia, buduje się młyn, tartak, powstaje własna
spółdzielnia”21.

Chciałoby się powiedzieć – mądry Polak po szkodzie. Jak wyglądają dzisiaj Chałupki po stu kilkunastu latach jej funkcjonowania każdy Grodziszczanin widzi, ale zapewne niewielu z nich wie, że ta sama kolej mogła znacząco
rozwinąć i o cały jeden wiek przyspieszyć postęp cywilizacyjny Grodziska
i jego mieszkańców.
 Przekazów rodzinnych.
 Data niepoprawna.
21
J. Burszta, Wieś Małopolska…, op. cit., s. 81, 82.
19
20
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Rozdział V

Polityka
Wybory do Rady Państwa 1897 * Wybory uzupełniające Łańcut–Nisko, luty 1898 * Wybory
1900 roku * Wieś grodziska w odbudowie * Zjazd rzeszowski Stronnictwa w 1903 roku *
Wybory do Rady powiatowej w Łańcucie * Reforma wyborcza 1906 * Proces wiedeński *
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Wybory do Rady Państwa 1897
Do wyborów parlamentarnych w roku 1897 dopiero co zorganizowane
Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe przystąpiło z ks. Stojałowskim, jednakże ze Stojałowskim o zupełnie nowym, całkiem odmienionym obliczu.
Klątwy, więzienie oraz ponętne obietnice złamały charakter zbuntowanego.
Udał się po przebaczenie do Rzymu. Zredagował memoriał „wiernopoddańczy” dla biurokracji watykańskiej, zaś swoich przyjaciół w kraju informował,
że tak naprawdę żadnej klątwy nie było. Podpisał w pozycji klęczącej cztery
punkty, w których uznał swoją winę, odwołał wszystko, co napisał przeciwko biskupom i zobowiązał się uczynić wszystko, co możliwe, aby „naprawić
zgorszenie”1.
Już w 1897 roku potajemnie zawiera pakt z najzacieklejszym swoim
prześladowcą, hr. Kazimierzem Badenim2, otrzymując za to pewną sumę pieniędzy.3 Pogodzony z obozem rządzącym i rządem wprzągł się natychmiast
w służbę na rzecz obozu klerykalno-obszarniczego. Został konfidentem
namiestnika Galicji, z którego inspiracji dochodziło do licznych procesów
działaczy socjalistycznych i ludowych4.
Specjalizuje się w zwalczaniu ludowców, stał się zażartym prześladowcą
radykalnego nurtu chłopskiego. Odtąd broni faktycznie uprzywilejowanego
stanowiska kleru i terroru wywieranego przez duchowieństwo za pomocą
klątw, kazalnicy i konfesjonału. Schlebia wszystkim grupom społecznym
i hojne rzuca im obiecanki. Wyłazi z niego dusza demagoga zdolnego do
metamorfoz bajecznie szybkich i krańcowo sobie przeciwnych, nieskrępowanych
w swym pochodzie żadnym balastem skrupułów5.
„Wieniec Polski” 1894, nr 8, Odwołanie i przeproszenie.
 Kazimierz Badeni, hrabia (1846–1909) – polityk konserwatywny. W latach 1888–1895
Namiestnik Galicji, w latach 1895–1897 premier Austrii. Zaciekły wróg ks. Stojałowskiego.
3
 W. Feldman, Stronnictwa i programy polityczne Galicji 1846–1906, t. II, s. 245, 246.
4
 W. Feldman, Stronnictwa…, op. cit., t. II, s. 246; S. Kowalski, J. Kowal, W. Stankiewicz
M. Stroński, Zarys Historii Polskiego Ruchu Ludowego, T. I, 1846–1918, LSW, Warszawa 1963,
s. 24.
5
 W. Feldman, Stronnictwa…, op. cit., t. II, s. 259.
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Należytą odprawę dali mu czytelnicy czasopism. Odmawiając prenumeraty jego gazet napisali:
Dwóm Bogom służyć nie można. Kto się ukorzył przed stańczykami [służalcze
wobec Austrii stronnictwo] krew ludzi wypija, kto przyrzeka tyle mówić i pisać, ile
biskupi i hierarchia kościelna pozwolą i dopuszczą, ten jest podobny do psa pańskiego
trzymanego na łańcuszku, tego można szarpnięciem łańcucha każdej chwili uciszyć6.

Na postawione przez chłopów zarzuty, między innymi przez Józefa
Hospoda z Grodziska, ks. Stanisław Stojałowski tak odpowiada w „Wieńcu
Polskim” na początku 1897 roku:
Sz. P. Alojzy Hospod w Grodzisku. Dwom panom służyć nie można – to prawda,
którą Chrystus ogłosił7. Zatem nie można równocześnie i do stronnictwa ludowego i do
chrześcijańsko-ludowego, a może jeszcze i do jakiego 3 go należeć. Ogień z wodą się nie
zgodzi. Lepiej z godnością upaść, niż „podłością” coś uzyskać! Lepiej też, aby wyszedł
stańczyk, aniżeli, ażeby wyszedł chłop lizuń, lub dwulicowy, bo lepszy wróg otwarty,
niż fałszywy przyjaciel. Z posłów włościan, dotychczas obranych, jaki mamy pożytek?
A jeżeli mały lub żaden, to dlatego, że jedni są chwiejni, niestateczni, a drudzy wprost
zdradzili sprawę ludową. Lepszy jeden, a dobry, niż tuzin bez charakteru8.

Redakcja „Wieńca Polskiego” korespondencji Alojzego Hospoda nie
przytacza, jako niewygodnej i prawdopodobnie bardzo krytycznej wobec poczynań ks. Stojałowskiego, przyznając jednak pokrętnie w „Poczcie redakcji”
skierowanej do adresata, że: „Dwom Panom służyć nie można-to prawda,
która Chrystus ogłosił”-jednocześnie zarzuca takie postępowanie Hospodowi9. Zaszczytu riposty Józef Alojzy Hospod dostąpił, ponieważ odważył się
kandydować na posła do Rady Państwa (wbrew księdzu Stojałowskiemu, już
wówczas agentowi Badeniego) jako „ludowiec” a nie „stojałowczyk”. Ta krótka notka redakcyjna zawiera ponadto znamienne przesłanie: dla odmienionego ks. Stojałowskiego zawołanie „Chłopy wybierajcie chłopa”, które niegdyś
popierał, jest już hasłem zdradliwym. Posłem może być wyłącznie człowiek
wykształcony, najlepiej ksiądz, koniecznie polecony przez księdza redaktora.
Z posła chłopa żaden pożytek. Lepszy stańczyk aniżeli chłop. Tak to ks. Stojałowski rozpoczyna swoją wierną i jakże od tego momentu szkodliwą dla
ludu służbę.
„Kurier Lwowski” 1900, nr 341.
Jezus żył w ubóstwie i potępiał „niesprawiedliwą mamonę.” Nakazywał powiernikom
swej doktryny, żeby postępowali tak jak on, bowiem „Wystarczy uczniowi, aby był jak jego
mistrz” (Mt., 10, 25). Mocno i jednoznacznie brzmią jego napomnienia: „Żaden sługa nie
może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie
miłował; albo się jednego trzymać będzie, a drugim pogardzi; nie możecie Bogu służyć
i mamonie” (Łk., 16, 13). Jezus nakazuje więc całkowite oddanie się jemu oraz właściwe jego
przykazaniom wykorzystanie pieniędzy, majątku, bogactwa, określanych w czasach biblijnych
i ewangelicznych aramejskim słowem „mamona”.
8
„Wieniec Polski” 1897, nr 2, s. 32.
9
Ibidem.
6
7
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Ks. Stojałowski w roku 1897 dla łańcuckiego i grodziskiego ludu nadal
był indywidualnością i dużym autorytetem. Oddawał się całą duszą prowadzonej przez siebie złej sprawie, a jednocześnie potrafił nienawidzić swych
wrogów i przeciwników politycznych aż do zacietrzewienia. Człowiek o wielkim temperamencie politycznym, nieokiełznanej wymowie, łatwo obrażał
ludzi, posuwał się nawet do rękoczynów.
Z takim to politycznym i moralnym bagażem wchodzi ks. Stojałowski
i jego zaślepieni sutanną stronnicy w kampanię wyborczą 1897 roku. Rozpoczyna z całą swoją przewrotną sumiennością realizować niedawne rzymskie
zobowiązania i „czynić wszystko, co możliwe, aby naprawić zgorszenie”.
Naprawę – jak widzimy – rozpoczyna od namiętnego zwalczania ludowców,
skutecznego skłócania wsi i jej dotychczasowej jedności. Niestety, dla większości łańcuckich chłopów czarna sutanna była ważniejsza od zdrowego
chłopskiego rozsądku, a dominującą życiową zasadą tutejszych włościan była
maksyma „Cudzoziemskich ksiąg nie czytaj, czego nie wiesz księdza pytaj”.
Ks. Stojałowski był uwielbiany w całej zachodniej Galicji, nie tylko w regionie
grodzisko-łańcuckim.
*
Premier Austro-Węgier (1895–1897) Kazimierz Badenii w 1896 roku
przeprowadził reformę ordynacji wyborczej do parlamentu przez ustanowienie 5 kurii z powszechnym prawem głosowania dla mężczyzn, co zwiększyło
liczbę wyborców z ok. 1,7 miliona do ok. 5 milionów. Patentem Cesarskim
z dnia 22 stycznia 1897 roku został rozwiązany parlament austriacki, a równocześnie zostało nakazane natychmiastowe zarządzenie i przeprowadzenie
nowych wyborów powszechnych do Izby Deputowanych. Wskutek tego
Namiestnictwo Galicyjskie rozpisało wybory do Rady Państwa i ustanowiło
następujące terminy wyborów: w kurii V ogólnej na dzień 11 marca 1897
roku, w kurii IV gmin wiejskich na dzień 16 marca 1897 roku, w kurii III na
dzień 18 marca 1897 roku, w kurii II izb handlowych i przemysłowych na
dzień 19 marca 1897, a w kurii I większych posiadłości ziemskich na dzień
22 marca 1897 roku. Obowiązywały wówczas następujące zasady głosowania:
w kurii V nas interesującej, podobnie jak w kurii IV wiejskiej, głosowanie na
posła odbywa się przez prawybory. Miejscem głosowania jest każda gmina.
Liczbę kandydatów wybieranych w każdej gminie wyznacza powiatowa władza polityczna. Głosowanie w gminach na kandydatów odbywało się ustnie.
Wyborcy zaś głosowali na posła w kuriach IV i V tajnie, za pomocą kart do
głosowania. Do głosowania byli uprawnieni mężczyźni, którzy ukończyli 24
lata oraz legitymowali się przynajmniej sześciomiesięcznym zamieszkiwaniem na terenie gminy10.
*
10

„Pszczółka” 1897, nr 2.
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Dominującą cechą sytuacji politycznej w Galicji w 1897 roku był ostry
konflikt partii ludowych z rządzącym obozem konserwatywnym z jednej
strony, a z drugiej wewnętrzne rozgrywki ludowców między trzema nawzajem zwalczającymi się ugrupowaniami reprezentującymi zachodnio-galicyjską wieś. Były to: nowosądecki Związek Stronnictwa Chłopskiego – lokalne
w większości ugrupowanie mające duże wpływy w powiatach łańcuckim i jarosławskim; Stronnictwo Ludowe powstałe w 1895 roku w Rzeszowie – kierowane przez Wysłoucha i Stapińskiego; oraz założone w 1896 roku przez ks.
Stojałowskiego Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe. Powstanie tego ostatniego było aktem jawnie wrogim wobec powstałego w 1895 roku Stronnictwa
Ludowego, którego nie udało się ks. Stojałowskiemu sobie podporządkować.
Spowodowało też duże zamieszanie na wsi, rozbiło ruch ludowy i osłabiło
jego siłę. Skutki rozbicia dotkliwie dały o sobie znać w czasie wyborów do
parlamentu w 1897 roku.
Wybory te odbywały się na podstawie nowej ordynacji wyborczej. Pod naciskiem żądań proletariatu miejskiego i wiejskiego, który dotychczas pozbawiony był praw wyborczych, ówczesny rząd austriacki poszedł na ustępstwa i obok
dotychczasowych czterech kurii wprowadził piątą, tzw. kurię powszechnego
głosowania, która obejmowała grupy ludności miejskiej i wiejskiej pozbawione
do tej pory prawa głosu. O mandaty kurii piątej zabiegali socjaliści. Uważali
oni, że głosy wyborców z piątej kurii na wsi powinny przypaść im, a ludowcy
mogą się zadowolić czwartą kurią. Stronnictwo Ludowe nie chciało jednak
rezygnować z piątej kurii i wystawiło w niej także swoich kandydatów, co doprowadziło do szkodliwej walki ludowców z socjalistami.
W 1897 roku, w obozie razem z socjaldemokratami znalazł się ks. Stojałowski i jego stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe. Stojałowski poszedł
do tych wyborów z bardzo radykalnym programem. Domagał się m.in.
oddzielenia Kościoła od państwa, zupełnego samorządu wewnątrz Kościoła,
bezpłatnego szkolnictwa, rewizji spraw serwitutowych, parcelacji wielkich
obszarów itp. Z wielu tych żądań Stojałowski szybko się wycofał, ale w okresie wyborczym zjednały one jego stronnictwu poparcie dużej części chłopów
i zapewniły mu przewagę nad Stronnictwem Ludowym, które przedstawiło
program zbyt umiarkowany.
*
Także grodziski ruch ludowy rwał się do nadchodzącego nieodwołalnie
nowego świata całą mocą młodej chłopskiej duszy i nic sobie nie robił ani
z uroczystych klątw książąt kościoła, ani z ujadania i szkalowania prasy, ani
z szykan starostów powiatowych. Grodziscy chłopi wiedzieli, że według obowiązujących ustaw jednakowe z panami mają prawa, co im niejednokrotnie
nawet ks. proboszcz Feliks Świerczyński z ambony wspominał: że w obliczu
miłosiernego Pana Boga wszyscy są równi. W praktyce było jednak inaczej.
W starostwie i w urzędach traktowano chłopa jak najgorzej. Politycznie już
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uświadomiony chłop odczuwał to dotkliwie. Mając oparcie w dopiero co powstałym Stronnictwie Ludowym stanął odważnie do walki o swe prawa. Powstały chłopski komitet wyborczy obywateli gmin Grodzisko Górne i Wólka
Grodziska całym swoim autorytetem wspiera i rekomenduje jako kandydata
na posła do parlamentu wiedeńskiego jednego z mieszkańców swojej gminy.
Czterdziestu wpływowych, świadomych swych praw chłopów, w tym także
Rada Gminy, wspiera trzydziestopięcioletniego wówczas Józefa Hospoda,
realizując tym samym wieloletnie już hasło ruchu ludowego – „chłopi wybierajcie chłopa”. „Przyjaciel Ludu” tę inicjatywę wspiera drukując obszerną
odezwę „do braci włościan”.
Odezwa do braci włościan Polaków i Rusinów
Czas wyborów, to czas ważny, czas, od którego zawisła przyszłość nasza – na lat
sześć. Bo jak dobrego posła wybierzecie to i dobre ustawy i dobre organa wykonawcze
tychże ustaw mieć będziecie. Ale pamiętajmy, że chcąc wybrać dobrego posła, musimy
odrzucić ze wzgardą wszystkie przekupstwa i słodkie obietnice możnych i pejsatych.
Doświadczenie nauczyło nas, że tak wybierani posłowie rozumieją się na naszej biedzie,
co ślepy na kolorach, a dobra naszego pragnęli chyba tyle ile wilk pragnie dobra owcy.
To też nakładli na nas mnóstwo niesprawiedliwych ciężarów, jak starozakonni grzechów
na kozła, którego zwykle za miastem zabijali.
A więc trzeba już raz wejść na inną, lepszą drogę. Musimy obrać posła, który by znał
potrzeby ekonomiczne i społeczne naszego kraju, a był zarazem twardy, nieugięty, stały,
odważny, śmiały.
Takiego właśnie mamy w naszym gronie, takiego ośmielamy się Wam przedstawić,
drodzy bracia. Znajduje się on obecnie w Wólce Grodziskiej i Stronnictwo Ludowe za
kandydata już go uznało. Jest nim Józef Hospod, który nam jest znany, jako posiadający
wszystkie wyżej wymienione przymioty. Daje on nam dowody od lat młodzieńczych
uczciwości i sumienności, a nadto gotowości do poświęcenia się dla sprawy ludowej.
Już w roku 1887, kiedy to ustawa drogowa wchodziła w życie, za udział w obronie ludu
przeciwko tej ustawie był karany aresztem i dołożył sporo grosza. Od tego pierwszego
wystąpienia nie ma krzywdy, której by usunąć się nie starał o tyle, o ile to jest jego mocy,
której by nie podnosił i nie chłostał bądź na sprawozdaniach, bądź na zgromadzeniach
publicznych.
My wszyscy polecamy Go braciom wyborcom jak najszczerzej, a na wiarę powinniśmy u was zasługiwać, bo sami drodzy bracia, przyznać nam możecie, że Grodzisko jest
stałe i żaden wyborca nie splamił się przekupstwem i zdradą, ani też nie przyłożył do
ust swoich kiełbasy wyborczej.
Więc bracia, nie przywiązując żadnej wiary do oszczerstw, miotanych przez przeciwników ze złości lub z bojaźni, głosujcie jak jeden mąż na Józefa, Hospoda.
Grodzisko górne, d. 25 lutego 1897 roku11

Podpisy pod odezwą złożyli:
Franciszek Czerwonka, Sebastian Janik, radny, Franciszek Piela, radny, Jan Ślańda,
radny, Jan Chmura, radny, Piotr Miś, radny, Jędrzej Chrupcała, radny, Jan Kulpa, radny,
Franciszek Mazurek, radny, Jan Szklany, radny, Franciszek Partyka, Szymon Majowicz,
11

„Przyjaciel Ludu” 1897, nr 7, s. 100, 101.
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Wojciech Partyka, Mikołaj Majkut, Piotr Mazurek, Michał Olender, Jan Miś, Tomasz Pysz,
Wojciech Kostka, Jan Matuszek, Franciszek Pysz, Wojciech Pysz, Antoni Nowak, Antoni
Pysz, Jędrzej Miś , Józef Rynasiewicz, Józef Miś, Michał Fołta, Antoni Szpila., Wawrzyniec
Kulpa, Józef Kulpa, Wojciech Marek, Antoni Kulpa, Franciszek Sołek, Franciszek Kulpa,
Wojciech Kosior, Antoni Hanus, Franciszek Kulpa, Jan Grządziel, Jan Kulpa.

Dalej w tym samym numerze „Przyjaciel Ludu” pisał:
W Łańcuckim, Jaworowskim i Gródeckim, jak wynika z uchwał na zgromadzeniach
i z listów nam nadsyłanych ma zapewnioną większość głosów Józef Hospod, światły
gospodarz z Wólki Grodziskiej koło Leżajska. Przyjaciele z Jarosławskiego i Cieszanowskiego powiatu powinni się także zgodzić i wszystkie głosy w tym okręgu w 5 kurii
powinien otrzymać Józef Hospod z Wólki Grodziskiej. Polecamy go z całym zaufaniem,
że godnie odpowie obowiązkom poselskim. (…) Wymienione kandydatury dr. Szczepana Mikołajewskiego, Wojciecha Małochy, dr. Franciszka Winkowskiego, Jana Mączki,
Józefa Hospoda i Jana Stapińskiego zatwierdziła Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego,
w przekonaniu, że godni są szczytnego tytułu chłopskich posłów, a każdy przyjaciel
sprawy ludowej, tylko na nich powinien głos oddać. Czytelników naszych prosimy, aby
jak najżarliwszą agitację za nimi rozwinęli12.

Kandydaturę Józefa Hospoda odnotowuje także konserwatywny, chrześcijańsko-narodowy krakowski „Głos Narodu”. W rubryce „Ruch wyborczy”
pisze:
„Przyjaciel Ludu” – organ Stronnictwa Ludowego ogłasza następujące kandydatury
na kurię V: – W okręgu: Łańcut–Jarosław–Cieszanów–Gródek–Jaworów; Józefa Hospoda, gospodarza z Wólki Grodziskiej koło Leżajska13.

Co do swoich sympatii politycznych „Głos Narodu” nie pozostawia żadnych złudzeń, na kogo głosować:
Co do innych okręgów [to w] V kurii, przyjaciół naszych, czytelników prosimy,
aby w swoim zakresie wszelkimi siłami dopomagali do zwycięstwa (…) ks. Leonowi
Pastorowi14.

Droga do kandydatury poselskiej Józefa Hospoda była długa i skomplikowana. Jak wynika z załączonych poniżej korespondencji do „Głosu Narodu”
kandydatem ludowców na posła pierwotnie był przeworski adwokat Bolesław
Mikiewicz15.
Z Jarosławia donoszą, iż dotychczasowy poseł do Rady Państwa z kurii wiejskiej
Jarosław–Cieszanów ks. Leon Pastor będzie musiał stoczyć ciężka walkę, gdyż chłopi
polscy należący do stronnictwa ludowego, chcą postawić kandydaturę chłopa a chłopi
„Przyjaciel Ludu” 1897, nr 7, s. 99.
„Głos Narodu” 1897, nr 53, s. 5.
14
„Głos Narodu” 1897, nr 52, s. 1.
15
B. Mikiewicz, dr prawa, przeworski adwokat, urodzony w Tarnowie. Początkowo opowiedział się po stronie SL, nie otrzymawszy 1897 roku nominacji SL na posła przechodzi do
Stronnictwa Chrzescijańsko-Ludowego. „Przyjaciel Ludu” 1897, nr 9–10, s. 133; 1897, nr 30,
s. 530, 531.
12
13
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ruscy popierają kandydaturę ks. Podolińskiego, greko-katolickiego parocha z Łazów.
W kurii V okręgu Łańcut–Jarosław–Cieszanów–Jaworów–Gródek wymieniają, jako
kandydatów oprócz socjalisty Żelaszkiewicza, który nie ma żadnych szans, dr Zygmunta
Zębatego adwokata z Jarosławia, Sobienia włościanina z Ostrowa i dr Bolesława Mikiewicza adwokata z Przeworska16.
W Gródku odbyło się w ubiegłą niedzielę zgromadzenie przedwyborcze Stronnictwa Ludowego. Długą mowę wypowiedział Lewakowski Wystąpił gwałtownie przeciw
Dawidowi Abrachamowiczowi. Kandydatury Abrachamowicza bronił Żyd Landau,
cyrulik z Gródka. Przeciw Abrachamowiczowi przemawiał także ostro poseł Średniawski. Na interpelację oświadczył Lewakowski, że o zgodzie z ks. Stojałowskim mowy być
nie może, gdyż, ks. Stojałowski miesza religię ze sprawami świeckimi. Zgromadzenie
zakończył Lewakowski okrzykiem „Niech żyje Polska, Ruś i Litwa”17.

Według „Głosu Narodu” z 21 lutego 1897 roku lista kandydatów na
posłów z V kurii w okręgu Łańcut–Jarosław–Cieszanów–Jaworów–Gródek
przedstawia się następująco:
Ks. Leon Pastor – katolicki demokrata, dr Mikiewicz – ludowiec, Władysław Terenkoczy – demokrata, Jan hr. Szeptycki – konserwatysta, Kornel Żelaszkiewicz – socjalista, dr Zembaty nieokreślony18.

Głęboko zaniepokojeni są brakiem urzędowego kandydata Stronnictwa
Ludowego wyborcy jarosławscy i cieszanowscy:
Wobec tego, że Stronnictwo Ludowe jeszcze urzędownie swego kandydata nie
postawiło; wobec apatii rządu, szlachty i duchowieństwa łacińskiego, niewiadomo, kto
wyjdzie z urny wyborczej, a bolesnym by było i hańbiącym powiat jarosławski i cieszanowski gdyby lepszych kandydatów od Ceny i Żelaszkiewicza nie znaleziono. Dlatego
iż to czas ostatni, ludzie dobrej woli powinni się skupić i wszelkich dołożyć starań, aby
z pomiędzy tak wielu kandydatów, wybrać najuczciwszego, który byłby godnym przedstawicielem ludu19.

Zgodnie z paktem, jaki zawarł wcześniej (w 1896 roku) ks. Stojałowski
z obozem rządzącym, konserwatystami, Badenim i klerem, wszedł na okres
kampanii wyborczej 1897 roku w tymczasowy taktyczny sojusz wyborczy
z socjalistami. Pisze „Głos Narodu”:
Ks. Stojałowski łączy się z socjalistami. Tam gdzie nie startują do wyborów Chrześcijańscy-Ludowcy, Stojałowski udziela poparcia socjalistom20.

Jednocześnie, ogłaszając oszukańczy dla wsi program wyborczy, którego szybko się wyrzekł i nigdy nie zamierzał realizować, wraz z ogłoszeniem
„Głos Narodu” 1897, nr 27, s. 5.
„Głos Narodu” 1897, nr 35, s. 4, 5.
18
„Głos Narodu” 1897, nr 42, s. 1.
19
„Głos Narodu” 1897, nr 47, s. 2.
20
„Głos Narodu” 1897, nr 35, s. 4, 5. Odezwa wyborcza Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego.
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kampanii wyborczej rozpoczął, nie przebierając w środkach, bezpardonową,
oszczerczą kampanię przeciwko zwolennikom Stronnictwa Ludowego.
Po ogłoszeniu kandydatury przedmiotem niewybrednych ataków staje
się dobrze mu znany z wcześniejszej współpracy Józef Hospod. I tak: Rada
Naczelna Stronnictwa Ludowego wg Stojałowskiego jest
Radą Bezczelną, spółką samozwańczych spekulantów narzucających swoje antychrześcijańskie zasady ludowi21.

Rada mająca czelność wysuwać na posłów autentycznych chłopów, zamiast dobrodziejów i obszarników jakże miłych wówczas Stojałowskiemu
i jego stańczykowskim mocodawcom. Kandydaci Stronnictwa Ludowego to
nowa plaga naszego kraju – prawdziwa szarańcza, która wszystko pożera i niszczy, to rój
kandydatów na posłów, z pomiędzy zamożniejszych i trochę światlejszych włościan.(…)
Lada oświeceńszy a zamożniejszy chłop, jak Małocha, Wójcik, Wilk, Hospód, – itd, nuże
wyrywa się na kandydata na posła (…). Prawdziwe grzyby – niskie, małe i zdradliwe,
– bo wiele zatrutych22.
Nikczemność ludowców najwyraźniej okazała się w V kurii w powiatach „Rzeszów”
i „Jarosław”23.
W Rzeszowie itd. Podsunęli Mączkę (…) w Jarosławiu podsunęli Hospoda24.

W przestrogach dla wyborców pt. „Kogo macie wybierać?” ks. Stojałowski pisze:
Przede wszystkim wybierajcie tych kandydatów, których poleciło Wam i poleca
Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe. (…) Pamiętajcie dobrze żeście się na posłach
chłopach poparzyli okropnie. (…) „Chłopy obierajcie chłopa” jest, więc hasło z d r a d l i w e, a trzeba je tak zmienić; Chłopy obierajcie chłopa, ale wtedy, gdy nie ma innego,
pewnego, uczciwego, sprawie ludowej oddanego człowieka wykształconego. (…) Nie
obierajcie za żadną cenę stańczyka lub ludowca, ani żadnego adwokata. (…) Strzeżcie
się fałszywych przyjaciół, jakich teraz dużo kręci się miedzy Wami. Takim niestety
jest dr. Malec, (…) takim jest Małocha (…), a Hospod w łańcuckim powiecie – takich
znajdziecie więcej, a poznacie ich po tym, że rozbijają j e d n o ś ć i odradzają Wam
głosować na poleconych kandydatów25.

Działacz najstarszego pokolenia ludowców w powiecie łańcuckim, Marcin Marek z Rogóźna, w obszernej odezwie do wyborców bardzo krytycznie
komentował poczynania ks. Stojałowskiego i jego zwolenników. W „Przyjacielu Ludu” pisał:

„Pszczółka” 1897, nr 5, s. 74, 75.
Ibidem.
23
Chodzi o okręg wyborczy nr 508 – Jarosław, obejmujący dla V kurii w wyborach do
Rady Państwa 1897 roku następujące okręgi sądowe: Jarosław, Radymno, Sieniawa, Pruchnik,
Łańcut, Przeworsk, Leżajsk, Cieszanów, Jaworów, Krakowiec, Gródek, Janów.
24
„Pszczółka” 1897, nr 6, s. 91.
25
„Wieniec Polski” 1897, nr 4, s. 50, 51.
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Przed kilku latami na wiecach ks. Stojałowski wołał: „Nie wybierajcie adwokatów,
ani Stańczyków, tylko chłopów”. A dziś powiada; „Chłop nie do posłowania, tylko do
pracy” – teraz mu się zmieniło, wykręciło w inną stronę, jak poloneza i narzuca różnych
łupiskórów. (…) Bracia chłopi! Wskazówka na zegarze dziejowym postąpiła naprzód,
chociaż czereda samolubów chciała ją powstrzymać. Już się rozwidniło, niechże dobrodzieje nasi ustąpią, bo my sobie już sami damy radę, kuria piąta należy do najuboższej
klasy ludzi – niechże będzie i poseł odpowiedni tj. chłop26.

*
Kulisy zgłoszenia przez Stronnictwo Ludowe kandydatury Józefa Hospoda na posła do parlamentu wiedeńskiego – nie szczędząc mu epitetów – tak
opisuje w obszernej korespondencji do „Wieńca Polskiego” stojałowszczyk,
kańczucki rzemieślnik Andrzej Kamecki:
Pochwalony Jezus Chrystus! Szanowna Redakcjo! Kto przed wyborami nie poznał
brudnej i nikczemnej polityki ludowców, to temu po wyborach otworzą się oczy, to,
jeżeli dobrze przeglądnie to pole walki wyborczej, to znajdzie tam czynnych szatanów,
cuchnących smołą i siarką, choć z tysiącem cukrzonych słówek na ustach27.

Taki jest oficjalny język łańcuckich działaczy Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego i wspierających ks. Stojałowskiego stronników Związku Stronnictwa Chłopskiego.
Zaraz po ogłoszeniu wyborów, rozwinęli szaloną agitację, robili wiece i zgromadzenia, jednakże kandydatów nie stawiali i mieli to dopiero zrobić na „trzy tygodnie” przed
wyborami na wielkim wiecu w Łańcucie, który na dzień 20 lutego b. r. został zapowiedziany w Sali „Sokoła”. To też lud nasz ciekawy, licznie się zgromadził, ażeby zobaczyć
tego Mojżesza, który miał nas wyprowadzić z ziemi stańczykowskiej niewoli. Dlaczego
pierwej nie postawili kandydata, no, to już chyba jakiś sekret rady bezczelnej, która sobie
już w swym programie zastrzegła zatwierdzanie kandydatur? Ten płód rady naczelnej
przywiózł p. Stapiński do Łańcuta na wiec, ale po długiej jego przemowie, nim go zdołał
rozpakować, wylazł z innej beczki kandydat Kornel Żelaszkiewicz, a że był przez ks. Redaktora polecony, to tez został przez zgromadzonych sympatycznie przyjęty28.

Wiec organizuje Stronnictwo Ludowe. Licznie przybyli na zgromadzenie łańcuccy zwolennicy Związku Stronnictwa Chłopskiego oraz ks. Stojałowskiego, mający na wiecu przewagę, wykorzystują nadarzającą się okazję
i zgłaszają jako kandydata na posła socjalistę Kornela Żelaszkiewicza. Był
to ewidentny falstart kampanii wyborczej Stronnictwa Ludowego w powiecie
łańcuckim i jedna z przyczyn przyszłej porażki wyborczej Józefa Hospoda.
Uczestnik łańcuckiego zgromadzenia w obłudnej korespondencji do
„Związku Chłopskiego” pisze:
W Łańcucie odbyło się zgromadzenie przedwyborcze. 20 lutego, zebrała się wielka
ilość włościan i sporo żydków. Przewodniczył Borowicz światły włościanin z jarosław26
27
28

„Przyjaciel Ludu” 1898, nr 14.
„Wieniec Polski” 1897, nr 6, s. 97–99.
Ibidem.
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skiego. Przemawiali o prawach włościan: Stapiński ze Stronnictwa Ludowego i jakiś socjalista ze Lwowa. Żydkowie oświadczyli się za socjalistą, a kiedy Stapiński powiedział,
że tak czwarta jak i piąta kuria należy się chłopom, żydki zrobili hałas, ale uciszyli się
kiedy Stapiński im zagroził, że jak będą psuli porządek to chłopi zrobią z nimi porządek. Uchwalono popierać włościanina29.

I ani słowa o sojuszu ks. Stojałowskiego i Związku Stronnictwa Chłopskiego z socjalistami – przeciw ludowcom. Popierany Żelaszkiewicz jest
jedynie jakimś socjalistą ze Lwowa, za którym – zdaniem korespondenta –
opowiedzieli się tylko „Żydkowie”.
Kamecki pisze dalej:
Ludowcy widząc walną bitwę przegraną, zaniechali postawić i na tym wiecu swego
kandydata, ale pozostawili tę czynność i nadal radzie naczelnej. Rada Naczelna zebrawszy samych adwokatów na posiedzenie uchwaliła kandydaturę Józefa Hospoda z Wólki
Grodziskiej pow. Łańcuckiego. (…) Być może Hospod ma jakiś mir w swojej gminie, ale
na posła kompletnie niezdolny (…). Rada naczelna (…) żeby się zemścić za swoją przegraną i nie dopuścić Żelaszkiewicza, użyła fortelu i brudnego podstępu, o którym my
się dowiedzieli 3 marca b. r. na zgromadzeniu w Przeworsku, z listu p. Stapińskiego, publicznie odczytanego przez dr. Mikiewicza, że rada naczelna, a raczej banda bezczelna
nie osobę, ale nazwisko ruskie: „Hospod” zatwierdza, dlatego, bo w ruskich powiatach,
jak to Cieszanów, Jaworów, Gródek już kandydaturę Hospoda ogłosili, tumaniąc tym
łatwowiernych Rusinów, że im się na posła postarali o Rusina. I rzeczywiście dali się
złapać na lep nazwiska, bo Hospod Rusinem nie jest30.

Umiejętność gmatwania jest w polityce bardziej przydatna niż w życiu,
ułatwia skrywanie prawdziwych motywów naszych czynów. Doświadczony
polityk, jakim niewątpliwie był ks. Stojałowski, potrafił doskonale pogmatwać wypowiedź w taki sposób, aby ukryć sens w pozornie jasnej i klarownej
wypowiedzi słownej. Księża w ogóle nie są znani z dosłowności swoich wypowiedzi, przeciwnie – swoje na ogół nieprawdziwe myśli wyrażają przeważnie za pomocą metafor. Dogrzebać się do istotnego sensu ich wypowiedzi nie
jest łatwo! Ks. Stojałowski prawdę informacyjną tak zakodował, aby stworzyć
wrażenie, że przekazuje wiadomość konspiracyjną, jakąś ważną tajemnicę,
choć w gruncie rzeczy tworzy korzystną dla polityki sytuację informacyjną,
na przykład przekazując sugestię, że „Hospod Rusinem nie jest” i jego wybór stanowi zagrożenie dla chłopa tak ruskiego jak również polskiego. Taka
informacja przekonująco uzasadniała, aby polski chłop w wyborach nie głosował na Hospoda. Tak powstają trudne do sprawdzenia fałszywe pogłoski,
które rosną w miarę rozszerzania się. Jak stugębne plotki mają tę właściwość,
że w tym wypadku atakują w Cadcy czy Lwowie, by zabić w Grodzisku?
I bądź tu mądry czytelniku! Jest ten Hospod Rusinem czy też nie jest?
Stary agitator znał jak nikt inny wszystkie sposoby chwytania gospodarzy za
29
30
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„Związek Chłopski” 1897, nr 6, s. 45.
„Wieniec Polski” 1897, nr 6, s. 97–99.

serce. Wiedział, że wśród większości ówczesnego polskiego społeczeństwa
utrwalone są postawy ksenofobii i nietolerancji, dodatkowo wzmocnione
syndromem autorytaryzmu. U zwykłych włościan owe postawy wynikały
po prostu z braku znajomości świata. Posłużył się więc sprytnie i cynicznie
demagogią szowinistyczno-nacjonalistyczną, zasiewając jednocześnie w Mazurach i Rusinach ziarno wątpliwości co do etnicznej proweniencji Hospoda.
Zarzucił jednocześnie Radzie Naczelnej Stronnictwa Ludowego „tumanienie”
Rusinów nazwiskiem Hospod. Było to zachowanie czysto nacjonalistyczne.
Po co to robił po wyborach? Ano dlatego, że Hospod mimo przegranej osiąga
wśród kandydujących ludowców przyzwoity wynik i może stać się w przyszłości niebezpiecznym konkurentem politycznym. Jak niedługo się przekonamy – ks. Redaktor był niezwykle przewidujący. Działał zgodnie z zasadą, że
„przyszłości się nie poznaje, lecz się ją tworzy”.
Gorliwy czytelnik Biblii oraz człowiek pełen estymy dla nauk Chrystusa,
jakim niewątpliwie był Hospod, zapewne ubolewał, że oliwy do ognia nienawiści i odwetu dolewa rzymskokatolicki kapłan i że czyni to z maestrią rasowego podpalacza. Jak przystało na klasycznego demagoga, ks. redaktor nie
dba o prawdę. Idzie mu o skuteczność wpływu na wyborców i wyznawców.
Wszystko, co złe i fałszywe ma dla niego ludowcowe pochodzenie. Nie jest
to prawdą, ale – jak przystało na klasyczny tekst demagoga – nie jest również
całkowitym fałszem. To chytre posługiwanie się półprawdami, używanie pozornie logicznych, ale w gruncie rzeczy fałszywych argumentów, upraszczanie
i pomniejszanie przeciwnika, aby obrzucić go pogardą i zmarginalizować, jest
zrozumiałe w nieczystej walce politycznej. Nie przystoi jednak duchownemu,
nawet niskiego szczebla w hierarchii kościelnego urzędu nauczycielskiego.
Chrystus bowiem nauczał, by nasza mowa jednoznacznie wyrażała prawdę
(Mt 5, 37) i nakazywał, by miłować swoich nieprzyjaciół, przeznaczeniem
i całkowitą miłością zastępując zemstę i odwet (Mt 5, 38–48).
Zaś w „Przyjacielu Ludu” nr. 7 podnoszą zasługi i zalety Hospoda, a najważniejsza
z szeregu jest ta, że w roku 1887 kiedy ustawa drogowa wchodziła w życie, to Hospod
przeciw niej zaprotestował, wywołując bunt i powstanie, za co on i wielu jego sprzymierzeńców zostali grzywną i aresztem ukarani. (…) Z tąd widać, że ludowcy nie przebierają w środkach, ażeby mniej roztropnych tumanić. Tam tj. na Rusi użyli za ponętę
jego nazwiska: tu zaś tj. na Mazurach, jego biegłości w podnoszeniu rokoszu przeciw
ustawom31.

Ks. redaktor i jego dzielny harcownik szybko zapomnieli, że wydarzeniom na łańcuckiej wsi (w tym w Grodzisku Górnym) w 1887 roku patronował nie kto inny jak sam ks. Stojałowski, a Józef Hospod był wówczas jego
uczniem i zwolennikiem. Dusza ks. redaktora była jednakże współczesnym
znana ze zdolności do:
31

„Wieniec Polski”1897, nr 6, s. 97–99.
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metamorfoz bajecznie szybkich i krańcowo sobie przeciwnych nieskrępowanych
w swym pochodzie żadnym balastem skrupułów32.

Bez skrupułów też wykorzystuje ten epizod (wypierając się jego „ojcostwa”) przeciw Stronnictwu Ludowemu.
Chrześcijański agitator Kamecki pisze dalej:
Podłym tym sposobem oderwali 200 głosów w całym okręgu wyborczym na marne,
a tem samem ułatwili drogę Pastorowi. Zdradą ludowców upadliśmy, bo gdyby nie oni,
to te 200 głosów byłyby niezawodnie padły na naszego kandydata, a nie na Pastora.
Chociaż bowiem cała sfora naganiaczy zawzięcie pracowała (…) to u nas w Łańcucie
Żelaszkiewicz dostał 2 głosy więcej od Pastora, to na nic się zdało, bo tam na Rusi zepsuto Hospodem. Toteż Bóg ukarał ich obłudę, zyskali w V kurii tylko jeden mandat,
reszta wszyscy przepadli nawet mistrz Stapiński33.

Wyniki wyborów dokładnie pokazują, jak cyniczne i obłudne były obelgi
ks. redaktora i jego harcowników, skierowane przeciwko ludowcom i Hospodowi (m.in. „Ten popsuł sprawę! Nikczemnik!”34). Pokazało to głosowanie
drugie, w którym Hospod udziału nie bierze, a walna bitwa rozgrywa się
pomiędzy konserwatystą i rządowcem, ks. Pastorem, a socjalistą Żelaszkiewiczem popieranym przez Stojałowskiego, jego Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe oraz łańcuckich działaczy Związku Stronnictwa Chłopskiego.
Bitwa przez ks. Stojałowskiego przegrana. Klęskę w tych wyborach ponoszą
wszystkie trzy ugrupowania ludowe. Rządowego kandydata ks. Pastora mógł
pokonać jedynie wspólny kandydat popierany przez wszystkie skonfliktowane ugrupowania ludowe. Takim naturalnym kandydatem w tych wyborach
był Józef Hospod.
Wraz z zakończeniem wyborów i ogłoszeniem wyników ks. Stojałowski i jego harcownicy nie zaprzestali niewybrednych ataków na ludowców.
Okazją do tego były „relacje naocznych świadków” kampanii wyborczej
i samego przebiegu wyborów w marcu 1897 roku. Relacje starannie przygotowane i wycyzelowane do druku przez samego ks. redaktora. Szczególnie
aktywni byli stojałowszczycy jarosławscy (Muniniak, Wilk, Chmiel), upojeni
sukcesem Roberta Ceny, który został wybrany posłem w IV kurii wiejskiej
w powiatach Jarosław i Cieszanów. Wiwatując sukces Ceny nie żałowali atramentu, farby drukarskiej i papieru na barwne opisy nafaszerowane epitetami
pod adresem politycznych przeciwników. Stojałowszczyk ukrywający się pod
pseudonimem „Muniniak” pisał:
P. J. Chrystus. Szanowna redakcjo! Jarosławskie wybory były ożywione, a miasto
napełnione ludem jak rzadko zdarzyć się może, chyba w dniu Bożego Ciała. Od rana
zbiegał się lud z różnych stron powiatu ażeby wziąć udział, w dniu tak uroczystym, bo
 W. Feldman, op. cit., s. 259.
„Wieniec Polski” 1897, nr 6, s. 97–99.
34
„Wieniec Polski” 1897, nr 5, s. 72.
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sześć lat na to czekano. (…) Tylko garstka tchórzów i fagasów czmychnęła do stańczyków i ludowców35.

Reszta ludu według Muniniaka ani się „nie wzdrygnęła, tylko twardo
przy ks. Stojałowskim i jego Stronnictwie Chrześcijańsko-Ludowym” stała.
Głosowali jak ks. redaktor przykazał, na socjalistę Kornela Żelaszkiewicza,
przeciwko chłopu Józefowi Hospodowi, kandydatowi Stronnictwa Ludowego.
A te Ludowce czyim sokiem rosną? Jak ta roślina, zwana „wylub”, co swe korzenie
zapuszcza w konicz, tak i ludowcy pracą i rośliną ks. Stojałowskiego wyrośli i bujają?
A ludowcy wkrótce upadną, bo kłamstwem żyją od początku, a podstępem walczą, jak
zrobili z Żelaszkiewiczem. Kopał dół Stapiński pod nim ażeby tam wpadł, więc wykopał
sobie-i leży w dole. Dla nas postawił Hospoda do V kurii i rozbił – a sam w Sanoku
upadł. Dzielnie się robotnicy trzymali w Jarosławiu, Łańcucie, ale też całą siłą lud dopomagał, dopytywali się o kartki i żądali sobie pokazać, co gdy który uczynić nie chciał,
lub gdy go czepnęli, że na ks. Pastora głosował, trzepali jak stare portki, oczy i twarz
błotem obryzgali, ze wyglądał jak straszydło, (…) żandarmi ich bronili, ale i w rękach
żandarmów kułaka podle zasługi oberwał. Sprowadzono z różnych stron żandarmów,
a ci rozbijali tłumy; wreszcie postawiono batalion wojska i szwadron ułanów, i przy
pomocy wojska głosowano po trzykroć do czarnej nocy. Pokręciwszy Gródek i Jaworów, jakoby ks. Pastor miał większość – ogłosili Pastora. A wtenczas dopiero nastąpiła
przerażająca scena. Jedni klęli i wołali „Judasz” zgrzytając zębami, drudzy płakali, co
ich to pracy kosztowało i kosztów, inni truchleli na myśl, że niesprawiedliwość im się
dzieje, a inni odgrażali się zemstą. Nareszcie wprowadzono Pastora. Co za dziwny widok? Około 50 żandarmów i batalion wojska go prowadzi jak cara Aleksandra II. Po
drodze wstąpił do restauracji, w której za nim okna powybijano, a potem w dalszym
jego pochodzie, pędzono za nim do kolei i wołano „Judasz”. W asystencji żandarmów
wsiadł na pociąg i pojechał aż do Przemyśla, ażeby go w Radymnie, własnej parafii,
nie spotkało zbyt serdeczne przyjęcie. (…) Jaka stąd nauka? Taka, że kto jaką miarką
mierzy taką lud odmierzy. Wyklinał, ks. Stojałowskiego, poniewierał po gazetach i gdzie
mógł w kościele i wiecach. Masz teraz zapłatę ks. Pastorze, bo ciebie poniewierają bez
litości. A już i duchowni atakują go, że przez niego księża zhańbieni36.

Posłem wybrany został katolicki demokrata Ksiądz Leon Pastor. „Głos
Narodu” alarmuje:
Jarosław (12 marca rano): Z okazji wyborów wybuchły tu socjalistyczne zaburzenia.
Piechota rozpędza tłumy. Ks. Pastor znajduje się w osobistym niebezpieczeństwie37.

Wybory w powiecie gródeckim tak opisuje w korespondencji do „Przyjaciela Ludu” tamtejszy wyborca i ludowiec Stanisław Chruściel:
Nie po raz pierwszy powiat Gródecki był widownią tak jaskrawych nadużyć wyborczych, jakie się w nim działy w upłynnionych tygodniach bieżącego roku. Zachęceni
poprzednio na wiecach i zgromadzeniach, wyborcy szli dość dzielnie za wskazanym
sobie kandydatem Józefem Hospodem, pomimo, iż za głos na księdza Pastora dawano
35
36
37

„Pszczółka” 1897, nr 6, s. 98–99.
Ibidem.
„Głos Narodu” 1897, nr 58.
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kartki do pijatyki na 40 centów, to przy obliczeniu głosów okazało się, że Hospod miał
71 głosy, podczas gdy ks. Pastor zaledwie 50. Nie dużo, więc pomogli ci agitatorzy, którzy za ks. Pastorem agitowali, gdyż nasi byli górą. Po skończonym u nas głosowaniu
oczekiwaliśmy spokojnie telegramów. Na chwilę przed ogłoszeniem ogólnego wyniku
głosowania wszczął się złowrogi szmer pomiędzy wyborcami, a po ogłoszeniu wyniku
obaczyliśmy, że nasz kandydat padł, i że jest zarządzone drugie głosowanie pomiędzy
ks. Pastorem a Żelaszkiewiczem. Wtenczas opuściliśmy ręce widząc się zwyciężonymi.
Niektórzy wołali jeszcze: Niech żyje Hospod, część wyborców przy nawoływaniu ruskich księży(którzy poprzednio byli za Hospodem) poszła za Pastorem38.

Jak z tych relacji wynika, skutki rozbicia ruchu ludowego dotkliwie dały
o sobie znać w czasie tych wyborów. O mandaty kurii piątej zabiegali socjaldemokraci. Stronnictwo Ludowe nie chciało jednak rezygnować z tej kurii
i wystawiło w niej także swoich kandydatów. W okręgu 508 kandydatem
Stronnictwa Ludowego na posła był Józef Hospod. Sytuację przedwyborczą
ludowców w powiatach Łańcut, Nisko i Jarosław dodatkowo komplikowały potężne wpływy trzeciej chłopskiej organizacji, tj. Związku Stronnictwa
Chłopskiego, które tym razem zdecydowanie opowiedziało się po stronie
Stojałowskiego, socjalistów i Żelaszkiewicza.
Kandydatem Centralnego Komitetu Wyborczego (rządowym) był ks.
Leon Pastor.
Wyniki wyborów do Parlamentu austriackiego dla kurii V ogłoszone
w dniu 11 marca 1897 roku, tak malowniczo i dramatycznie wyżej opisane
przez „Muniniaka”, przedstawiały się następująco39: w głosowaniu pierwszym
głosowało łącznie 871 wyborców, z tego Hospod – 201 głosów, ks. Pastor –
349 głosów, Żelaszkiewicz – 314 głosów; w głosowaniu drugim głosowało
746 wyborców: ks. Pastor – 391 głosów, Żelaszkiewicz – 353 głosów, nieważne 2 głosy. Rządowego kandydata mógł pokonać jedynie wspólny kandydat
popierany przez wszystkie trzy skonfliktowane ugrupowania ludowe. Tak się
jednak nie stało i posłem wybrany zostaje kandydat rządowy, stańczyk, ks.
Pastor40.
„Przyjaciel Ludu” 1897, nr 9–10, s. 134.
 H. Binder, Galizien in Wien. Partein, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Ubergang
zur Massenpolitik. Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissen chaften, Wien 2005, s. 629.
40
 Ksiądz Leon Pastor, „ex Żyd, o dużej ruchliwości i dużym sprycie do małych rzeczy”
(W. Feldman, Stronnictwa i programy polityczne Galicji 1846–1906, Kraków 1907, s. 255).
Urodził się w 1846 roku w Mielcu w rodzinie lekarskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1869 r.
Jako proboszcz w Radymnie działał na rzecz miejscowej społeczności, m.in. rozwijał Towarzystwo Powroźnicze, budował nowe hale, rozwijał produkcję, jako poseł do Rady Państwa
w Wiedniu oraz poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie ściągał wiele funduszy państwowych
na rzecz rozwoju Radymna. Poseł do Rady Państwa w latach 1894–1911 z okręgów Jarosław,
Cieszanów – 1894 (IV kuria), Łańcut, Jarosław, Cieszanów, Grodek Jagielloński, Jaworów –
1897 (V kuria), a następne kadencje Jasło–Dębica („Kronika diecezji przemyskiej” 1912 Styczeń, rok XII, Zeszyt 1, s. 81, 82). W 1910 roku objął probostwo w Leżajsku. W 1911 roku nie
wybrany do Rady Państwa złożył mandat poselski do Sejmu Krajowego. Zmarł w Leżajsku
4 lutego 1912 roku.
38
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Stronnictwo Ludowe w tych wyborach wprowadziło do Parlamentu tylko
trzech posłów, Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe ks. Stojałowskiego zdobyło sześć mandatów.
Józef Hospod w gronie kandydatów Stronnictwa Ludowego uzyskał
przyzwoity wynik, być może dlatego, że ze strony ks. redaktora i jego chrześcijańsko-ludowych korespondentów cieszył się tak „szczególnym” zainteresowaniem. Pokaż mi twoich wrogów, a powiem ci, ile jesteś wart. Ta maksyma
jak ulał pasuje do Józefa Hospoda, człowieka najzacieklej atakowanego przez
zwolenników ks. Stojałowskiego. Dążąc wszelkimi sposobami do wyeliminowania Hospoda, pokazują jak bardzo ten grodziski chłop ich uwiera i jak bardzo jest niebezpieczny dla kadrowej kamaryli zbudowanej wokół ks. redaktora.
Jak musiało boleć stojałowczyków, że mimo tak wielkich starań i grzebania
w życiorysie nic na Hospoda nie mieli! Mało już wspólnego z dobrem ludu
mają te działania ks. Stojałowskiego i ludzi, którzy od lat go otaczają.
Od pierwszych dni powstania cała energia Stronnictwa Ludowego skierowana została na walkę wyborczą. Przeciwnicy ruchu ludowego przedsięwzięli wszelkie środki, aby uniemożliwić zwycięstwo kandydatom ludowym.
Władze rządowe popełniały ogromne nadużycia prowadząc walkę utartymi
metodami, dzięki którym przecież nadano wyborom osławiona nazwę „wyborów galicyjskich”41.
Przy każdych wyborach lała się strumieniami wódka i piwo, a liczni faktorzy kandydatów rządowych i obszarniczych krążyli między wyborcami chłopskimi i wtykali
pieniądze, podtykając im za to kartki z zobowiązaniami do głosowania na kandydata
obszarniczego. Karczmy były otwarte, kiełbasa, śledzie, sardynki, wieprzowina, bułki,
bryndza, oto cena (tzw. kiełbasa wyborcza), jaką płacono także dodatkowo za chłopskie
głosy wyborcze42.

Przykład rządowych przekrętów wyborczych, utrącania niewygodnych
kandydatów ludowych (w tym przypadku Józefa Hospoda), a preferowania
rządowych w kampanii wyborczej 1897 roku opisują wyborcy w korespondencji do „Pszczółki”. Jan i Anna Chmielowie piszą:
W tem nadchodzi Żyd niejaki Szaja Laufer z Sieniawy i prosi mnie koniecznie abym
poszedł z nim. (…) Przyłączyło się do nas jeszcze dwóch Żydów i zaprosili mnie do
szynkowni, tam kazali dać piwa (…) i nareszcie jeden z nich do mnie mówi; To rzecz
taka; rząd nie chce tego, co chce być posłem (…). A jak pan zrobi, że chłopy będą głosować na Siarę to panu rząd da, co pan zechce (…). Nareszcie zmieniłem zdanie i mówię:
Dobrze, ja będę agitował, ale dajcie zaraz pieniądze, i jakem im zaczął basować, wydarłem 5 złr., a 125 złotych reńskich złożyli u tego Szaji Laufra. (…) Potem jeden z nich
wyciągnął kartkę do głosowania, na której był napisany ks. Pastor, i uczył mnie jak
 K. Dunin-Wąsowicz, Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji, LSW, Warszawa 1956,
s. 116.
42
 K. Dunin-Wąsowicz, Początki ruchu ludowego na Rzeszowszczyźnie , [w:] Ruch ludowy
na Rzeszowszczyźnie”, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1967, s. 31.
41
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podpisywać, i tu przekonałem się, w jaki to sposób został wybrany ks. Pastor. Na ostatek
obiecywali mi złote góry, a ja zabrałem się do domu i powiedziałem im: dobrze43.

Przekupstwa i nadużycia powtarzały się zresztą przy każdych wyborach
sejmowych i parlamentarnych w Galicji. Atmosferę wyborczą tamtych czasów na galicyjskiej wsi doskonale oddaje „Piosenka Judaszów” (zwana wiązanką prawdy dla ludu polskiego44):
Już wybory – czas jest bliski
Pójdźmy lizać pańskie miski
Pić gorzałę jeść kiełbasy
Dla judaszów dobre czasy

Hej Panowie bądźcie godni
Bo judasze bardzo głodni
Dajcie wódki, kiełbas, chleba
Na sześć lat się najeść trzeba

Bijmy czapki Panom w ziemię
Zaprzedajmy swoje plemię
Choćby wszystko mienie stracić
Byle Panów ubogacić

Propaganda środowisk rządowych i nadużycia były ogromne. Korespondent Andrzej Kamecki pokazuje praktyczne wykorzystanie innych metod
i nadużyć wyborczych w tychże wyborach:
A teraz przystąpię do wyborów z kurii IV. Nie mając odpowiedniego kandydata pisaliśmy do ks. Redaktora ażeby on kogo przeznaczył, bo jak Hompesz tak i ludowcy nie
mieli tu zaufania. Ale gdzieś listy nasze w drodze zostały zatrzymane, bo dopiero parę
dni przed wyborami otrzymaliśmy wiadomość, żebyśmy głosy oddali na ks. Hanusiaka,
ale na nasze nieszczęście ks. ten zachorował i nie mógł się tu nawet pokazać. Staraliśmy
się na wszelki możliwy sposób tu w Łańcucie, a nawet wysłaliśmy dwóch ludzi (…) do
Niska na dzień wyborów, ale znów przeszkodziła zdrada, (…) w Kamieniu żandarmi
na nich czekali (…), dopiero po wyborach zostali wypuszczeni. W Łańcucie z rana
oświadczono się za ks. Hanusiakiem i spora liczba kartek była już napisana. W godzinę
może później, jak ruszyła szajka ludowców, jak zaczęli ujadać, że ks. nie znają, a może
to taki sam jak ci, co wyklinają chłopów z ambony, że się tu nawet nie pokazał, tak się
ludzie zachwiali – ludowcy dalej na wyścigi wydzierali kartki, mazali i pisali swego Jachowicza. Z drugiej znów strony agenci w sutannach i chałatach korzystając z niezgody,
ciągnęli słabszych do Hompesza i znów ludowcy przegrali i nam zepsuli, a wyszedł ten,
którego my się chcieli pozbyć45.

Ponadto A. Kamecki żali się, jak to niefortunnie się stało, że w okręgu
wyborczym Łańcut–Nisko wybrany został niechciany przez lud kandydat,
obszarnik i stronnik rządu Hompesz. Autor i ks. redaktor cynicznie za porażkę poleconego przez ks. Stojałowskiego kandydata obarczają ludowców.
43
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„Pszczółka” 1897, nr 6, s. 95.
„Wieniec Polski”1897, nr 4, s. 63.
„Wieniec Polski” 1897, nr 6, s. 97–99.

Zajęty zajadłym zwalczaniem ludowców ks. Stojałowski i dzielnie wspomagający go łańcuccy działacze Związku Stronnictwa Chłopskiego konsekwentnie realizowali rzymskie zobowiązania księdza: „uczynić wszystko,
co możliwe, aby naprawić zgorszenie”, a także zasady wykładane przez ks.
redaktora Hospodowi:
lepiej też, aby wyszedł stańczyk (…), [czytaj Hompesz], (…) aniżeli, ażeby wyszedł
chłop (…) Jachowicz (…). Z posłów włościan, dotychczas obranych, jaki mamy pożytek?46.

Wilhelm Feldman tak charakteryzuje księdza:
Życie Stojałowskiego niezwykle jest bogate. (…) Mówi ono o wielkim talencie
i mniej niż małym charakterze, o gwałtownych namiętnościach, którym nigdy żadne
nie towarzyszyły skrupuły, o szalonej, niezmordowanej ruchliwości i pracy, która nigdy
nie miała głębszego podkładu ideowego i etycznego. (…) Temperament szlachecki
i tresura jezuicka pozostawiły swój ślad na całem jego życiu; warchoł łączy się w nim
zawsze z lisem47.

Kłamstwo i obłudę Chrześcijańskich Ludowców obnaża Józef Hospod
w swej korespondencji do „Przyjaciela Ludu”, opisując dwuznaczną rolę, jaką
odegrali w akcji wyborczej 1897 roku dwaj przemalowani „ludowcy” – dr
Mikiewicz i autor paszkwilu z „Wieńca”, p. Kamecki. W korespondencji zatytułowanej „Do braci włościan powiatów Łańcut–Nisko” pisze:
Zbliża się zima, niby to czas wypoczynku po bardzo mozolnej pracy całego lata, ale
dla nas jest to czas ciężkiej i mozolnej pracy wyborczej. I dlatego spieszę podzielić się
z wami, Bracia, zdobytym doświadczeniem przy minionych wyborach tegorocznych.
Praca jest, jak powiedziałem, wielka, a robotników mało, bo nasze powiaty Łańcucki i Niski pod względem politycznym można nazwać zacofanymi, a co boleśniejsze,
że i w tej małej liczbie robotników jest wielu fałszywych. Do tych ostatnich zaliczyć
musimy Andrzeja Kameckiego, autora artykułu, który był umieszczony w numerze 6
„Wieńca Polskiego” br. pod tytułem „Wybory w Łańcucie”, ale ja o nim świeżo się dopiero dowiedziałem, nie jestem bowiem prenumeratorem tego pisma. Kamecki kowal
z Kańczugi, rzucił się tu prawdziwie po szalonemu na Stronnictwo Ludowe. Chciałeś,
Panie Kamecki, wyrządzić krzywdę ludziom dobrej woli, a spotkał cię w tym artykule
los Hamona, bo sam siebie powiesiłeś na szubienicy brutalnego oszczerstwa i na stryczku kłamstwa udziergnąłeś się. Alboż to świat nie wie, albo ludzie nie pamiętają, kto
to zaraz po wyborach rozwinął zaciętą agitację. Byliż to może pp. Lewakowski, Stapiński
lub Wysłouch? Nie! Rozpoczął ją jeden z zacnych ludzi jak go, panie Kamecki nazywasz,
rozpoczął dr Mikiewicz. A adiutantem tegoż zaraz od pierwszej chwili byłeś Pan, spodziewając się, że za wierną służbę dostaniesz kandydaturę. Ale nadzieja zawiodła, bo dr.
Mikiewicz miał pod tym względem aż poza ostatnim stopniem szczęście. Prawdą jest,
żeś pan gonił dwa zające, ale żadnego nie złapał. Pojechałeś Pan do Czacy w nadziei poparcia od ks. Stojałowskiego, a wróciłeś z Czacy z 3 dniowego zjazdu nic niewskórawszy.
Umizgałeś się pan do tej samej osobistości jeszcze i po tem, aż do czasu wiecu, o którym
wspominasz w dalszym ciągu swej brudnej korespondencji. Na wiecu, bowiem zwą„Wieniec Polski” 1897, nr 2, s. 32.
 W. Feldman, op. cit., s. 237.
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chałeś, Panie Kamecki, pismo nosem, że nie dla psa kiełbasa i od tej to chwili służyłeś
za klin do rozbijania jedności ludowej, co natychmiast w odpowiedzi na 3 ci punkt
korespondencji Panu udowodnię.
Krytykując to Rade Naczelną, to Hospoda, nie tylko żeś pan minął się z prawdą,
lecz nadto wyrażasz się nietaktycznie, niezgrabnie i całkiem po prostacku. Utrzymujesz
naprzykład, że Pan Stapiński miał przynieść na wiec płód uchwał Rady Naczelnej, t. j.
zamianować i postawić kandydata, i tu sam sobie kłam zadajesz. Wszak powiedziałeś
sam, panie Kamecki, że Rada Naczelna, zastrzegła sobie programem zatwierdzenie kandydatur, a nie narzucanie, więc Stapiński mógł tylko ogłosić zatwierdzonego, ale i tego
nie uczynił, ponieważ Komitet Powiatowy nie wybrał kandydata i do zatwierdzenia nie
podał. A wina w tem była czyja? Znów nie Rady ani Stapińskiego, lecz tego jednego,
jak go Kamecki mianuje z zacnych ludzi, to jest dr. Mikiewicza. Ten właśnie usiłował
przebić twardy głos niechęci ludu ku sobie kulą poparcia pojedynczych członków Komitetu, a za taka kulę chciał koniecznie mieć mnie. Prosił mię też bym w mowie swojej
i na wiecu i na zgromadzeniach podkreślał jego prace dla ludu. Ale ja do tego skłonić
się nie dałem, a świadkami jesteście wy, bracia, którzyście bawili na zgromadzeniach
i ani jednego słówka na pochwałę jego ode mnie nie słyszeliście. Przystępując do zbicia
dalszych zarzutów, uczuwam przykrość z tego powodu, że musze stanąć w obronie
własnej. Przyznać się muszę, że czynie to po raz pierwszy. Zarzuca mi Pan, Kamecki,
że Rada złożona z adwokatów uchwaliła moja kandydaturę. To kłamstwo już pobiłem
wyżej i dosyć by było tego bez wątpienia, lecz chcę tak Kameckiego, jak i was mili Bracia
przekonać jeszcze lepiej. Dziś przypomnieć Wam muszę, że uchwalenie mojej kandydatury nastąpiło dnia 24 lutego na zgromadzeniu w Łańcucie w domu Pana Bamińskiego,
a uchwała zapadła mimo wstrzymania się mego od głosowania i mimo wyraźnego
a głośnego z mej strony protestu, że zgromadzenie to do uchwalenia kandydatury jest
nieodpowiednie, ponieważ nie było kompletu członków komitetowych.
Pan Kamecki powiada dalej, że nie posiadam ani wymowy, ani bliższych wiadomości rzeczy, otóż prawda, że z darów nadzwyczajnych chełpić się nie mam prawa
i wiele tu Kamecki powiedział prawdy, to wy ocenić sami bracia potraficie. Więc mnie
pozostaje tylko wyrazić ubolewanie, żeś Pan, Panie Kamecki, nie otworzył złotych ust
i nie pokazał swoich niepospolitych zdolności i bliższej znajomości rzeczy jak np. jaka
jest różnica między pismem a portkami. Gdybyś to uczynił, byłbyś Pan niezawodnie
został owym Mojrzeszem, o którym wspominasz, a lud by był za twego i z twego posłowania chyba tyle zażył swobody i szczęścia ile żelazo pod młotem w rękach twych
się znajdującym. Wreszcie Panie Kamecki, poznawszy się na niezdolnościach moich,
obowiązkiem twoim było nie po wyborach, lecz przed wyborami z podobną korespondencją wystąpić lub na zgromadzeniach. A tyś przeciwnie zrobił, boś na zgromadzeniu
3-go marca w Przeworsku we spółce z Jaroszem i Boguszem każdemu z komitetowych
szeptał do ucha by glosował za moją kandydaturą. Poświadczyć ten fakt mogą Ci, do
których uszu szeptałeś, ponieważ byłeś członkiem Komitetu Stronnictwa Ludowego,
członkiem obłudnym jak faryzeusz a chytrym jak lis. Publicznie popierałeś ludowców,
a skrycie przeciw nim agitowałeś, jak sam przyznajesz w 3 cim ustępie swego paszkwilu,
służąc za klin do rozbicia jedności ludowej. I w tem właśnie tkwi dowód, że, jak wyżej
powiedziałem, nie ludowcy popsuli sprawę, ale tacy jak Kamecki, odrywając 7 głosów
na Hanusiaka i jak ten jeden z zacnych ludzi dr Mikiewicz, odrywając 14 głosów dla
siebie w Niskiem i utorowali drogę stańczykowi. Po tym wszystkim nie można wątpić,
że Kamecki ma znajomość bliższą rzeczy, ale rozumie się taką, która nie wie, co dwa
a co trzy, bo powiada, że ludowcy, którzy mieli po 200 i 190 głosów, przegrali, a oni
tj. Stojałowczycy a za nimi dr. Mikiewicz mieli zaufanie, bo dostali po 7 i 14 głosów.
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Wreszcie twierdzenie, że Grodziszczanie mój rokosz przeciw ustawom wzięli za zasługi, jest jak wszystko inne kłamstwem i niedorzecznością. Nagrodę za to dać ci mogą
obszarnicy, których kowalem jesteś, a nie lud. Ja zaś, panie Kamecki, zrobiłem to, co
na honorowego i sumiennego człowieka przystało: nikogo o poparcie nie prosiłem, ani
żadnego Redaktora, ani też żadnego wyborcy, wiedząc o tem, że mądry i chcący swego
dobra gospodarz sam poszukuje dobrego robotnika, co większa, nikomu szklanki piwa
na ten cel nie fundowałem, a w dodatku sam się kandydatury zrzekłem.
J. Hospod48.

Na porażkę ludowców w wyborach do parlamentu w 1897 roku złożyło
się kilka przyczyn. Jedną z nich był terror i oszustwa ze strony władz administracyjnych. Dużą rolę odegrały także niedociągnięcia organizacyjne, jednak
najważniejszą przyczyną było to, że stronnictwo nie pogłębiło swojego programu. Agitacja wyborcza nie była rozplanowana, poruszano tylko sprawy
praktyczne, obchodzące wyborców w danej chwili, nie stawiano natomiast
stronnictwu zadań i celów na przyszłość. Do większości chłopów, zwłaszcza
biedniejszych, bardziej trafiały radykalne hasła głoszone przez ks. Stojałowskiego lub socjalistów, aniżeli umiarkowane postulaty wysuwane przez Stronnictwo Ludowe.

Wybory uzupełniające Łańcut–Nisko, luty 1898
Pod koniec 1897 roku umiera hrabia Hompesz, poseł do Rady Państwa,
wybrany 16 marca z IV kurii w powiatach Łańcut i Nisko. O okolicznościach i kulisach ostatniego wyboru tego znienawidzonego przez łańcucko-niżański lud reprezentanta tak pisał na łamach „Przyjaciela Ludu”, jeden
z wyborców:
Z wielkim bólem serca pisze do was kochani bracia czytelnicy o tem, co działo się
16 marca w Łańcucie. Hr. Hompesz rozpuścił na wszystkie strony swoich hajduków
i Żydów, którzy pozamawiali wszystkie domy szynkowe. Na czele tych agitatorów
stanął dr. Walenty Szpunar (…) syn chłopski w tutejszym powiecie w Dębinie urodzony (…) rozdawał karty wstępne do wszystkich szynków, a także bez łapówek się
nie obeszło. (…) Zionął jadem na biednych braci swoich chłopów agitując zawzięcie
za stańczykiem Niemcem i w raz z naganiaczami rozmaitego rodzaju potrafił nas
zwyciężyć. Broniliśmy się ile sił starczyło, lecz niestety, znaleźli się zdrajcy i w naszym obozie, których znęciły judaszowskie srebrniki i ochłapy żydowskie. Ci zdrajcy
zaprzedali, więc znowu braci swoich na lat sześć. Po ogłoszeniu rezultatu wyborów
dały się słyszeć jęki i przekleństwa tych, którzy, walcząc w słusznej sprawie upadli. (…)
Niemało się przyczynił do zwycięstwa stańczyka [Hompesza] dr. Bolesław Mikiewicz.
Pojechał na wiec do Niska i celem rozbicia dobrych zamiarów tamtejszych wyborców
postawił swoja kandydaturę i obałamucił ludność. Takiego ludowca, który działa na
szkodę ludowców Stronnictwo tolerować nie powinno [Dr Mikiewicz ze stronnictwa
ludowego wystąpił. – Redakcja]49.
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Pod adresem posła hrabiego Hompesza wyborca podnosi jego „poselskie
zasługi” dla biednego ludu:
Przed dwunastu laty nosili cię panie hrabio wyborcy na rękach, spodziewając się od
ciebie, możnego Pana, że nam łagodniejsze ustawy w parlamencie wyjednasz, a ty Panie
hrabio przez dwanaście lat nie pokazałeś się, aż dopiero przed wyborami, i chociaż wotum zaufania nie otrzymałeś, boś nie miał za co, a pomimo to jeszcze raz sięgnąłeś po
mandat do naszej krwawicy, zdobyłeś go swoją mocą kilku tysięczną. Ale gdybyś, panie
hrabio, słyszał te narzekania i przekleństwa biednego ludu, to zrzekłbyś się z pewnością
mandatu, bo żaden z włościan nie przyjąłby go w takich warunkach50.

Zwracając się do łańcuckich i niżańskich wyborców przestrzegał:
A w y bracia pamiętajcie, że długie lata będziemy dźwigać jarzmo stańczykowskie,
jeżeli będziemy wybierać spośród siebie wyborców zdrajców. (…) Pisaliście do gazetki
złote słówka, że temu oddacie swoje głosy, którego wam stronnictwo ludowe wskaże,
a przy wyborach zrobiliście zdradę za jakąś tam marniznę. Otworzył wam stańczyk lasy
w czasie wyborów, a po wyborach pokaże wam drogę do kryminału, jak znajdzie ślad
waszej stopy w swym lesie. I dobrze zrobi, bo kryminał rzeczywiście się wam należy,
wam coście zaprzedali tyle tysięcy biednego ludu51.

Nie po raz pierwszy powiaty niżański i łańcucki były widownią jaskrawych nadużyć wyborczych. Niespodziewana śmierć tak wybranego stańczykowskiego posła przywracała nadzieję na posła z ludu, wybranego w wyborach uzupełniających spośród zwolenników Stronnictwa Ludowego. „Bierzcie
się do czynu, Przyjaciele w powiatach Łańcut–Nisko” pisze w „Przyjacielu
Ludu” Stanisław Michalczyk z powiatu Dąbrowa.
Mili bracia włościanie z tych dwu powiatów. Już zapewne chwila dzieli was niewielka od czasu, gdy znów będziecie musieli wytężać wszystkie siły, by zwalczyć wroga
przy uzupełniających wyborach do Rady Państwa. Upadliście [w 1897 roku] podobno
z braku porozumienia się oraz niecnych czynów faryzeuszów. Tych ostatnich przy zbliżających się wyborach brakować wam nie będzie. Łatwiej wam teraz poczynać, (…)
ponieważ już bardzo dobrze wiecie, kto przy zeszłorocznych wyborach szedł z wami,
a kto przeciwko wam, bo jeżeli w okręgu Tarnów–Dąbrowa, my włościanie mogliśmy
zdobyć obie kurie, tak 4, jako też 5 (…), to czemuż by i łańcucko-niżański okręg zwyciężyć nie mógł. (…) A więc kochani bracia, bierzcie się już teraz do dzieła byście przeprowadzili należycie zbliżające się wybory, aby i wasz poseł był dzielnym członkiem klubu
Stronnictwa Ludowego. (…) Pokażcie już teraz wy Łańcucianie i Niżanczanie, że i u
was zaświtało, że już nie chcecie zimnych opiekunów mieć nadal, by wami rządzili. (…)
Przecież nie brak jest w waszych wioskach ludzi, którzy są świadomi praw nam przynależnych. A jeżeli takich ludzi wyszukacie sobie na prawyborców, to oni niezawodnie
także wyszukają sobie na kandydata człowieka, który potrafi być posłem ludowym,
tylko zacnego włościanina, i nie będą go szukać w stańczykowskim obozie, bo jest dość
ich pomiędzy wami, jak np. Jachowicz, Hospod, Czerwonka i im podobni. Tylko niech
nie będzie między wami niezgody i zazdrości, bo wszyscy posłować przecież nie będą52.
50
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Wybory uzupełniające, ogłoszone dla powiatów Łańcut i Nisko na luty
1898 roku, rozpaliły na nowo już nieco ostygłe po kampanii marcowej
1897 roku temperamenty i umysły przeciwników politycznych Hospoda.
I to w momencie, gdy ten uważał za stosowne postawić ponownie swoją kandydaturę na posła do parlamentu wiedeńskiego. Tym bardziej, że miał być
konkurentem samego ks. Stojałowskiego.
Pomimo tego, że ks. Stojałowski swoim postępowaniem pogrzebał całą
swoją przeszłość i sławę organizatora mas chłopskich w walce z istniejącym
porządkiem galicyjskim, to jednak u dużej części chłopów wciąż był poważany. Imponował sprytem i przebiegłością, dobrymi stosunkami z władzami,
nie bez znaczenia był także prestiż duchownego. Nie zaszkodziły mu umizgi
do caratu i prawosławia, pakt z Badenim, a także judaszowe srebrniki – pieniądze wzięte od Namiestnictwa przy pakcie ugodowym. Ks. Stojałowski
mógł obiecywać chłopom, co tylko zechcą, a to rzecz jasna przysporzyło mu
licznej rzeszy zwolenników i wyborców wśród naiwnych, rozczarowanych
i zubożałych.
Według wielu współczesnych wybitnych przywódców ludowych społeczeństwo chłopskie tamtych lat, pół wieku po zniesieniu pańszczyzny, nie
zdołało całkowicie odrzucić ram „ życia folwarcznego”. Cechuje je nadal
postawa pokory wobec Pana i chlebodawcy, oczekiwanie na jego łaskawość
i silne, zwalniające z przymusu samodzielnej aktywności obce klasowo przywództwo.
Ruszyli więc z niewybrednymi atakami zagorzali i ślepi na niedawne
postępowanie księdza, jakże liczni w „postępowym powiecie”, przeciwnicy
Hospoda – zwolennicy Stojałowskiego. Swoje pióro na usługi ks. Stojałowskiego, podobnie jak rok wcześniej, oddaje kańczucki mieszczanin i kowal
A. Kamecki. Do posłowania z powiatów tych wybierał się sam ks. Stojałowski, kanonada Kameckiego w kierunku ludowców i Hospoda wydrukowana
w „Wieńcu Polskim” nr 1 z 1898 r. jest jak najbardziej zrozumiała. Oto jej
znaczne fragmenty:
Odpowiedź p. Hospodowi
Głupi niedźwiedziu, gdybyś w mateczniku siedział,
Nigdy by się o tobie Wojski nie dowiedział.
Mickiewicz.
Nikt by nie wiedział o Panu Hospodzie z Wólki Grodziskiej, gdyby się był nie wyrwał jak Filip z konopi, ze swoją kandydaturą do Rady Państwa. O ile nie mam chęci
zbijania niedorzecznych zarzutów przeciw mnie podniesionych w „Przyjacielu Ludu”,
o tyle zmusza mnie do tego chwila wyboru posła do Rady państwa w naszym okręgu
Łańcut–Nisko. A zmusza mnie do tego, ponieważ p. Hospod tak jak w marcu zachorował na posła, tak trapi go znów dzisiaj gorączka poselska. Nie ustępuje ze stanowiska,
ale zawczasu pali oracyą wyborczą w „Przyjacielu Ludu” do braci włościan pow. Łańcut,
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Nisko, nazywając zaraz na wstępie tych samych braci z a c o f a ń c a m i (czyli głupcami) w sprawach politycznych. Więc jeżeli p. Hospod ma nas wszystkich za zacofańców,
to zapytajmy go, w jakiej to akademii on dawał swój rozum rafinować i przez jakiego
systemu alembik jego wiedza polityczna przechodziła”.

Hospod odważnie wytrącał spod nóg koturny i szczudła, na których tak
chłopi lubili chodzić. Miał odwagę publicznie powiedzieć polskiemu chłopu
jak niegdyś Horacy Rzymianom: „odi profanum vulgus” (nienawidzę nieoświeconego tłumu). Kamecki pisze dalej:
Rok minął jak p. Hospoda poznałem na zgromadzeniach przedwyborczych ludowców. Na jedno zgromadzenie do Leżajska zwołane przybył między innymi p. Stapiński
z dr. Mikiewiczem i uradzili, ponieważ w mieście nigdzie sali na odbycie zgromadzenia
dostać nie można, odbyć zgromadzenie na wsi w Siedlance, gdzie się też o lokal postarali. Ale ludowcy jak tylko zobaczyli żandarma, to wszyscy w nogi, w czem p. Hospod
wszystkim przodował, dmuchnąwszy za stodołę w pokrzywy i nie wylazł stamtąd. Aż
żandarm odszedł. Widzieli to Stopa z Grzęski, Wilk, wójt z Rozborza i ja. Po takim
dowodzie istnie zadziwiającej odwagi, stał się p. Hospod przedmiotem dalszych moich
obserwacji i jakoś tak się składało, że jego sprawki same mi lazły do ręki i wpadały
w oko. P. Hospod twierdzi, że nie kandydował i zrzekł się kandydatury; jest to nieprawdą i zaraz udowodnię świadkami. Ignacy Nowicki, Konstanty Tarnawski, Ignacy
Dzikiewicz, Józef Wołoszyński i ja, jak tylko przybyliśmy do Łańcuta, zaraz zostaliśmy
uraczeni odezwą wyborczą wielkimi literami drukowaną: „Wyborcy głosujcie tylko na
Józefa Hospoda z Wólki Grodziskiej itp.” Jest to chyba dowodem, że nie zrzekł się p.
Hospod kandydatury, lecz że nawet ze stańczykami był w porozumieniu, telegrafując
zaraz po pierwszym głosowaniu, w którym najmniejszą ilość głosów uzyskał do Gródka,
ażeby jego wyborcy na ks. Pastora głosować zechcieli (…). A prawda, że p. Hospod
odstąpił przecież od kandydatury, ale przy drugim głosowaniu, to dla tego, bo musiał,
czego sobie przecież ani on, ani też nikt tego jemu za zasługę poczytywać nie będzie.
Pisze p. Hospod, żem się powiesił na stryczku kłamstwa, ale i jemu za powyższe
kłamstwa, chyba nic innego jak w najlepszym razie jedwabny sznurek się należy.
Mówisz p. Hospod, że się wyrażam niezgrabnie i nietaktycznie, na to ci odpowiem,
żem nigdy nie był przepuszczany przez młynek salonowej ogłady. P. Hospod to, co innego! Kto tyle razy zmieniał sierść w czasie wyborów, był Stojałowczykiem, ludowcem,
a na ostatku stańczykiem, ten nabrał szyku, taktu, lokajsko-stańczykowskiej tresury?
My sami o tem wiemy aż nadto dobrze; żeśmy prostacy, nieoświeceni, ale my temu
niewinni, kraj biedny źle rządzony; szkół mało i źle zorganizowane, to też wobec tych
warunków oświata nie świeci pełnym blaskiem, ale widzimy ją jak przez szpary. Jednakże my zacofani nie myślimy pójść po radę do Wólki Grodziskiej i nie będziemy, ani
też nie pójdziemy oblegać p. Hospoda jak żydzi rabinów w Bełzie i Sadogórze. A teraz
osądźcie sami kochani czytelnicy, czy prawda, czy fałsz stoi po stronie p. Hospoda.
Ja przy wyborach poprzednich robiłem, co mogłem, w imię prawdy i trzymając się
poleceń ks. Redaktora, że lepiej przepaść niż zdradzić. Hospodowi stanęła ta prawda
zawadą, dla spełnienia marzeń osiągnięcia krzesła poselskiego. Bierze atrament i chce
mnie czernić przed światem, zdaje mnie się jednak, że nie chcąc swój własny obrazek
wymalował. Nawet nie wiedziałem, że z niego taki artysta. Twierdzenia p. Hospoda, że
jako rzemieślnik robię tylko dworom i jestem od nich zawisłym są zupełnie niedorzeczne; gdyż ja robię tym, co mi płacą, a nie na to uczyłem się rzemiosła, żeby być niewolnikiem, ale na to żeby być niezawisłym człowiekiem; w końcu sześć morgów dobrego
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gruntu i rzemiosło, pozwalają mi mówić prawdę ludziom, bez względu na stanowisko.
Dlatego liczę się tylko z Bogiem. Tyle na teraz z p. Hospodem, z góry jednak powiadam,
że jeśli napady p. Hospoda się powtórzą, a żadnych faktów zawierać nie będą, to ja p.
Hospodowi (…), odpowiadać nie będę. Teraz do Was kochani bracia. Wiecie już o tem,
że w naszym okręgu Łańcut–Nisko wybory nastąpią. Kto wie, co jutro przyniesie, bo
wypadki jeden za drugim pędzą siłą pary? Trzymajcie się dzielnie przy stronnictwie
chrześcijańsko-ludowym, działajcie z zaparciem siebie samych wedle naszych zasad
i przekonań, słuchajcie naszego wodza ks. Stanisława Stojałowskiego, a Pan Bóg litościwy na pewno nam naszle zwycięstwo.
Tylko wszyscy razem a nic się nam oprzeć nie zdoła, złamiemy przeciwności
i gwiazda lepszej doli nad nami zaświeci.
Żegnam Was, Wasz życzliwy A. Kamecki53

Stałym elementem życia polskiego jest skołtunienie. Kołtun znakomicie
się czuł w każdej epoce. Bezwstydnie przechodził z obozu do obozu, błyskawicznie zmieniał orientację ideową, bez skrupułów potępiał to, co dotychczas
dla niego było święte. Nazwać taką wypowiedź małostkowością lub opatrzyć
stemplem „brak klasy” to za mało.
Darujmy sobie rozwodzenie się nad charakterologicznymi cechami
ks. redaktora i jego popleczników. Powyższy passus tak dalece nie ma nic
wspólnego z poglądami i dotychczasową działalnością Hospoda, iż powiedzieć można, że nie kłamią w nim tylko (często źle postawione) znaki
interpunkcyjne. Wolność prasy w wydaniu ks. Stojałowskiego polegała na
wydrukowaniu tego, co chciał, miał bowiem drukarnię, papier, terenowych
informatorów, opłacanych przez siebie redakcyjnych dziennikarzy. Nie mogę
uwolnić się od przekonania, że większość z nich odznaczała się małostkowością, brakiem taktu i szacunku, głównie dla ludowców. Łatkę przykleja się
łatwo, ale wyzbycie się jej (o ile jest to w ogóle możliwe) zabrać może długie
lata wytężonego wysiłku nie tylko zainteresowanego, także wielu jego zwolenników. Wiedział o tym ks. redaktor z „Wieńca”.
Nie pozostali daleko w tyle za nim redakcyjni propagandziści „Wieńca
Polskiego”, podpisując swoje wywody niepoprawnie pisanymi nazwiskami
grodziskich chłopów. Co prawda nazwisko żadne w tej korespondencji nie
pada, niemniej jednak dokładnie wiadomo, kogo dotyczy:
List z Grodziska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Kochani Bracia czytelnicy, a szczególnie wy bracia wyborcy z powiatu łańcuckiego. Smutno to chwytać za
pióro, jeżeli się wie, że nie chwalić, lecz ganić wypada, a tem smutniej, jeżeli Ci, których
karać wypada są naszemi sąsiadami z jednej i tej samej wioski. Lecz trudno w chwili tak
ważnej jak dzisiejsza, odrzucać wszystkie względy ażeby złe samym początku stłumić.
Wioska, w której Ja mieszkam, a to Grodzisko Górne, Grodzisko Dolne, Wólka Grodziska, liczy do 2000 numerów i około 10 000 mieszkańców. Otóż u nas (ze wstydem
to musimy przyznać) znalazło się trzech ludzi, z których jeden dla osobistej korzyści
a dwaj inni z ciemnoty zdradzają sprawę ludową, czem tylko wstyd naszej gminie przynoszą.
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Lecz my Grodziszczanie nie damy się podobnemu postępowaniu zbałamucić, bo
wiemy przyczyny i powody takiego działania. Jeżeli jednak na tem miejscu się odzywamy, to dlatego żeby się udać do Was kochani bracia i Wam te niecne postępki tych
oszczerczych faryzeuszów odkryć i przekonać Was, że my najbliżej owych lisów się
znajdujący jak najusilniej ks. Stojałowskiemu ufamy i wierzymy.
Bracia Włościanie! Jeżeli, w jakim czasie to z pewnością teraz kandydatura naszego
ks. Redaktora jest bardzo pożądana, bo tylko on jeden potrafi z prawdziwym pożytkiem
dla całego ludu włościańskiego i dla naszego powiatu pracować. Złączmy się zatem
w jeden obóz, podajmy sobie nasze spracowane ręce, połączmy nasze siły i postarajmy się o to ażeby z naszego obozu rozległ się silny głos; naszym posłem niech będzie
nasz ukochany i uwielbiany ks. Stanisław Stojałowski. On pracował już dla nas tyle lat.
On już tyle za sprawę ludową wycierpiał, jemu się słusznie nasze zaufanie i mandat
poselski należy.
Jeżeli po naszym powiecie wśród ogólnego zapału odzywają się fałszywe głosy,
to dzieje się tak jak u nas w Grodzisku gdzie na 10 000 ludności 3 zdrajców stara się
sprawę popsuć, ale zaufanie tysięcy oparte na dobrze zrozumianej potrzebie, oparte na
wdzięczności za kilkunastoletnią pracę i poświecenie, potrafi te wszystkie przeszkody
zwyciężyć i prawdzie do zwycięstwa dopomódz.
Na tem kończymy nasze nieudolne wyrazy, pozdrawiając Was wszystkich serdecznie.
Józef Szlajda, Antoni Klin, Franciszek Czerwonka54

W korespondencji tej, pisanej być może ręką grodziskiego chłopa,
mocno jednak stylizowanej i retuszowanej w redakcji „Wieńca” dla potrzeb
bieżącej propagandy wyborczej ks. Stojałowskiego, gra autor subtelnie na
najniższych instynktach chłopów, w tym najbliższych sąsiadów Hospoda. Bo
czym jest stwierdzenie „jeden dla korzyści osobistej dwaj inni z ciemnoty”,
jak nie otwarciem polskiego piekiełka. Tacy niestety jesteśmy, jak już ktoś
może odnieść korzyści z naszego poparcia, to niech je odnosi obcy, broń
Boże sąsiad. Ten niech nas nie kłuje w oczy swoimi sukcesami. Grodziszczanie niczym szczególnym nie wyróżniają się w całej populacji Polaków.
W tej korespondencji ujawniają się czytelnikom, jako ludzie obficie wyposażeni w gen Polaka: „Zagryźć sąsiada”. W konsekwencji czytamy paszkwil,
wzorcowy produkt pewnego typu myślenia, który posługuje się manipulacją,
insynuacjami i półprawdami, który stał się pożądanym towarem na rynku
zapotrzebowania politycznego show. Te oceny rozciągam na sporą jak by nie
było grupę Grodziszczan, swobodnie manipulujących prawdą, pogardą do
osoby, która z reguły z przyczyn nie politycznych im nie odpowiada. Wszak
Bóg obficie obdarzył nasz piastowski szczep wodzirejami opinii publicznej,
którzy małostkowość mają zapisaną w genach.
Niewątpliwie dla wielu nie tylko grodziskich zawistników, zazdroszczących Hospodowi popularności i „zaszczytów”, chronicznie sfrustrowanych
tym, że żadnej roli w ówczesnym ruchu ludowym nie odgrywali, była to doskonała okazja do umniejszenia roli Hospoda w tym ruchu. Każde kolejne
szyderstwo ks. Stojałowskiego, jego popleczników i gazetek, także łańcuckich
54
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i grodziskich ludowców, traktował Hospod jako akt uznania. Wyzywa się
tych, których się ceni albo się ich boi – tak Józef wyjaśniał skłonności Stojałowczyków.
Jeżeli wnikliwie popatrzy się na działania Hospoda można odnieść wrażenie, że nie pomylił on opinii włościan z opinią gazetki ks. Stojałowskiego.
Nie należał do grona łańcuckich wielbicieli księdza redaktora, przeciwnie –
należał do towarzystwa przez to grono nieakceptowanego. Nie dał się nabrać
na szeroką gamę mistrzowskich sztuczek, którymi ks. Stojałowski mamił
zaślepionych jego gestami chłopów.
*
Jak poważnym dla ks. Stojałowskiego kontrkandydatem i konkurentem
do poselskiego stołka w 1898 roku był Józef Hospod, świadczą zamieszczane
w gazetkach Stojałowskiego (często jego autorstwa) korespondencje z agitacji
wyborczej księdza, prowadzonej w północnej części dawnego powiatu łańcuckiego na tzw. leżajszczyźnie. Sprawozdanie ze spotkania przedwyborczego
ks. Stojałowskiego w Leżajsku skupia się prawie wyłącznie na uwypukleniu
relacji pomiędzy Stojałowskim a obecnym na zgromadzeniu Hospodem,
tak jakby żadnych innych ważniejszych problemów w tym środowisku nie
było. Faktem jest, że poruszane przez Hospoda sprawy zaprzątały ówczesne
umysły. Chodziło m.in. o zarządzenie językowe premiera Badeniego dla
Czech, przyznające językowi czeskiemu równe prawa z językiem niemieckim.
Spowodowało to gwałtowny sprzeciw posłów niemieckich w Radzie Państwa,
wrzenie na ulicach Wiednia i przyczyniło się do zdymisjonowania Badeniego.
Uwagę galicyjskiej wsi przykuwały także zapowiadane przez konserwatystów
projekty ustaw wprowadzających niepodzielność gruntów i gospodarstw
rolnych, przeciwko którym chłopi stanowczo protestowali. Przy wszechobecnej i wszechpanującej wówczas lichwie ważną dla włościan była możliwość
pozyskiwania tanich i dogodnych kredytów.
Ówczesny Leżajsk posiadał z pewnością swoją specyfikę i niezaprzeczalne
problemy, ważniejsze od zaakcentowanych i mocno podkreślonych w sprawozdaniu, których to problemów albo na zgromadzeniu nie poruszano, albo
nie raczył ich pokazać sprawozdawca, jako nieużytecznych propagandowo.
Zapewne sprawozdanie ze zgromadzenia leżajskiego miało mieć dla ks. Stojałowskiego wydźwięk wyłącznie agitacyjno-propagandowy oraz dać sygnał
wyborcom, że Hospod wziął udział w zgromadzeniu, zadeklarował na tymże
zgromadzeniu, że nie kandyduje, a co najważniejsze, że podziela poglądy
księdza i przestaje być jego konkurentem. Oddajmy głos sprawozdawcy:
Zanocowawszy w Gorzycach, przybyli wyżej wymienieni do Leżajska o godzinie 11
przed południem. Po odprawieniu mszy świętej we Farze rozpoczęło się zgromadzenie
w Sali ratuszowej o godzinie 1-szej. Zagaił zgromadzenie poseł Kubik, po czem burmistrz Leżajska p. Zawilski, obrany przewodniczącym, udzielił głosu ks. Stojałowskiemu do przemowy kandydackiej. Po nim mówił poseł Jan Kubik o działalności posłów
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naszych w parlamencie, p. Wilk o różnych utrapieniach ludzi, a szczególnie o notariuszach, zaś p. Chmura o rozmaitych stronnictwach ludowych.
Obecny na zebraniu p. Alojzy Hospod z Grodziska, oświadczywszy, że nie kandyduje, postawił ks. Stojałowskiemu trzy pytania;
Jak się zapatruje na niepodzielność gruntów? Jak się zapatruje na rozporządzenia
językowe?
Co sądzi o kredycie dla włościan?
Odpowiadając na pytania, wyjaśniał ks. Stojałowski, że rozporządzenia językowe
uważa nie tylko za sprawiedliwe, ale także za legalne, czyli zgodne z ustawami. Ustawy
językowe nowe są rzec można zbyteczne. Jest bowiem co do używania języków ustawa
konstytucyjna zasadnicza, której paragraf 19 stanowi, że każdy ma prawo w swoim
języku narodowym porozumiewać się z władzami i języka tego swobodnie używać.
Ta ustawa wystarcza, a chodzi tylko oto, aby ona była wykonana. Wykonanie zaś ustaw
należy do rządu, więc rząd, a zatem i hr. Badeni miał prawo wydać rozporządzenie językowe. Dlatego też, chociaż stronnictwo nasze, miało największe rachunki z Badenim,
to jednak myśmy te sprawy osobiste, czyli raczej domowe i własne odłożyli na później,
a glosowali za rozporządzeniem. Bo skoro my dziś w Galicji nie dalibyśmy sobie nasyłać
Niemców do szkół lub urzędów i staralibyśmy się ich wykurzyć, toć przecie i Czechom
życzyć musimy, aby się raz nareszcie spod nienieckiej opieki dobyli.
Co do niepodzielności gruntów, to ta niepodzielność odnosi się tylko do najmniejszych 3 czy 4 morgowych gospodarstw? Musi być ustawa, aby nie wolno było zlicytować
gospodarstwa za byle jaki dług; musi też być założony bank ziemski, czyli rentowy, aby
ułatwił włościanom nabywanie ziemi i nie dopuszczał, aby grunta obszarowe przechodziły w ręce żydowskie. Gdy te wszystkie sprawy równocześnie będą wprowadzone,
wtedy stanowczo i otwarcie powiadam: Włościanie nie dzielcie Waszych gruntów – będziecie dzielić, – czyli parcelować obszary, które w żydowskie dziś padają ręce.
Co do kredytu, to każdy rozumny wie, że dzisiejszych warunkach oczywiście lud
potrzebuje częstokroć pożyczki, – ale i to pewne, że pożyczką rzadko się kto naprawdę
poratuje.
Pan Hospod oświadczył, że tą odpowiedzią jest zadowolony55.

Do beczki miodu dodaje sprawny, doświadczony agitator i propagandzista szczyptę dziegciu!
Na żądanie p. Szylewicza, mieszczanina leżajskiego, aby ks. Stojałowski przyrzekł,
że się nie zmieni, odpowiedział ks. Stojałowski, że tego przyrzeczenia dawać nie potrzebuje, bo dał dowody, że przez 23 lat się nie zmienił, to na starość zmieniać się już
nie ma powodu, ani nie pora mu obierać inną drogę. Gdy nikt już głosu nie zabierał,
zgromadzenie zakończono56.

Z relacji tej niezbicie wynika, że drugi po Hospodzie przytomny uczestnik tego zgromadzenia, leżajski mieszczanin p. Szylewicz nie okazał należnego księdzu zaufania i możemy się domyślać, że w zamian za warunkowe
poparcie zażądał od Stojałowskiego przyrzeczenia, że ten nie odstąpi w przyszłości od głoszonych ideałów. Było już wówczas tajemnicą poliszynela, że ks.
Stojałowski jest pogodzony i związany ugodą z Badenim, biskupami, przeszło
55
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rok wcześniej w Rzymie zaparł się samego siebie i odwołał uroczyście wszystkie swoje dotychczas głoszone poglądy.
Zgromadzenia leżajskiego nie przeoczył również zaprzyjaźniony z obozem księdza Stojałowskiego krakowski chrześcijańsko-narodowy „Głos Narodu”. W korespondencji z Leżajska pisał:
W niedzielę odbyło się tu zgromadzenie przedwyborcze, na którym się zjawiło przeszło 1000 wyborców. Zgromadzenie zwołane zostało do Sali Ratuszowej. Zagaił je poseł
Kubik, potem wybrano przewodniczącym Burmistrza. Ksiądz Stojałowski przemawiał
witany z nieopisanym entuzjazmem, i zgłosił swoją kandydaturę na posła do Rady Państwa. Następnie wystąpił włościanin Hospod, którego stawiało Stronnictwo Ludowe,
jako swego kandydata. Hospod oświadczył, że wobec kandydatury ks. Stojałowskiego
on swojej kandydatury się zrzeka. Kandydaturę ks. Stojałowskiego uchwalono jednogłośnie57.

Znamiennym jest, iż Józef Hospod nie należąc do obozu ks. Stojałowskiego, nie zgadzając się też z jego programem i postępowaniem, miał dla samego
ks. Stojałowskiego wielki szacunek i nigdy przeciw niemu nie wystąpił, chociaż jego gazetki często go atakowały nie przebierając w środkach. Wykalkulowana histeria otoczenia ks. Stojałowskiego zderza się z powściągliwością
Grodziszczanina. Nie jest to łatwe, bo przecież emocje sprzedają się znacznie
lepiej niż rozum. U Hospoda górę bierze rozum.
Naturalnym i pierwszym kandydatem Stronnictwa Ludowego w tych
wyborach do Rady Państwa był Józef Hospod. Po zrzeczeniu się przez niego kandydatury na posła na zgromadzeniu przedwyborczym w Leżajsku,
Stronnictwo Ludowe zwołuje na dzień 16 stycznia 1898 roku zgromadzenie
ludowe w Łańcucie.
Celem zgromadzenia było przeciwstawienie kandydaturze ks. Stojałowskiego na
posła do parlamentu z gmin wiejskich Łańcut, Nisko, kandydatury Stronnictwa Ludowego. Zgromadzenie zagaił krótką przemową p. Stapiński, wzywając zgromadzonych do
wyboru przewodnictwa. Z woli większości zgromadzenia przewodzenie zgromadzeniu
przekazano ks. Stojałowskiemu. (…) Następnie p. Stapiński w dłuższej przemowie
wykazywał, dlaczego Stronnictwo Ludowe kandydaturze ks. Stojałowskiego jest przeciwnym i wyliczywszy cały szereg zarzutów, postawił kandydaturę gospodarza Józefa
Jachowicza ze Strażowa w powiecie łańcuckim. Ks. Stojałowski odpowiedział na zarzuty,
po czem mowę kandydacką wygłosił Jachowicz58.

Kolejny numer „Wieńca Polskiego” przynosi kolejne dobre wieści dla
Stojałowskiego i jego zwolenników w powiecie. Otóż
na zgromadzeniu przedwyborczym odbytem w Grodzisku dnia 8 bm. pod przewodnictwem Andrzeja Wilka z Sieniawy uchwalono jednogłośnie poprzeć kandydaturę X
Stanisława Stojałowskiego. Zebranych było ponad 200 osób59.
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Wzmianka powyższa kończy „dzieło” wyrugowania chłopa z walki
o mandat poselski do Parlamentu Wiedeńskiego, rozpoczęte zjadliwym i nieprzebierającym w środkach atakiem A. Kameckiego w „Wieńcu Polskim”,
przypieczętowane przez sąsiadów wyborem jego konkurenta w sutannie.
Chłopskie, chrześcijańsko-ludowe łańcuckie salony odetchnęły z ulgą. Czas
wkrótce zweryfikował ten wybór.
Józef Hospod dobrze orientował się w sytuacji politycznej w powiecie
łańcuckim, gdzie nadal dominowały wpływy Związku Stronnictwa Chłopskiego, które nie wzięło udziału w tworzeniu Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie. Znał także wpływy samego Stojałowskiego, który był tutaj znany
jako obrońca ludu, odwołujący się do uczuć religijnych, co wtedy miało duże
znaczenie. Ostatecznie Hospod z kandydowania zrezygnował. Uznał, że bezsensem będzie atakowanie przeciwnika, którego nie będzie w stanie pokonać.
Nie dał się ponieść niezdrowej ambicji, pamiętając, że żądza rzadko przynosi
sukcesy.
Wydaje się, że tylko psychoanaliza mogłaby wyjaśnić zdumiewającą
przewagę jakże głośnych stojałowszczyków nad liderami ludowców, którzy
przegrywali z nimi wszelkie debaty i spory publiczne. Zawsze było tak:
z jednej strony histerycznie podniecony, chrześcijański ludowiec toczący
jad, samozwańczy sędzia i pogromca, a z drugiej przedstawiciel ludowców
mówiący normalnym głosem o faktach, odwołujący się do praw logiki.
Ludność dorzecza Wisłoka i Sanu nie lubi takich poprawnych mydłków.
Tutaj rację miał ten, kto głośniej krzyczał, a kwieciste epitety to jedyne
argumenty zrozumiałe dla większości wyborców. Hospod szybko pojąć
musiał, że galicyjska polityka polska nie jest grą rozumu czy argumentów.
Tutaj człowiek kulturalnie wykładający swoje racje nie miał czego szukać
w wyborach parlamentarnych.
O wynikach wyborów i triumfie ks. Stojałowskiego donosił „Głos Narodu”:
Łańcut, 3 lutego (godzina 3 po południu). Wynik ogólnych wyborów na posła do
Rady Państwa z okręgu gmin wiejskich Łańcut–Nisko przedstawia się następująco:
Głosowało 439 wyborców. Ksiądz Stanisław Stojałowski otrzymał głosów 415, Józef
Jachowicz kandydat Stronnictwa Ludowego otrzymał 23 głosy. Stosunek lokalny głosów
był taki, że w Niskiem powiecie otrzymał ks. Stojałowski 132 głosów, w Łańcuckim 285
głosów. Tryumf ks. Stojałowskiego, a klęska ludowców przechodzi wszelkie oczekiwania. Poseł ks. Stojałowski otrzymuje zewsząd telegraficzne gratulacje60.

Radykalny i bardzo na ówczesne czasy postępowy program wyborczy
Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego, opracowany przez Stojałowskiego
wspólnie z socjalistami dla potrzeb kampanii wyborczej 1897 roku, a także
stanowcze poparcie Związku Stronnictwa Chłopskiego umożliwiło księdzu
zdobycie mandatu poselskiego w czwartej kurii z okręgu Łańcut–Nisko.
60
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Programu tego ks. Stojałowski nigdy nie zamierzał realizować i szybko po
uzyskaniu mandatu poselskiego się z niego wycofał.
Na zarzuty kierowane pod adresem łańcuckich działaczy chłopskich
przez „Przyjaciela Ludu”, krytykujące ich za wsparcie w wyborach Stojałowskiego, tak odpowiadał Franciszek Magryś:
wybraliśmy ks. Stojałowskiego, tośmy znów tak bardzo źle nie postąpili, wszak pracuje
25 lat, to starszy Przyjaciel. (…) My pomimo różnych wieców sami radzili i postanowili
wybrać ks. Stojałowskiego61.

Podobnie wypowiadał się Jan Sobek z Handzlówki, już wówczas związany
ze Stronnictwem Ludowym. We „Wspomnieniach z przeszłości” spisanych
po latach tak wspomina ten epizod wyborczy:
Żal mi było Jachowicza, którego jako chłopa popierać trzeba było koniecznie, jednakże dałem pierwszeństwo Stojałowskiemu (…), bo brał chłopów w obronę i poświęcał się dla ludu62.

Tak w jednej, jak i w drugiej wypowiedzi snuje się cieniutka nutka refleksji i wątpliwości, która zrodziła się być może u obu działaczy, gdy obserwowali, jak daleko w tym czasie odbiegł ks. Stojałowski od swoich programów
z lat 1896–1897, w których domagał się oddzielenia Kościoła od państwa,
kolektywizmu, rewizji sprawy indemnizacji i serwitutów. Jak głęboko zawiódł
ich i całe łańcuckie włościaństwo? Poczucie zawodu wobec działalności ks.
Stojałowskiego, kompromitacja jego poselskiej posługi wobec łańcuckich
wyborców – wszystko to sprzyja marzeniom o chłopskim pośle. Jeszcze przez
kila miesięcy będą bronić swego wyboru, nawet pogodzą się z oczywistymi
afrontami czy niemocą swego wybranka. Ale zawiedziona miłość zmienia się
zawsze w nienawiść.
O zawodzie, jakiego doznali nierozważni chłopi najlepiej świadczy następująca korespondencja zaprzyjaźnionego z ks. Stojałowskim krakowskiego
„Głosu Narodu” z Łańcuta:
W dniu 18 listopada 1898 roku nie odbył się w Łańcucie wiec ludowy zwołany do
Sali miejscowego Sokoła, przez ks. Stojałowskiego; (…) nie tyle z powodu przeszkód
władzy, co z powodu zniechęcenia ludu do aktualnie prowadzonej polityki przez ks.
Stojałowskiego. Poseł Stojałowski wyznaczył nowy termin wiecu na dzień 26 listopada63.

Bowiem ks. Stojałowski z roku 1898 i następnych, silny politycznie,
to inny Stojałowski. Specjalizuje się w zwalczaniu ludowców i socjalistów.
Broni faktycznie uprzywilejowanego stanowiska kleru i terroru wywieranego
przez duchowieństwo za pomocą klątw, kazalnicy i konfesjonału. Schlebia
„Związek Chłopski” 1898, s. 58–59.
 I. Wojnar, Z dziejów ruchu ludowego w powiecie łańcuckim w latach 1861–1914, op.
cit., s. 53.
63
„Głos Narodu” 1898, nr 267, s. 4.
61

62

147

wszystkim grupom społecznym i hojnie rzuca im obiecanki. Sutanna wówczas steruje wyobraźnią masową, a ten, kto jest w stanie tą wyobraźnią sterować, dzierży hegemonię ludową. Tylko ks. Stojałowski jawił się bezinteresownym obrońcą krzywdzonego łańcucko-niżańskiego ludu, co też wystarczyło
do przekonania łańcuckich działaczy do poparcia kandydatury wówczas już
mocno skompromitowanego ks. Stojałowskiego.
Jakub Bojko tak wspomina i ocenia współpracę posłów ludowych (3 osoby) i stojałowszczyków (6 posłów) przed dołączeniem do nich Stojałowskiego, jak również rolę księdza na parlamentarnym forum ludowym:
Żyliśmy razem dość zgodnie. Jego chłopi Stojałowczycy – proste uczciwe rataje, nie
mieli nam, lubo tego samego pokroju, czym zaimponować. Jeden tylko koleżka, Szajer,
imponował swą postawą i krasnym strojem. Ale potem, gdy za pół roku przyszedł do
nich i śp. ks. Stojałowski wybrany posłem z 4 kurii Łańcut–Nisko, harmonia ta szwankowała, na wielką szkodę ruchu ludowego, a na uciechę tych, którzy tego ruchu nie
chcieli64.

Z kolei Wilhelm Feldman (1868–1919), obserwator ówczesnej galicyjskiej sceny politycznej, już w 1907 roku pisał:
Wieś galicyjsko-polska, gruntownie poruszona przez Stojałowskiego, od początku
lat dziewięćdziesiątych stała się terenem zawziętych walk politycznych. Ludowcy
najsilniejszą zdobyli w niej pozycję, (…) pozostał zaś duży wpływ redaktora „Wieńca”
i „Pszczółki”, a i inni księża nie dali za wygraną.

Epizod parlamentarnej działalności Stojałowskiego Feldman tak kwituje:
Stojałowski pogrzebawszy całą swą przeszłość, rychło pogrzebał też sławę swą, jako
parlamentarzysta: w krótkim czasie swego posłowania (1898–1900) okazał, że doskonały agitator chłopski na szerszej arenie światowej może być zerem; na audytorium posłów
jego kapucynady nie robiły wrażenia, z chwilą zaś, gdy musiał przyznać iż przy pakcie
ugodowym otrzymał od namiestnictwa pieniądze – przestał być poważnie traktowany65.

Mało to chlubna karta w działalności łańcuckiego ruchu ludowego. Ich
wybraniec okazał się zarówno marnym posłem, jak i równie wielkim szkodnikiem sprawy ludowej. Łańcuccy chłopi, w tym Grodziszczanie, oszołomieni chrześcijańsko-ludowym zgiełkiem, sterowani umiejętnie dawkowanym
przez ks. redaktora i jego gazetki populizmem, pomijając już bezczelność
tych przedstawień, trwali przy nim, oklaskiwali, buczeli. To byli chłopi, którzy sami sobie wywalczyli ten stan, sami wynagradzali swoim poparciem,
swoimi głosami tego, który prowadził ich do zagłady.
Pomimo niesprzyjających okoliczności Józef Hospod aktywnie uczestniczy w życiu polityczno-społecznym i gospodarczym łańcuckiej wsi. Bierze
udział w licznych zgromadzeniach w powiecie, organizowanych z udziałem
posłów do Sejmu Krajowego we Lwowie, jak również posłów wybranych do
64
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 K. Dunin-Wąsowicz, Jakub Bojko, ze wspomnień, Warszawa 1959, s. 235.
 W. Feldman, op. cit., s. 254.

parlamentu wiedeńskiego. Zgromadzenia te tradycyjnie ożywia swoimi wystąpieniami, zgłaszając na każdym z nich szereg postulatów tak pod adresem
posłów, jak również władz lokalnych. W dniu 14 lutego 1900 roku bierze
udział w łańcuckim zgromadzeniu sprawozdawczym trzech posłów: Bolesława Żardeckiego, posła do Sejmu Krajowego, oraz posłów do Rady Państwa
– ks. Pastora i ks. Stojałowskiego. Po sprawozdaniu Żardeckiego, jak pisze
F. Magryś w korespondencji do „Związku Chłopskiego”,
jeden z włościan przedstawił, aby Pan poseł starał się o ile możności w Sejmie popierać
sprawy rolnicze, gdyż rolnictwo jest podstawą dobrobytu wszystkich warstw społeczeństwa. Oraz aby w budżecie krajowym zamiast na teatry, z których się ludzie gorszą,
wstawiono tę kwotę na rolnictwo, toby wszyscy lepiej skorzystali. W końcu oświadczył,
aby dać wotum zaufania Szanownemu Posłowi, i podziękować za jego pracę, co ludność
zebrana z oklaskiem uczyniła66.

Sprawozdawca, jak przystało na łańcuckiego działacza Związku Stronnictwa Chłopskiego, udaje, że ludowca Hospoda nie rozpoznaje, tytułując
go „jeden z włościan”. Dalej sprawozdawca opisuje gorszące lud wystąpienia
swoich ulubieńców, Pastora i Stojałowskiego nazywając je „przedstawieniem”.
Magryś pisze:
Z całego przedstawienia wyszedłem zadowolony. Dlaczego?... Dlatego, że: … tak
dziś widzę, że rzeczy postąpiły dla ludu naprzód, … bo jeden drugiego robotę publicznie wyświęca przed ludem, mówi: to a to źle…67.

Takimi to słowami kamufluje Magryś nieudane dla łańcuckiego ludu
posłowanie szczególnie mu bliskiego i usilnie niedawno popieranego ks.
Stojałowskiego.
Następne tego rodzaju zgromadzenie odbywa się 7 marca 1900 roku
w Leżajsku. Sprawozdania składają posłowie Żardecki i ks. Pastor. Po wystąpieniu Żardeckiego wielką wrzawę wywołała wśród zgromadzonych wniesiona do Sejmu sprawa niepodzielności gruntów chłopskich. Wtedy to
Józef Hospod gospodarz z Grodziska, objaśnił, do czego doprowadziłaby niepodzielność gruntów i zakończył, że każde dziecko musiałoby złamać czwarte przykazanie
Boże. Zgromadzony lud włościański jak i mieszczański oświadczył jednogłośnie przez
głosowanie: niech zostanie tak jak jest. (…) Potem zabrał znowu głos gospodarz Hospod i zapytał Pana Żardeckiego czy głosował w Sejmie za rubryką budżetu, w której
wstawiono pewne kwoty na teatry? Jak się zapatruje na połączenie obszarów dworskich
z gminami i na niepodzielność gruntów? Pan Żardecki z odpowiedzią na pytania Hospoda się wstrzymał albowiem czas był krótki, bo koniecznie ks. Pastor, poseł do Rady
Państwa chciał do zgromadzonych przemówić.

Poseł ks. Pastor, niedawny zwycięski konkurent Hospoda do mandatu
poselskiego, dziękuje za wybór, a ponieważ przeciw niemu oprócz Hospoda
66
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„Związek Chłopski” 1900, nr 8, s. 59–60.
Ibidem.
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kandydował socjalista, wyjaśniał, co to jest socjalizm. Tłumaczył się ze swojej długiej nieobecności wśród leżajskich wyborców i jako wytłumaczenie
podał, że
w parlamencie nic się nie robi ze znanych powodów. (...) W końcu zaznaczył ks. Pastor,
że go bardzo dziwi, dlaczego nikt z włościan, prócz Hospoda głosu nie zabiera, tak by
znaczyło, jakoby nikogo nic nie bolało, że lud powinien przed posłem się żalić, skoro go
widzi przed sobą68.

Znamienne, że Hospod tak na zgromadzeniu w Łańcucie, jak i w Leżajsku głos zabiera i polemizuje jedynie z posłem Żardeckim. Ignoruje
obecnych na zgromadzeniach posłów-duchownych, ks. Stojałowskiego i ks.
Pastora. Ten drugi, konserwatysta, poseł obozu rządzącego Galicją, utożsamiany przez włościan z kastą ciemiężycieli ludu, wysługujący się szlachcie i magnaterii, szczególnie nie zasługiwał na zainteresowanie ideowego
ludowca. Zgromadzenie leżajskie kończy apelem „kochajmy się”, brzmiącym niemalże jak „z polską szlachtą polski lud”, Jędrzej Czerwonka, radca
powiatowy z Grodziska Dolnego, utożsamiany, ze Związkiem Stronnictwa
Chłopskiego. Występuje jednocześnie z wnioskiem o udzielanie wymienionym posłom wotum zaufania.
Sprawozdanie ze swych poselskich obowiązków składa ks. Stojałowski
grodziskim wyborcom w maju następnego roku. Wcześniej zapewne w Grodzisku nie był, bo dopiero przy tej okazji dziękuje im za wybór na posła.
Przebieg wiecu z udziałem posła Stojałowskiego tak relacjonuje „Wieniec
Polski”:
W Grodzisku odbyło się zgromadzenie w dniu 30 maja o godzinie 1-wszej w południe w gospodzie Przeszły, tak zwanym Ratuszu. Przewodniczącym obrano Moszkowicza, zastępcą ks. Stojałowskiego, sekretarzem Andrzeja Wilka. Ks. Stojałowski opowiadał o stanie państwa i kraju, o działaniu posłów chrześcijańsko-ludowych. Gdy w toku
mowy wspomniał, że wyborcom dziękuje za wybór na posła, bo dawniej goniono Go
jak dziką zwierzynę i co chwila zamykano, gdziekolwiek się zjawił, zawsze przy jego
boku był „kogut”, a dziś kogut musi siedzieć pod parkanem – komisarz rządowy zaczął
pomrukiwać. Wtedy ks. Stojałowski z siłą powiedział: „nie ma, czego bronić, to co ze
mną robił Badeni było łajdactwem i rozbojem – i ja to muszę napiętnować” – na to młodociany komisarz wstał i odezwał się w te słowa: „Ja w imieniu prawa rozwiązuję zgromadzenie”. Ks. Stojałowski na to – „Pan dzieckiem byłeś, gdy Ja wiece urządzałem, więc
wiem, co powiedzieć można. Jeżeli za to rozwiązujesz zgromadzenie, to tylko dowód,
że Pan nie umiesz ustawy, i swoje widzimisie stawiasz ponad ustawę, której podlegać
tak samo musisz, jak każdy inny”. Następnie wezwał zgromadzonych do spokojnego
rozejścia się, dodając, że gdy panów komisarzy, którzy nigdy jeszcze zgromadzenia nie
widzieli, nauczymy, jak się wiece mają odbywać i trochę ich wymusztrujemy – to nam
bezprawnie zgromadzeń rozwiązywać nie będą69.
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„Związek Chłopski” 1900, nr 11, s. 87.
„Wieniec Polski” 1899, nr 11, s. 166.

Relacja ta, napisana zapewne rękami samego bohatera „wiecu”, świadczy
o małej frekwencji i takim samym zainteresowaniu spotkaniem, pokazuje
dobitnie „osiągnięcia” poselskie, a także niewątpliwe „korzyści”, jakie odnosili
grodziscy włościanie z posłowania ich ulubieńca ks. Stojałowskiego.

Wybory 1900 roku
Znaczne ożywienie działalności politycznej Stronnictwa Ludowego nastąpiło przed kolejnymi wyborami, kiedy to przed upływem kadencji został
rozwiązany parlament i wyznaczono nowe wybory na 13 grudnia 1900 roku.
Fakt współistnienia kilku stronnictw na wsi źle był widziany przez samych
chłopów. Wobec zbliżających się wyborów masy chłopskie coraz silniej dążyły do zaprzestania bratobójczych walk pomiędzy ugrupowaniami ludowymi.
Na licznych wiecach uchwalano odezwy i apele do przywódców wszystkich
trzech stronnictw o zjednoczenie70. W odezwach pisano:
Co jest powodem tego, że narobiło się tyle stronnictw między własną bracią?
Co jest, że stronnictwa wbrew życzeniu ludu wzajemnie i publicznie się zbeszczeszczają?71

Jakiekolwiek porozumienie pomiędzy stronnictwami Stojałowskiego
i Wysłoucha wydawało się wtedy niemożliwe. Stojałowski, po tym jak Wysłouch nie zgodził się do nazwy Stronnictwa dopisać słowo „Chrześcijańskie”,
zarzucał mu, że jego celem było od początku dojście „przez deptany krzyż
do ludu”72. W rewanżu Wysłouch pisze w „Przyjacielu Ludu”, że Stojałowski
utrzymuje kontakty z władzami carskimi w Warszawie. Duchowny występuje
do sądu ze skargą o zniesławienie. W sądzie przegrywa, co poważnie dyskredytuje go w oczach opinii publicznej. Wysłouch pisze w „Przyjacielu Ludu”
w listopadzie 1900 roku:
Ks. Stojałowski nienawidzi ludowców z całej duszy. Na zgromadzeniach swoich
rzuca się na ludowców jak opętany. Wystarczy wspomnieć nazwisko „Wysłouch”, a ks.
Stojałowski formalnie od zmysłów odchodzi i wrzeszczy: to niedowiarek, to antychryst,
to bezbóg – i aż się pieni wielbiciel moskiewskiego cara ze złości73.

Fakt istnienia i działania na łańcuckiej wsi trzech organizacji politycznych, z których każda uważała się za chłopską, powodował duże zamieszanie.
Każda z nich wystawiała swoich kandydatów na posłów, powodując rozbijanie chłopskich głosów i klęski ludowych kandydatów w wyborach. W takich okolicznościach na posłów z okręgu Łańcut–Nisko i część Przeworska
„Związek Chłopski” 1899, nr 3.
Ibidem.
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wysunięto z ramienia terenowych działaczy Stronnictwa Ludowego kilku
kandydatów.
Byli nimi Andrzej Szpetnar – wieloletni Wójt z Żołyni, Józef Hospod – działacz
chłopski z Wólki Grodziskiej, Wawrzyniec Słysz z Nowosielec i Józef Stelmach – Wójt
z Niska74.

Ponadto ze Związku Stronnictwa Chłopskiego wysunięci zostali Franciszek Magryś z Handzlówki i Antoni Trojnar z Białobrzegów. Wobec zapowiadającego się wielkiego rozbicia głosów Magryś i Trojnar wycofali swe
kandydatury.
Dużą aktywnością wykazali się wólczańscy ludowcy w kampanii
wyborczej do Rady Państwa w Wiedniu w 1900 roku. Jako kandydata na
posła Chłopski Komitet Wyborczy w Wólce Grodziskiej wysuwa mieszkańca Wólki Grodziskiej – Józefa Hospoda, aktywnego i znanego chłopom
w powiecie łańcuckim ludowca. Oto treść odezwy wólczańskich ludowców
agitującej za wyborem Hospoda, opublikowanej w „Przyjacielu Ludu” nr
49 z 1900 roku:
Odezwa do Braci wyborców
Okręgu wyborczego: Jarosław, Łańcut, Jaworów, Gródek. I Cieszanów.
Szanowni wyborcy! Czas wyborów zwłaszcza w kurii V, jest nader bliski, a do tego
okręg olbrzymi, trudno nam zatem o bliskie porozumienie się do wyboru kandydata
na te kurię, lecz z prawdziwą uciechą wyczytaliśmy w „Przyjacielu Ludu”, że na tę kurię
kandyduje uczciwy i zacny gospodarz, Józef Hospod. Nadmieniliśmy wyżej, że z pociechą przyjęliśmy te wiadomości, ponieważ Józef Hospod mimo nakłaniań z naszej strony
i mimo życzenia większości wyborców powiatu Łańcuckiego kandydatury tej przyjąć
nie chciał, choćby tylko dla tej przeszkody, że nie mógł rozwinąć agitacji wyborczej
w tak wielkim okręgu, z powodu, że cztery tygodnie w samym okresie wyborczym
musiał siedzieć przy łożu matki swojej śmiertelną chorobą złożonej, a w końcu z bólem
serca zwłoki jej złożył w grób na wieczny spoczynek.
Otóż bracia drodzy, chociaż nie wszyscy będziecie mieli sposobności poznać Józefa
Hospoda, dla krótkości czasu, mimo, że tenże będzie się starał w każdym powiecie
okręgu wyborczego przedstawić Wam się, to polecamy Wam go gorąco, jako człowieka
sumiennego, energicznego, posiadającego znajomość ustaw, a przy tem nieugiętego
i wiernego członka Stronnictwa Ludowego. Głosujcie tedy przy prawyborach 13 grudnia, jak jeden mąż na niego, bo nie ubliżając nikomu, możemy śmiało Wam go bracia
zalecić i wynieść o całe niebo wyżej od osoby Jędrzeja Wilka z Sieniawy. Znamy Józefa
Hospoda doskonale i robotę jego nad sprawą chłopską, już w naszej gminie czujemy, bo
kiedy przy ostatniej rewizji katastru gruntowego wybrano go mężem zaufania, to w tej
dzielnicy, w której on był wybranym rzeczoznawcą, podatek gruntowy o jedną szóstą
część zmniejszony został; nie da się dla braku miejsca w „Przyjacielu Ludu” opisywać
o wielu podobnych czynach jego, ale Wy bracia powiatu Łańcuckiego, sądzimy, że znacie go doskonale, bo na wszystkich zgromadzeniach, gdziekolwiek się, jakie odbywają
wszędzie się jawi i energicznie się dopomina o krzywdy ludu rolniczego i roboczego.
74
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Nie zważajcie na kłamstwa, które by się mogły pojawić na jego osobę, bo być może,
że znajdą się służalcy i lizuny, którzy Wam będą niestworzone rzeczy na niego wygadywać ze złości, jak na przykład wójt i pisarz ze Zmysłówki i zapaleni, a ślepi agitatorzy
innych kandydatów. Wiedzcie, że to wszystko nie prawda, za co Wam swem prawdziwie
katolickim sumieniem ręczymy.
Wólka Grodziska 25 listopada 1900 roku.
Franciszek Różycki asesor, Jakub Aniołek, Walenty Mazurek wyborca, Michał
Burda, Tomasz Kochan, Franciszek Majkut wyborca, Antoni Majewicz wyborca, Antoni
Lizak, Jan Śmiałek, Franciszek Kosior, Tomasz Chrzan.
Do powyższej odezwy przyłączamy się i jako zgodną z prawdą stwierdzamy:
Jan Giża z Gwizdowa, Michał Wiech z Biedaczowa wójt, Jan Kosior z Gwizdowa
podwójci, Michał Kosior wyborca z Gwizdowa, Franciszek Sołek Wójt z Laszczyn, Józef
Czupich z Laszczyn, Wojciech Grzywna, Jan Ślańda, radni z Grodziska Górnego”75

Odpowiadając na powyższy apel, tak jak w 1897 roku, tak i teraz Stronnictwo Ludowe wystawiło kandydaturę Józefa Hospoda na posła do parlamentu wiedeńskiego z V kurii. „Przyjaciel Ludu” nr 50 z 1900 roku tak pisał:
Bracia Ludowcy! Daleko jeszcze do ostatecznego zwycięstwa – to wiemy i tem się
nie zrażamy, a chcemy walczyć bez wytchnienia i aż do skutku. I oto zbliża się chwila gwałtownego starcia z przeciwnikami (…). Mamy przekonanie, że Ludowcy nie
przegrają tej bitwy. (…) Wiecie, na kogo głosować, bośmy Wam przecie nie narzucali
kandydatów, jak czynią inni, lecz samiście ich sobie upatrzyli i uprosili, i uznaliście, że
będą najlepiej bronić ludu pracującego. Więc pamiętajcież głosować solidarnie jak jeden
mąż (...), aby wielką przewagą głosów wskazać, że górą sprawa ludowa!76

Dalej „Przyjaciel Ludu” pisał:
na okręg: Jarosław–Łańcut–Cieszanów–Jaworów–Gródek, naszym kandydatem jest:
Józef Hospod z Wólki Grodziskiej. Czuwając przy łożu konającej matki, późno trochę
zwrócił na siebie uwagę, ale gdy obowiązkom synowskim zadość uczynił i zjawił się
między nami, powitaliśmy go wszyscy, jako kandydata, gdy zawiódł i stańczykom się
oddał dr. Hibl. Jest tam dużo – bardzo dużo kandydatów w tym okręgu, ale nikt równać
się nie może z Hospodem. Znacie jego zacność charakteru, jego rozum, jego przekonywające zdanie, jego piękną i rzewna wymowę, która z serca wypływa i do serca trafia.
Jest gorącym zwolennikiem ugody ludu polskiego i ludu ruskiego, więc oczekujemy od
braci Rusinów, że bez wahania oddadzą glosy polskiemu rolnikowi77.

Z tej to grudniowej kampanii wyborczej 1900 roku zachowała się autorska odezwa wyborcza Hospoda, będąca zarazem zalążkiem jego programu
wyborczego i programu działania jako przyszłego posła. Opublikowana
została w okresie przedwyborczym w „Przyjacielu Ludu”, a jej wyraźnie
koncyliacyjny ton skierowany jest do „braci chłopów” wszystkich trzech
stronnictw. Śladu w niej nie ma z „wojny między ludowej” z lat 1897–1898.
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Ukazuje autora jako pełnego entuzjazmu dla sprawy ludowej, jego niezwyczajną wrażliwość na biedę i niesprawiedliwości dotykające najuboższe warstwy włościańskie i robotnicze. Swój poselski trud i obowiązek deklaruje poświęcić walce „z nadużyciami wobec biednego ludu miejskiego i wiejskiego”,
niemiłosiernie wyzyskiwanego i poniewieranego przez ówczesne galicyjskie
władze. Odezwa ta jako dokument charakterystyczny, świadectwo politycznego piśmiennictwa tamtych czasów, została przez historyków literatury
zauważona i włączona do zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Sygnalizuje o niej „Bibliografia Polska XIX stulecia” pod redakcją Karola
Estrajchera (jun.). Oto tekst odezwy:
Do braci wyborców okręgu wyborczego:
Jarosław-Łańcut-Jaworów-Grodek i Cieszanów.
Szanowni Bracia!
Jak w 1897 roku, tak teraz Stronnictwo Ludowe postawiło moją kandydaturę na
V kurię. Krótki mamy czas, bo zaledwie kilka dni dzieli nas od wyborów. Otóż wobec
rozległości okręgu wyborczego krótkiego terminu, nawet agitacja wyborcza jest niemożliwa. Z drugiej strony musicie jednak znać tego, któremu tak wielki skarb, to jest
mandat poselski powierzyć macie. Więc też spieszę Wam oświadczyć drodzy Bracia,
że skoro zażądacie, bym się Wam przedstawił i w tym celu dopomożecie mi urządzić
zgromadzenia we wszystkich powiatach to z największa przyjemnością to uczynię.
Natomiast ze swojej strony obiecuję uroczyście, że po wyborach, gdy mię swoim
zaufaniem obdarzyć zechcecie, urządzę sam kilka zgromadzeń w każdym powiecie. Będzie to wówczas świętym moim obowiązkiem. Jako poseł będę musiał przecie zbadać,
jak obowiązujące ustawy są wykonywane w danej miejscowości, która władza dopuszcza się nadużyć wobec biednego ludu wiejskiego i miejskiego, jak i kto Was wyzyskuje
i Wami poniewiera, ażeby zebrawszy te wiadomości tam przed trybuną parlamentarną
nadużycia piętnować, o sprawiedliwość dla Was się domagać.
Zgromadzenia takie urządzałbym po wtóre dlatego, aby się przekonać o Waszej
biedzie, o potrzebach, a potem starać się o możliwe w tym względzie ulgi, tak dla Was
włościanie, jako i dla Was bracia robotnicy. Na zgromadzeniach omawialibyśmy dalej
złe ustawy, aby je poznać, a potem skutecznie zwalczać. Przedłożyłbym Wam również
formularze petycyj o zmianę owych złych ustaw, aby Wasz poseł nie poszedł z próżnymi
rekami do parlamentu, lecz obładowany całymi stosami żądań Waszych.
O jest, co robić, tylko nie ma, komu robić w tym biednym kraju naszym. Trudno
nawet wyliczyć wszystkie biedy nasze, jak grunta niesprawiedliwie opodatkowane,
chłopskie wyżej, pańskie niżej,-woda zabiera i unosi setkami morgów dobrej gleby,
pozostawiając piasek i kamyki, pożary niszczą nieraz całe wsie i miasteczka, a żydostwo
rozlane po całym kraju wyzyskuje i lichwi biedny lud. A cóż dopiero mówić o nowych
ustawach, którymi stańczycy myślą nas uszczęśliwić, jak ustawa o niepodzielności gruntów, o gminach zbiorowych itd.
Daleki jestem od tego, Bracia, aby się Wam narzucać na posła. Wybierajcie, kogo się
Wam podoba, ale Was zaklinam na wszystko, co jest drogie i święte sercu Waszemu, nie
wybierajcie takich, co dziś łażą od wsi do wsi i złote góry Wam obiecują, bo to kłamcy.
Nie wybierajcie usłużników stańczykowskich, którzy by po wyborze zdeptali i porzucili
najsprawiedliwsze Wasze żądania. Wybierajcie natomiast brata chłopa, który wzmocni
szeregi stronnictwa ludowego i będzie się dopominał o sprawiedliwość dla Was.
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O sobie i za sobą powiem jeno tyle: gdybyście mnie obdarzyli Waszem zaufaniem
i powierzyli mi mandat, nie splamiłbym go z pewnością żadnym czynem niegodnym
i nie połączyłbym się nigdy z wrogami ludu. Ile sił, ile rozumu i serca starczy, służyłbym
wiernie i odważnie sprawie ludowej, to jest sprawie Waszej i dzieci Waszych. Kończąc
błagam Was, bracia, bądźcie w dzień wyborów, jakby z żelaza i ze złota, to znaczy twardzi jak żelazo, czyści, jako złoto, którego rdza nigdy się nie chwyta. Głosujcie jak Wam
sumienie każe, idźcie do urny wyborczej z modlitwą na ustach i w sercu, bo proszącym
Bóg błogosławi, a bez Boga ani do proga.
Wasz brat
Józef Hospod78

Ze Stronnictwa Ludowego jako kandydat na posła utrzymał się tylko Józef Stelmach. Jednakże i on w tych wyborach na skutek różnych nadużyć nie
został wybrany posłem79.
„Przyjaciel Ludu”, komentując w numerze 51 wyniki wyborów w V kurii,
pisze:
W okręgu Jarosław-Łańcut-Cieszanów, wybrany został Stojałowczyk Andrzej Wilk
z Sieniawy. Dr. Hibl, który oddał się stańczykom upadł. Ludowiec Józef Hospod odstąpił
od kandydowania w ostatniej chwili80.

Dokładnego powodu wycofania się Hospoda nie znamy. Według
Ignacego Wojnara dzieje się tak z powodu zapowiadającego się wielkiego
rozbicia głosów. Przyczyny te zapewne były o wiele bardziej złożone. Po
pierwsze – późne wejście w kampanię ze względu na chorobę i śmierć matki. Ponadto miał w świeżej pamięci doświadczenia z kampanii wyborczych
w 1897 i 1898 roku. Hospod dokładnie zdawał sobie sprawę z nastrojów
wśród chłopów łańcuckich, jarosławskich i cieszanowskich, nad którymi
rząd dusz bezapelacyjnie sprawował ks. Stojałowski. Wielu bardzo agresywnych i hałaśliwych wielbicieli ks. Stojałowskiego ujawniło się także w Grodzisku i najbliższej okolicy w trakcie kampanii z 1898 roku. Hospod do
swoich zwolenników politycznych zaliczyć ich nie mógł. Uważał, iż każdy
spór polityczny jest walką, która powinna być prowadzona z poszanowaniem przeciwnika i unikaniem niepotrzebnej krzywdy. Powinna się przejawiać w przestrzeganiu reguł uczciwej gry, pokazujących jak wygrywać bez
upokarzania drugiej strony. Przestrzegał zasady, że w każdej sytuacji należy
zachowywać się przyzwoicie. Stojałowczycy razem ze swoim mistrzem
postępowali dokładnie odwrotnie. Ludziom tym wydawało się, że w walce politycznej nie obowiązują żadne reguły. W takim spektaklu Hospod
uczestniczyć nie chciał.
Bibliografia Polska XIX stulecia, t. X, Litera H, s. 397; red. K. Estraicher (jun.), PWN
Kraków 1972. Pełny tekst [w:] Ossolineum: B.m.ir., fol., 1k. nl.-ob. Przyjaciel Ludu (Lwów).
79
 I. Wojnar, Z dziejów ruchu ludowego w powiecie łańcuckim 1861–1914, op. cit., s. 60.
80
„Przyjaciel Ludu” 1900, nr 51, s. 14.
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Z machiną bazującą na ciemnocie i niewiedzy ludu w okręgu łańcucko-jarosławskim nie byli wstanie wygrać nawet stańczycy. Dr Józef Hibl,
niedawny ludowiec – w wyborach reprezentujący stańczyków – przegrywa
z kretesem ze stojałowczykiem Andrzejem Wilkiem81, kowalem z Sieniawy.
Organ ludowców, omawiając w krótkim powyborczym komentarzu wyniki wyborów, pisał:
Wrogowie ludu jeszcze raz odnieśli zwycięstwo. Skutkiem przekupstwa i strasznych
nadużyć przeprowadzili swoich stańczykowskich kandydatów. Ze szczególną zaciekłością wystąpiła klika przeciwko Stronnictwu Ludowemu, które nie uznając żadnej zgody
i układów z wrogiem musiało stać się solą w oku stańczyków. (…) Cześć i chwała niech
będzie tym nieustraszonym, których nic złamać nie mogło i którzy glosy oddali tak jak
im sumienie kazało. Cześć im! Bo oni walczyli nie tylko o swoją lepszą dolę, ale także
o dolę tych wszystkich biednych i ciemnych, którzy nawet swojej nędzy i poniżenia nie
czują82.

W wyborach parlamentarnych 1900 roku Stronnictwo Ludowe doznaje
znaczącej porażki, w całym kraju w piątej kurii nie uzyskało ani jednego
mandatu poselskiego. Niepowodzenie to było głównie skutkiem rozbicia
głosów chłopskich na różne ugrupowania ludowe, braku odpowiedniego
programu Stronnictwa, a także niedostatecznie chwytliwej propagandy.

Wieś grodziska w odbudowie
W latach 1900–1903 Józef Hospod rozpoczyna na Zagrodach budowę
domu mieszkalnego. Oczywiście drewnianego, jak na ówczesne warunki dużego, składającego się z dwóch izb, kuchni, sieni i obszernej komory, krytego
paloną czerwoną dachówką, zakupioną w Cegielni i Kaflarni xx. Czartoryskich w Szówsku k. Jarosławia. Dom z ceglanym kominem, piecami w obu
izbach i kuchni, podwójnymi oknami i pełnymi podłogami. Taki był już
wtedy standard, tak się budowali kmiecie i zasobniejsi grodziscy gospodarze.
Andrzej Wilk, z zawodu kowal w Ordynacji Czartoryskich w Sieniawie, stojałowczyk,
poseł do Parlamentu w Wiedniu, wybrany w 1900 roku z V kurii, wsławił się okradaniem kancelarii parlamentarnej w Wiedniu z materiałów biurowych , papieru, kopert, piór, ołówków,
którymi następnie handlował w Sieniawie. Za czyn ten został osądzony przez sąd wiedeński.
Wyrzucony z Koła Polskiego i parlamentu. „Przyjaciel ludu” określał go jako „szumowinę,
jakiej nie brak w żadnym miasteczku. Przed uzyskaniem mandatu poselskiego trudnił się stręczeniem wychodźców, a przy tem był agentem od wszystkiego. Już w czasie wyboru na posła
miał dochodzenie i proces karno-sądowy – delikatnie mówiąc – o oszustwo. Takie indywidua
jak Wilk stręczył Stojałowski ludowi na posłów umyślnie, aby potem pisać, że hasło »wybierajcie chłopa« zbankrutowało”. Lud za to nie odpowiada, że „oszust polityczny”, w czasie gdy miał
jeszcze wpływ na lud, tak niegodnie nadużywał tego wpływu. Chłopi wołali za nim „Oddaj
papier”. Zgłaszał następnie swe usługi PSL-owi, lecz nie został przyjęty. W 1927 roku powstaje
w Krakowie nowe stronnictwo sanacyjne „Stojałowczycy”, w którym dzięki zasadzie starszeństwa został prezesem. Na podstawie: „Przyjaciel Ludu”, nr 13 i 43, z 1902 r., nr 15 i 22; z 1904
roku, nr 36; z 1906 roku, oraz „Piast”, nr 47 z 1927 roku; „Głos Narodu” nr 140 z 1911, s. 4.
82
„Przyjaciel Ludu” 1900, nr 51, s. 13–14.
81
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Kucze i kurne chaty kryte strzechami znikały stopniowo z grodziskiego krajobrazu i już od ok. 30 lat były zastępowane domami z ceglanym kominem,
krytymi obowiązkowo czerwoną dachówką. Znika wówczas wielokrotnie
przez dziadka „modernizowana” kucza prababki Agaty.
Ten nowy, okazały dom jako jeden z pierwszych w Grodzisku został
indywidualnie oddany w opiekę św. Florianowi. Dowodem tego była zapamiętana przeze mnie duża, owalna tarcza z podobizną świętego, wymalowana
olejnymi farbami na grubej blasze. Święty wodą ze skopka polewa płonący
mały domek stojący u jego stóp. Tego rodzaju ozdoby ofiarowywało swoim
klientom Krakowskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwane popularnie
„Florianką”. Tarcza zaginęła w latach 80. ubiegłego wieku w trakcie rozbiórki
i likwidacji dziadkowego domu przez jego wnuka.
Na przełomie XIX i XX wieku wieś galicyjska, w tym szczególnie łańcucka, do której należało Grodzisko, staje się coraz zasobniejsza, bogatsza, ludziom żyje się coraz lepiej. Dzięki tym przemianom znikły już ze wsi grodziskiej głodowe przednówki, tak częste przed rokiem 1880. Ludność zaczyna się
lepiej odżywiać i ubierać. Zbyt na produkty wytwarzane w gospodarstwach
oraz powszechna już wówczas emigracja zarobkowa powodują stały dopływ
gotówki, lokowanej w zakupach ziemi i budowie wygodniejszych domów. Zapotrzebowanie na drewno, jako podstawowy wówczas materiał budowlany,
gwałtownie wzrasta. Chłopskie laski, zwane w Grodzisku „borkami”, mocno
przetrzebione, a niejednokrotnie zwyczajnie zdewastowane, sprostać temu
nie mogą. Zakupów drewna budowlanego i opałowego dokonują grodziscy
chłopi w dwóch wielkich Ordynacjach: łańcuckiej hr. Romana Potockiego
i przeworskiej księcia Andrzeja Lubomirskiego. Dolanie także w sieniawskiej
i pełkińskiej książąt Czartoryskich. Stosowane przez te ordynacje praktyki
przy sprzedaży budziły wśród ludowców łańcuckich, także wśród Grodziszczan, wiele emocji. Świadczy o tym korespondencja z 1902 roku skierowana
do „Przyjaciela Ludu”, podpisana „Ludowcy”, oraz do „Pszczółki” i „Wieńca”,
opatrzona inicjałami J. H.
Dla Józefa Hospoda te praktyki magnackie były oburzające. Każda krzywda chłopska burzyła w nim krew. Od wielu lat stanowczo się im przeciwstawiał i zwalczał wszelkimi dostępnymi mu sposobami. W tym przypadku interweniował przez publikację w dostępnej mu prasie ludowej. Tę znamienną
dla ówczesnych stosunków korespondencję przytaczam w całości:
Książę i Żyd. W łańcuckim powiecie mamy Żyda Lejzora Wanga, który na lasach już
się tyle dorobił, że jest już niemal, hrabczukiem. Ten Lejzorek wkroczył już w zeszłym
roku nawet do lasu książęcego w Przeworsku. Hrabia Mycielski sprzedał mu kilkadziesiąt mórg lasu po cenie nader niskiej, bo po 600 i kilka zł reńskich za morgę. Chłopi
byliby za morgę tego lasu zapłacili i po 1500 zł. reńskich i byliby drzewo taniej rozprzedawali i jeszcze by zarobili, ale Hrabia wolał zrobić interes z Żydem. Hańba takim Panom, którzy wydają włościan na łup żydowski. Popierani przez Panów Żydzi galicyjscy
obdzierają dzisiaj chłopa nie tylko na drodze, w karczmie, na jarmarku i w sklepach, ale
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nawet w lesie, gdzie za 10 zł. reńskich, takie ci drzewo sprzedadzą, że razem z gałęziami
i z pniem nie ma co nawet włożyć na wóz. Cóż z tego ze Żydowi nie potrzebujesz czapkować, jeżeli płacisz temu drożej?. Cóż na takie stosunki powiedzą Panowie galicyjscy
patrioci? U Moskala pod tym względem lepiej, bo Żydzi muszą kamienie tłuc, ciężary
wozić, a nie śmią tak przewodzić nad wieśniakiem i wyzyskiwać go jak w Galicji.
Właścicielem Przeworska jest Książę Andrzej Lubomirski, ale zarząd majątku
oddał hr. Mycielskiemu, a sam zajęty cukrowarstwem pewno nie wie jak się jego
rządca z Żydami zadaje na szkodę jego i włościan. Wspomnę przy tej sposobności,
że za niedługo odbywać się będą wybory do rad powiatowych. Bądźmy w jedności
i starajmy się wybrać swoich, a otrzęsiemy się, choć częściowo z tych zmór i innych
owadów. J. H.83

A oto przykład korespondencji na ten sam temat, podpisanej „Ludowcy”.
Nie jest wykluczone, że jej inspiratorem był wyżej podpisany inicjałami J. H.
Powiat Łańcut. Czytamy często w naszej gazetce o rozlicznych krzywdach, jakich
doznają włościanie w rożnych okolicach kraju, czy to ze strony władz, czy też ze strony
grabieżców mandatów ludowych, panów obszarników. Abyście kochani czytelnicy nie
myśleli, że u nas w Łańcuckim jest lepiej, to posłuchajcie.
W powiecie naszym nie ma obszarników średniej klasy, są natomiast dwie potężne ordynacje a to; jedna hr. Romana Potockiego, posiadająca samego lasu 26 tysięcy
morgów, a druga x. Andrzeja Lubomirskiego w Przeworsku, z lasem liczącym 6 tysięcy
morgów obszaru.
Myślałby kto, że skoro tam takie olbrzymie przestrzenie lasu się znajdują, to mieszkańcy łatwo i tanio mogą dostać drzewa, czy to na budowę czy też na opał!
Jednakowoż tak nie jest.
Przecież szlachcic polski nie może żyć bez Żyda. Tak więc i hr. Potocki, las sprzedaje
Żydom, a ci dopiero włościanom, naturalnie za podwójną cenę, wskutek czego my cierpimy niedostatek dla braku drzewa budulcowego i opałowego i ubożejemy. Niedawno
chcieli włościanie z gminy Budy Łańcuckie wydzierżawić u hrabiego folwark w Budach
Łańcuckich i ofiarowali po 12 złr. z morga. Nie przyjął jednak hrabia tej ceny, lecz wydzierżawił folwark Żydowi Zalcmanowi po 9 złr. Ten Żyd a obecnie już „pan Zacman”
poddzierżawia teraz ten folwark włościanom po cenie 16 złr. za morgę. Taka jest życzliwość magnatów katolików względem ludu: czego sami nie mogą z biedaków wycisnąć,
to oddają Żydom w szpony, a ci drą ze skóry biednych włościan.
Nie lepiej się dzieje i w dobrach księcia Lubomirskiego w Przeworsku. Tam gospodaruje pełnomocnik księcia, hr. Mycielski, który nie lubi chłopów, ale za to jest wielkim
przyjacielem Żydów. Browar i propinację wydzierżawił Żydowi Englardowi, który wyrabia podłe piwo, ale każe sobie za nie drogo płacić.
Hr. Mycielski sprzedawał z początku włościanom na swoją rękę drzewo na budowę
po cenie 7 złr. za metr kubiczny, ale wnet sprzykrzyło się to p. hrabiemu, bo trzeba
było dawać chłopom przepustki. Sprzedał więc hurtem kilkanaście morgów lasu Żydowi
Wangowi po 600 zł. za mórg, a Żyd sprzedaje teraz ten las po 1200 zł i więcej. I tak, co
panowie nie wyciągną z ludu sami to wyciśnie Żyd, któremu lud wydany jest na pastwę,
bo wszystkie lasy mają Żydzi w swoich rekach i jeżeli chłopu sprzedadzą, co, z jakich
odpadków, to trzeba płacić po 26 koron 60 halerzy za stos, a i tak trudno go dostać, bo
drogi nie do przebycia. Tak dbają dwaj najwięksi magnaci w kraju o swoich włościan,
83
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„Pszczółka i Wieniec” 1902, nr 18, s. 286.

co to w pocie czoła i za lichą płacą pracują na nich, a oni za to gdzie tylko mogą, chłopa
gnębią i pogardzają nim, a Żydowi dają porastać w pierze. Ludowcy84.

O tym, że nie najlepiej działo się wokół ordynacji przeworskiej, świadczy również zamieszczona w „Wieńcu Polskim” korespondencja znanego
działacza ludowego, włościanina z Kopań Jana Burdy, dotycząca gospodarki
leśnej w Nadleśnictwie Zmysłówka, wchodzącym w skład ordynacji książąt
Lubomirskich.
Nieodstępny przyjaciel Żydów. N. b. p. Jezus Chrystus! Wielce Szanowna Redakcjo!
Pan Nadleśniczy w dobrach x Lubomirskiego w powiecie Łańcuckim, który mianuje
się być Polakiem, a ducha ma bez wiary i miłości Ojczyzny, tak się zaopiekował tym
wybranym ludem „Izraela”, że na każdem miejscu ma przy sobie towarzysza pejsatego
i tak: na leśniczówce Żyd, w lesie Żyd, najlepsze drewno najprzód wybiera Żyd, sągi Żyd,
ogólną sprzedaż zakupuje Żyd, i chociaż chłop chce kupić, to pan nadleśniczy odpowiada, że z chłopem ma dużo do czynienia. Za dawniejszych panów nadleśniczych, Żydzi
kramarze chodzili z mydłem po wsi, a teraz za dziesięć lat urzędowania pana nadleśniczego Henryka Sawickiego nabyli Żydzi tysiące. Już sobie konie chowają, zaprowadzili
już gonciarnię, stawiają budynki na sprzedaż, bo całe drzewo zakupione w lesie jest
w rękach żydowskich.
Gdy chłop na leśniczówkę przychodzi, to musi i trzy godziny czasem wystać, nim
pan nadleśniczy raczy się zapytać, czego żąda i musi oddać ukłon aż do samej ziemi,
a Żyd to za pan brat z panem nadleśniczym.
Gdy wdowę ubogą nadybie na zbieraniu patyków, które odpadają z drzew, to pan
nadleśniczy każe odzierać strażnikowi i podaje do sądu. Gdy na wiosnę odbywa się
czyszczenie zrębu, to tygodniami pali pan nadleśniczy na stosach gałęzie, za które by
włościanie zapłacili lub odrobili, a on popiołem pole sobie nawozi. Co gorsze, to, to,
iż niedosyć, że ta Polska Ziemia się nam z pod nóg usuwa i żydostwo w Galicji chce
rej wodzić, to nasz pan nadleśniczy przed czterema laty kupił kawał gruntu od chłopa,
a teraz odsprzedał go Żydowi, chociaż chcieli włościanie tę samą cenę, co Żyd zapłacić.
Przed sześcioma laty wydzierżawił pan hrabia Roman Potocki folwark w Żołyni
częściowo włościanom, a teraz kończy się dzierżawa, to pan nadleśniczy z państwa
Przeworskiego chce odebrać parcele 21 mórg i stara się w różny sposób, ażeby i z tego
chłop nie skorzystał i na miejsce chłopów chce Żydów osadzić. Tymczasem podajemy
do gazetki, może to i wpłynie, że pan nadleśniczy się poprawi.
Opisałem wam drodzy bracia współ czytelnicy zachowanie się pana nadleśniczego Henryka Sawickiego w Zmysłówce. Teraz Was wszystkich pozdrawiam i polecam
Bogu85.

Z kolei „Echo Przemyskie” podaje inny przykład gospodarki w interesującej nas ordynacji:
Żyd Selich Rosenbach dostawca drewna i materiałów budowlanych w Ordynacji
księcia Andrzeja Lubomirskiego w Przeworsku, oraz w tamtejszej akcyjnej Cukrowni,
manipulował wesoło kwitami na drewno przedkładanymi w kancelarii księcia. Ot na
84
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przykład, jeżeli kwit opiewał na cztery lub pięć desek, on sobie dopisywał jedynkę lub
zero. Dotychczas wykryto oszustwa na 13 tysięcy złr.86

Ktoś w kancelarii książęcej takie praktyki nie tylko dostawcy desek, także
służby leśnej tolerował.
Wracając do konfliktu grodziskich chłopów z rodzimymi obszarnikami
stosującymi samowolę w dysponowaniu drewnem, to trwa on na dobre nawet
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Świadczy o tym „Stanowisko Ludowej Rady PSL z Grodziska Górnego” z 1921 roku, które „stanowiło zasadniczy przedmiot zainteresowania mieszkańców”. Domagano się tam między
innymi „uregulowania obrotu drewnem w powiecie”87. Spór trwa przez całe
lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego wieku tym razem już z Administracją
Ordynacji Potockich. Na wiecu w Biedaczowie w połowie maja 1921 roku
chłopi z Biedaczowa, Grodziska i Giedlarowej ostro krytykowali samowolę
funkcjonariuszy dóbr Potockich, „którzy strzelają do ludzi, biją straszliwie
dzieci napotykane w lesie itp.”88 Przodowali w tym pracownicy leśnictwa
w Wydrzu. Nawiązując do tych faktów korespondent „Piasta” wzywał,
aby jaśnie oświecony z łańcuckiego zamku skontrolował czasem rozwydrzoną straszliwie służbę, bo stosunki tamtejsze zakrawać zaczynają na grubszy skandal89.

Konflikt narasta w latach trzydziestych, sprawą zajmuje się w 1937 roku
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych, z którego to polecenia wojewoda
lwowski szczegółowo bada
tło nieporozumień między Ordynacją łańcucką a ludnością powiatu łańcuckiego90.

Po kontroli wydaje szereg zaleceń staroście,
które to wytyczne będą nadto sugerowane bezpośrednio z Urzędu Wojewódzkiego
Zarządowi Ordynacji91.

Z kart protokołu kontroli i zaleceń jawi się obraz bezradności wojewody
wobec potężnego Ordynata. Czy wynika on tylko z szacunku do własności
prywatnej? Stroną społeczną, reprezentantem ludności w tym sporze jest
wymieniony w protokole Józef Burda z Kopań, wójt Żołyni. Czy sugerowane
wytyczne były przez Zarząd Ordynacji realizowane? Z przekazów rodzinnych
wiem, że nie były.
„Echo przemyskie” 1899, nr 24.
„Piast” 1921, nr 2.
88
„Piast” 1921, nr 25.
89
Ibidem.
90
 AP Rzeszów, Zespół 958, sygn. Dział Polit. Starostwa, k. 60–64. Pismo Wojewody
lwowskiego do Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie RL.50/pf/37 z 5 maja 1937
w sprawie nieporozumień między Ordynacją łańcucką a ludnością powiatu łańcuckiego.
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Wpływy ks. Stojałowskiego na galicyjskiej wsi wyraźnie malały. W końcu
i włościanin łańcucki przejrzał na oczy. Świadczy o tym korespondencja z Leżajska do „Przyjaciela Ludu” z początku 1902 roku:
Sprawozdanie z poselstwa składał poseł Żardecki 5 bm. na zgromadzeniu w Leżajsku. Po wysłuchaniu sprawozdania wyrażono panu Żardeckiemu jednomyślnie
zaufanie. Był tam i ksiądz Stojałowski obecny, ale się przekonał, że już i w powiecie
Łańcuckim wpływ jego ustał zupełnie. Próbował atakować Żardeckiego, ale nie znalazł
posłuchu. Sekretarzował na zgromadzeniu gospodarz Józef Hospod92.

Do wrześniowych wyborów sejmowych 1901 roku przystąpiono znowu
w zażartej walce. Stronnictwo, które do wyborów poszło wspólnie z demokratami, poniosło porażkę. Jego reprezentacja w Sejmie Krajowym we Lwowie zmniejszyła się do trzech posłów. Świadczyło to o upadku popularności
Stronnictwa Ludowego na wsi.

Zjazd rzeszowski Stronnictwa w 1903 roku
Stronnictwo Ludowe stanęło przed koniecznością bardzo głębokiej przebudowy, co było warunkiem jego dalszego politycznego istnienia. Po dotkliwej porażce w wyborach parlamentarnych w 1900 roku, a także w wyborach
do Sejmu Krajowego w 1901 roku, władze Stronnictwa pod naciskiem aktywu terenowego przystąpiły do opracowywania nowego, bardziej radykalnego
programu działania. Projekt programu został opracowany przez Bolesława
Wysłoucha i uchwalony w lutym 1903 roku na zjeździe Stronnictwa w Rzeszowie.
Sprawozdanie ze zjazdu w Rzeszowie
Dzień 27 lutego 1903 roku będzie pamiętnym w dziejach naszego Polskiego Stronnictwa Ludowego. W dniu tym w Rzeszowie, na zgromadzeniu Rady Naczelnej i Mężów zaufania, których zjechało się około 200 z 38 powiatów, przyjęto zarys programu
Stronnictwa w nowej stylizacji. (…) Jesteśmy głęboko przekonani, że na podstawie tak
ustylizowanego programu walka pójdzie żwawiej i łatwiej, przeciwnicy nasi będą mieli
twardy orzech do zgryzienia, zanim wynajdą dziurę w całym. Na pamiątkę wymieniamy
nazwiska obecnych na tem zgromadzeniu (…). Otóż byli obecni na zjeździe: Henryk
Rewakowicz, Prezes Rady Naczelnej, radny miasta Lwowa; dr. Szymon Bernadzikowski
i Andrzej Średniawski, Zastępcy prezesa; Zdzisław Tranda i T. Kaniowski, sekretarze;
posłowie: Jakub Bojko, Franciszek Krempa, Michał Olszewski, Jan Stapiński.(…) Jan
Babicz, Wawrzyniec Luka, Józef Hospod, Jan Olejarski (…). Przewodniczył obradom
Prezes Rewakowicz, z zastępcami Bernadzikowskim i Średniawskim. Sprawozdanie
z działalności Wydziału Wykonawczego Stronnictwa odczytał dr Szczepan Mikołajski.
Sprawozdanie posłów sejmowych przedłożył Stapiński. Sprawozdanie z Rady Państwa
zdali posłowie; Olszewski i Bojko. (…) Następnie po krótkim uzasadnieniu odczytał p.
Bolesław Wysłouch zarys programu ogólnego, a dr Szczepan Mikołajski szczegółowy
program Polskiego Stronnictwa Ludowego. Część ogólną opracowaną przez p. Wysło92
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ucha przyjęto bez dyskusji, nad częścią szczegółową trwała dyskusja parę godzin. Obie
części przyjęto wśród oklasków. (…) Odśpiewaniem pieśni patriotycznych zakończono
obrady, które trwały od godziny 9 rano do godziny 7 wieczorem93.

Zjazd rzeszowski przyjął dla Stronnictwa nową nazwę: Polskie Stronnictwo Ludowe, określając jednocześnie zasady i cele działalności:
Polskie Stronnictwo Ludowe dąży do narodowego, politycznego ekonomicznego
i cywilizacyjnego podniesienia ludu i nie spocznie w walce, aż zniknie z ziemi naszej,
jak długa ona i szeroka, polityczna niewola i wszelaka niesprawiedliwość społeczna94.

Program zakładał potrzebę otaczania szczególną troską gospodarki ludowej, opierającej się na małej posiadłości rolnej, a w miasteczkach na warsztacie rękodzielniczym. Stawiał na potrzebę szybszej parcelacji gruntów na
zasadach ustawowych, uregulowania emigracji zarobkowej i wprowadzenia
korzystnych dla ludu praw i ustaw. Zapowiadał walkę o czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze dla wszystkich. Domagał się również zorganizowania
w każdej gminie szkoły ludowej, zatrudniającej kwalifikowanych nauczycieli.
W sprawach narodowościowych wypowiadał się za równouprawnieniem
Polaków i Ukraińców. Program ponadto stwierdzał:
W miarę jak życie codzienne odsłaniać będzie coraz to nowe potrzeby, Polskie
Stronnictwo Ludowe ogarniać je będzie, zgodnie z postępem i interesami ludu95.

Od zjazdu rzeszowskiego rozpoczął się szybki rozwój Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za stronnictwem i jego programem opowiadało się coraz
więcej chłopów. Zwolennikami stawali się zarówno ci, którzy dotychczas
nie wiązali się z żadnym ugrupowaniem ludowym, jak i ci, którzy sympatyzowali ze Stronnictwem Chrześcijańsko-Ludowym ks. Stojałowskiego.
Do wzrostu wpływów Stronnictwa poza organizowanymi licznie wiecami
przyczyniło się także upowszechnienie czytelnictwa „Przyjaciela Ludu”,
który popularyzował nowy program PSL i odpierał kłamstwa i oszczerstwa
rzucane na jego liderów. Systematycznie zamieszczał na swoich łamach wypowiedzi chłopów, wyrażające poparcie dla Stronnictwa i jego działalności
w obronie chłopów.
W zjeździe rzeszowskim w 1903 roku ważną rolę odgrywa Józef Hospod,
wybrany w skład Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego96.

„Przyjaciel Ludu” 1903, nr 10, s. 2, 3, 4.
 S. Lato, W. Stankiewicz, Programy stronnictw ludowych, Warszawa 1969, s. 69.
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Wybory do Rady Powiatowej w Łańcucie
Rady powiatowe istniały w dawnej Galicji na podstawie ustawy krajowej
z dnia 12 sierpnia 1866 roku, która określała ich uprawnienia:
Do zakresu działania Rady Powiatowej należą wszystkie sprawy wewnętrzne, odnoszące się do wspólnych interesów powiatu i jego przynależnych97.

Lakonicznie określone w ustawie uprawnienia sprowadzały się do budowy i utrzymania nielicznych dróg, nadzorowania gospodarki gmin, załatwiania rekursów98 budowlanych, licencjonowania buhajów itp. Ponadto rada
zarządzała majątkiem, zakładami powiatowymi, szpitalami, zaopatrywaniem
ubogich. Rozpatrywała klęski żywiołowe, takie jak gradobicie, wylewy rzek,
pożary itp. Decydowała o zakładaniu szkół, banków, uchwalała budżet powiatu, sprawdzała rachunki i wydatki powiatowe. Nakładała za zgodą Wydziału Krajowego we Lwowie nieliczne dodatki do podatków (oprócz tych,
które nałożył Sejm), nie więcej jednak niż 20%. Na podwyżkę wynoszącą do
40% musiała być zgoda Sejmu Krajowego we Lwowie i pozwolenie Cesarza.
Przez długie lata chłopi w radach powiatowych nie mieli żadnego wpływu i znaczenia. W wyborach do Rady Powiatowej w Łańcucie, które odbyły
się jesienią 1896 roku, przeszła lista włościańska składająca się z łańcuckich
zwolenników Związku Chłopskiego, sporządzona przez posła do Sejmu
Krajowego Pana Żardeckiego99, związanego wówczas ściśle ze stronnictwem
braci Potoczków. Ludowcy mający jeszcze nikłe wpływy w powiecie ponieśli
w tych wyborach klęskę.
Działalność łańcuckiej Rady Powiatowej, wybranej w 1896 roku tak charakteryzuje w korespondencji do „Przyjaciela Ludu” ludowiec spod Łańcuta:
O nasze radzie powiatowej niewiele dobrego można napisać. Tańczy ona tak, jak
jej Marszałek tutejszy hrabia Roman Potocki zagra. Pan hrabia, który musi za swoimi
sprawami dużo jeździć i wiele czasu i pieniędzy poświęcać na grę w karty, nie ma czasu
na zwoływanie pełnej rady. A jeśli ją od czasu do czasu zwoła to chyba na to tylko, aby
budżet zatwierdzić. Zaczyna posiedzenie o jedenastej przed południem, spraw jest
zwykle dużo. (…) Radni w czasie posiedzenia przeważnie drzemią, myśląc o śniadaniu,
na które ich zawsze zaprasza Pan Hrabia. Radnych włościan jest jedenastu, (…) ale
z wyjątkiem kilku nie wiele oni warci, i ci powinni teraz iść w odstawkę, odpocząć sobie
po drzemkach i śniadaniach. Radni ci to przeważnie Stojałowczycy. Wobec takich stosunków nie trudno rządzić w radzie i całym powiecie (…) zarządcy lasów Potockiego.
To tez troszczy się on o interes pana hrabiego, a nie o dobro powiatu. Na przykład tam
gdzie drogi są dobre na piaskach, budują gościńce, ponieważ jest to w dobrach hr. Potockiego, a tam gdzie są drogi wprost niemożliwe do przebycia nie można wybudować
gościńca. (…) Przy nowych wyborach trzeba by wybrać innych radnych, a polecić się
godzi – Józefa Hospoda z Wólki Grodziskiej, Jana Stafieja z Korniaktowa, Tomasza Szy Ustawa Krajowa z dnia 12 sierpnia 1866 roku.
 Odwołań.
99
„Kurier Lwowski” 1896, nr 294 , s. 1.
97
98

163

lara z Markowej, Andrzeja Szpetnara z Żołyni, Andrzeja Rybaka z Podzwierzyńca, Marcina Marka z Rogóźna, Antoniego Kuchyta z Przychojca, Józefa Wańczyckiego z Ujezny,
Wojciecha Brożbara , Antoniego Trojnara z Białobrzeg. Miasto Łańcut powinno wybrać
p. Żardeckiego, i on powinien być na przyszłość marszałkiem100.

Na tę korespondencję reaguje gazetka ks. Stojałowskiego „Wieniec-Pszczółka”:
Z łańcuckiego powiatu, gdzie wybory odbędą się niezadługo otrzymaliśmy następujący list: Jeden z ludowców napisał o Radzie powiatowej łańcuckiej w „Przyjacielu
Ludu” (1902, nr. 43) artykuł nie podpisawszy się, a to, widocznie ze wstydu przed swoją
bazgraniną. (…) Ja na to „nieznanemu” autorowi odpowiem: Obłudniku! Wyjmij najpierw sobie tram z oka, a potem możesz wyciągać źdźbła z oczu braci swoich.. Znam
cię, kto jesteś i wiem, że przeważnie żyjesz z krzywdy ludzkiej, a chcesz się wepchać do
Rady powiatowej, że ci chodzi o swój własny interes. (…) Nie chcę ich tu wymieniać
po nazwisku, bo są niektórzy dobrzy ludzie, ale przeważna część, to są zdrajcy i lizunie
stańczykowscy, którzy zepsuli sprawę ludową przy ostatnich wyborach do rady Państwa101.

Przebieg kampanii wyborczej jak również samych wyborów do Rady
Powiatowej w Łańcucie z marca 1903 roku tak relacjonuje „Przyjaciel Ludu”:
Powiat łańcucki ma rozpisane wybory do Rady Powiatowej. Kuria gmin wiejskich
wybierze 24 lutego 12 członków, miasta wybiorą 28 lutego 6 członków, a obszarnicy 8
członków 2 marca. O łańcuckiej Radzie Powiatowej pisaliśmy niedawno i kandydatów
do nowej Rady wymienił nasz korespondent. Ksiądz Stojałowski uwija się po powiecie,
aby podupadły swój wpływ poprawić i swoich do Rady wprowadzić. Nie wątpimy czy
mu się to uda, bo wszyscy światlejsi gospodarze już dawno wyrzekli się Stojałowskiego,
a nieświadomych w Radzie nie potrzeba. Kto po tem wszystkim, co ostatnimi czasy nabroił ks. Stojałowski jeszcze mu ufa, ten przez to samo dowodzi braku oświaty? Do Rady
Powiatowej należy wybrać światłych i sumiennych włościan, aby nie kiwali głowami na
wszystko, co inne kurie wnoszą, lecz aby swoje wnioski stawiali i cudze umieli rozpatrzeć i skrytykować. Spodziewamy się, że jeszcze ludowcy napiszą o tych wyborach102.

W kolejnej korespondencjach z łańcuckiego „Przyjaciel Ludu” pisał:
Wybory w Łańcucie zostały odroczone do 2 marca w kurii gmin wiejskich. Stojałowczycy zawarli umowę z obszarnikami, aby utrącić posła Żardeckiego. Wynika
to z odezwy pomieszczonej w „Wieńcu” z 8 bm. a podpisanej przez Pana Kameckiego
z Kańczugi. Bardzo to smutne, że już i p. Kamecki wlazł na kocura hr. Potockiego. Ludowcy w powiecie Łańcut zwińcie się i zróbcie porządek z lokajami103.

Przebieg kampanii wyborczej w Polskim Stronnictwie Ludowym na terenie powiatu łańcuckiego tak opisuje jeden z ludowców:
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Przy wyborach do Rady Państwa ileśmy to kandydatów mieli, nawet zliczyć trudno,
a przy tegorocznych wyborach do Rady Powiatowej, co to się działo, to tylko mogą mieć
dokładne o tem wyobrażenie ci, co byli tego świadkami. Tyle i tak przeróżnych kandydatów było, żeby ich na setki, nie na dziesiątki liczyć można było. Każda wieś stawiała
swoich, wskutek czego kilku zacnych, którzy powinni być wybrani (…) nie przeszło,
a za to jak się wybory ciągnęły długo, to aż do znużenia, a to wskutek wielkiej liczby
kandydatów i utarczki agitacyjnej, bo każdy chciał swoich przeprowadzić. (…) Inaczej
by było gdybyśmy się zorganizowali wszyscy z całego powiatu i gdybyśmy zawiązali
swój powiatowy komitet. (…) Przy wyborach nie byłoby tego chaosu i roztargnienia,
nie byłoby tej gonitwy na oślep, ale wszystko musiałoby iść w porozumieniu z planem
naprzód ułożonym, a wiemy przecież wszyscy doskonale, że to najwięcej znaczy, gdy
jest jedność i organizacja. Czas najwyższy o tem pomyśleć104.

Z upływem czasu Stojałowczycy w łańcuckiem systematycznie tracą
grunt pod nogami. Wielu z nich przechodzi na stronę ludowców. Coraz większą rolę w życiu społeczno-gospodarczym powiatu odgrywają działacze PSL.
Pomimo zażartej wojny pomiędzy stronnictwami, w 1903 roku w wyborach
do Rady Powiatowej w Łańcucie wybrany zostaje Józef Hospod. W składzie
Rady Powiatowej, jako jej członek oraz zastępca członka Wydziału Powiatowego, aktywnie pracuje do 1911 roku105.
Wyniki wyborów do rady powiatowej podaje „Przyjaciel Ludu”:
Dnia 2 bm. [marca] kuria włościańska wybrała: Bolesława Żardeckiego z Łańcuta,
Andrzeja Szpetnara z Żołyni, Józefa Hołuba z Dębiny, Antoniego Kuchyta z Przychojca,
Antoniego Wańczyka z Łukowej, Antoniego Chmurę z Giedlarowej, Józefa Hospoda
z Wólki Grodziskiej, Władysława Bogusza z Głogowca, Józefa Wańczyckiego z Ujezny,
Józefa Kluza z Markowej – przy pierwszym głosowaniu. Brakujących dwu z powodu nie
otrzymania absolutnej większości wybrano na drugi dzień tj. 3 bm. Jędrzeja Misiąga
ze Świętoniowej, oraz Wojciecha Czado z Czarnej. Z tych wypada 4 ludowców, 4 Stojałowczyków, 3 nienależących do żadnego stronnictwa i Pan Żardecki poseł. (...) Dnia 4
marca z kurii miejskiej wybrani zostali: dr Grychowski z Leżajska, Paweł Opałka burmistrz Żołyni, Jan Cetnarski burmistrz Łańcuta, Józef Dziubek mieszczanin z Łańcuta,
Władysław Świtalski burmistrz z Przeworska i Józef Wołoszyński burmistrz Kanczugi.
(...) Dnia 5 marca z kurii większych posiadłości wybrani zostali: Ed. Roman Potocki, hr
Mycielski, hr Scipio, Prek, Bzowski, Łastawiecki, Turnau i ksiądz Tyczyński proboszcz
z Markowej106.
Dnia 17 zm. [kwietnia] odbyły się wybory do Wydziału Rady Powiatowej, a wybrani
zostali: Prezesem hrabia Roman Potocki, vice prezesem p. Bolesław Żardecki. Członkami Wydziału zostali: z większej posiadłości Scipio, z mniejszej posiadłości Andrzej
Szpetnar wójt Żołyni; 12 głosami. Z miast; Jan Cetnarski burmistrz Łańcuta, Z ogólnej
Rady; ks. Tyczyński proboszcz z Markowej i Antoni Kuchyt wójt z Przychojca. Zastępcami członka Wydziału zostali: Józef Hospod z Wólki Grodziskiej, Władyslaw Świtalski

„Przyjaciel Ludu” 1903, nr 51, s. 8, 9.
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, Lwów,
lata 1904–1911, 1904–1905, s. 334; 1906–1908, s. 350–351; 1909–1911, s. 377.
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„Przyjaciel Ludu” 1903, nr 12, s. 12.
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burmistrz Przeworska, Prek właściciel dóbr, Paweł Opałka burmistrz Żołyni, Józef Kluz
rolnik z Markowej107.

Hospod był mężem ambitnym i tym rysem charakteru tłumaczyć należy
jego stanowisko w radzie powiatowej. Jako człowiek pracowity z niezwykłą
sumiennością zgłębiał wszystkie dziedziny gospodarki powiatowej, zestawiał
sprzeczności, notował niekonsekwencje i tak przygotowany zabierał głos na
spotkaniach rady. Mówił zawsze przekonywująco, rzeczowo, z dużym zrozumieniem każdej sprawy porządku dziennego. Swoim stanowiskiem doprowadzał przeciwników do gniewu, bowiem bardzo trudno było go pokonać
argumentami, bo te umiejętnie wyczerpywał. Mowy jego tryskały sarkazmem
i doborem doskonałych myśli. Prezesi powiatowi często przegrywali potyczki
słowne z zaciętym adwersarzem.
Przed wyborami Prezesa hrabiego Potockiego dwóch radców powiatowych: Władysław Bogusz i Józef Hospod wyrecytowali temuż całą litanię żalów ludowych całego
powiatu, a w szczególności rabunkową wyprzedaż lasów Żydom, tak, że sam hrabia
kupuje drzewo u tego samego Żyda, któremu lasy sprzedał, a ma się rozumieć płaci dwa
razy tyle ile wziął. Hrabia przyrzekł się poprawić108.

To rada powiatowa, w skład której wchodził Józef Hospod, na jednym
ze swych pierwszych posiedzeń uchwaliła zniesienie myt na swych drogach powiatowych. Decyzją tą zlikwidowano jeden ze średniowiecznych
przeżytków galicyjskiej wsi. Myta pobierały powiaty, gminy i dwory za
przejazdy drogami i mostami. Była to jedna z pierwszych tego typu uchwał
powiatowych w Galicji „Godna naśladowania” dla innych, jak pisała o niej
rzeszowska prasa109.
Pozycja Hospoda, z każdym rokiem coraz bardziej wytrawnego znawcy
spraw powiatowych i niezwykle dbającego o dobro powiatu, w tym leżajszczyzny, zjednywało mu chłopów, przysparzało natomiast nieprzejednanych
wrogów w sferach konserwatywno-stańczykowskich rządzących powiatem,
a także w szeregach łańcuckich powiatowych decydentów Stronnictwa Ludowego, które desygnowało go do pracy w Radzie. Im bliżej Stronnictwa
był Żardecki, nominalny kierownik nawy powiatowej i wierny wykonawca
wszystkich poleceń hrabiego Potockiego, tym bardziej na margines Stronnictwa spychany był Hospod, jako niewygodny i groźny opozycjonista. Znajdzie
to spektakularny wyraz w stanowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego
wobec Hospoda w kampanii wyborczej do parlamentu wiedeńskiego w 1907
roku.

„Przyjaciel Ludu” 1903, nr 18, s. 11.
108 Ibidem
109
„Rzeszowianin”1903, nr 82.
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W 1903 roku na Walnym Zgromadzeniu Banku Parcelacyjnego we
Lwowie Józef Hospod zostaje wybrany do Rady Nadzorczej Banku110. Bank
Parcelacyjny powstał w 1899 roku. Jego zadaniem było
popieranie zarobku i gospodarstwa członków swoich przez organizowanie i przeprowadzanie parcelacji, to jest rozprzedaży miedzy członków swoich majątków ziemskich,
będących własnością stowarzyszenia lub jego członków111.

Bank udzielał kredytów na zakup ziemi, pomagał uzyskiwać pożyczki
w innych bankach, udzielał pomocy prawnej i technicznej, zabezpieczał prawa i obowiązki kupujących i sprzedających. Pośredniczył także w interesach
parcelacyjnych między kupującymi i sprzedającymi.

Reforma wyborcza 1906
Galicję z odrętwienia wyrwała rewolucja, która w 1905 roku wybuchła
w Królestwie Polskim. Pod wpływem jej wolnościowych haseł domagano się
usunięcia w Galicji archaicznego systemu kurialnego, dzięki któremu władzę
sprawowała szlachta, i wprowadzenia powszechnego, równego, tajnego i bezpośredniego głosowania. Socjaliści, ludowcy i postępowi demokraci prowadzili wśród ludności dynamiczną agitację przeciw ordynacji kurialnej, z którą
wiązało się gospodarcze zacofanie Galicji. Dawała ona przewagę w sejmie
i władzach krajowych ziemiaństwu, które podobnie jak władze wiedeńskie
nie było zainteresowane uprzemysłowieniem kraju. Ziemianie obawiali się, że
śmielsza polityka inwestycyjna wymagać będzie większych podatków, a migracja ludności do miast pozbawi ich tanich robotników rolnych.
W grudniu 1905 roku projekt nowej ordynacji wyborczej został oddalony
przez parlament wiedeński. Walnie przyczynili się do tego Polacy obawiający
się, że demokratyzacja wyborów wzmocni ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej.
Walka o nowe prawo wyborcze trwała przez cały 1906 rok. Skutkiem
stanowczej akcji rozwiniętej przez Stronnictwo Ludowe przeszło połowa
polskich gmin wiejskich w Galicji wniosła petycje do parlamentu o uchwalenie tej radykalnej reformy. Stapiński przewodził w tej sprawie delegacji do
Wiednia, za co Wszechpolacy nazwali ją deputacją chamów.
Ostatecznie w styczniu 1907 roku parlament przyjął nowe zasady głosowania. Tym razem Polacy nie protestowali, przekonani wprowadzeniem w Galicji
Wschodniej okręgów dwumandatowych, wyraźnie faworyzujących Polaków.
Kurialny system wyborczy obowiązujący już blisko pół wieku uległ likwidacji. W jego miejsce wprowadzono ordynację znacznie bardziej demo110
 I. Wojnar, Z dziejów ruchu ludowego w powiecie łańcuckim w latach 1861–1914, op.
cit., s. 64.
111
 Statut [w:] „Pszczółka” 1899, nr 20, s. 307–309.
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kratyczną, w skali ówczesnej Europy jedną z bardzie postępowych. Wprawdzie prawo wyborcze przysługiwało tylko mężczyznom, ale poza tym było
czteroprzymiotnikowe: powszechne, równe, tajne, bezpośrednie. Na skutek
wprowadzenia zasady równości zniknęły przywileje służące dotychczas arystokracji i ziemiaństwu. Pierwsze wybory do parlamentu wiedeńskiego według nowego systemu odbyły się w roku 1907 i od razu nadały tej instytucji
inny, znacznie bardziej demokratyczny wyraz.
W kampanii Stronnictwa Ludowego na rzecz wprowadzenia reformy
wyborczej aktywnie uczestniczy Józef Hospod. Zgromadzenia powszechne
organizowane przez niego w poszczególnych gminach uchwalały i podpisywały petycje do parlamentu, postulujące uchwalenie czteroprzymiotnikowej
reformy wyborczej. W numerze 52 „Przyjaciela Ludu” z 1905 roku czytamy:
Leżajsk, pow. Łańcut. Dnia 27 grudnia o godzinie 10 rano w Sali miejskiej odbędzie
się publiczne zgromadzenie z następującym porządkiem dziennym: 1. Zagajenie. 2.
Sprawozdanie Józefa Hospoda z czynności w Radzie Powiatowej. 3. O bezpośrednim,
powszechnym, równem i tajnem prawie głosowania. 4 Ewentualne sprawozdanie posłów do Rady Państwa i Sejmu Krajowego. Zapraszam okolicznych włościan do licznego
udziału. Józef Hospod112.

Ze zgromadzenia tego ukazała się w „Przyjacielu Ludu” napastliwa i bardzo Hospodowi nieprzyjazna relacja, napisana przez leżajskiego mieszczanina:
W dniu 27 grudnia 1905 odbyło sie zgromadzenie ludowe zapowiedziane przez
Józefa Hospoda z Grodziska w Sali ratuszowej w Leżajsku. Przedmiotem obrad miało
być sprawozdanie Hospoda z czynności w Radzie powiatowej, o prawach i obowiązkach
względem kraju i państwa, zapatrywania na reformę wyborczą.
Pan Hospod, jako zwołujący powołał przewodniczącego i dwóch sekretarzy i zaczął
wywody od omówienia czynności powiatowych. (…) O dziwo sprawa reformy wyborczej w oczach Józefa Hospoda okazała się tak straszną, że obawia się on, by po przeprowadzeniu tejże w skutkach gorszą nie była niż obecna. Pan Hospod byłby w zasadzie za
powszechnym prawem wyborczym, ale obawia się, że socjaliści dobrze zorganizowani,
mając fundusze na ten cel gotowe, przy wyborach zwycięstwo odniosą, a wtenczas
w skutkach będzie gorzej aniżeli obecnie. (…)
Nadmienić muszę, że Hospod nie zrozumiał jeszcze ducha czasu. I on dawniej głosił, co innego, a teraz, kiedy się otarł więcej pomiędzy ludźmi, teraz właśnie potępia to,
co dawniej uważał za sprawiedliwe. Takich zasad ciekawy jestem, kto go mógł nauczyć.
O panie Hospod, otworzyłeś oczy, kim jesteś,-pragniesz wyleźć do góry i ludzi szkodliwych jeszcze wyżej posadzić. Nie myśl o tem, bo naszymi posłami mogą być ludzie,
którzy zgodzą się iść wedle programu Stronnictwa Ludowego. Mylisz się, że bez ciebie
rezolucji nie podpiszę. Boli nas to, że człowiek z ludu potrafi tak prawdę zmieniać, czy
dla przypodobania się ks. Wesolińskiemu, czy starostwu? Poznaliśmy twoje i twoich
plany i postaramy się im zaradzić.
Władysław Zawilski113
112
113
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„Przyjaciel Ludu” nr 52, z 1905 roku, s. 14.
„Przyjaciel Ludu” 1906, nr 1; dodatek do „Przyjaciela Ludu” nr 1.

W korespondencji z Wiednia „Głos Narodu” alarmował „Gdzie byli ludowcy”. W głosowaniu nad nowym prawem wyborczym, które odbyło się
1 grudnia 1906 r., nie wzięli udziału polscy posłowie ludowi, którzy w przeddzień głosowania wyjechali z Wiednia do domów114.
Wobec zbliżających się wielkimi krokami wyborów do parlamentu wiedeńskiego według nowej ordynacji, rozpisanych ostatecznie na 1907 rok,
przeciwnicy polityczni Hospoda, jako potencjalnego kandydata Stronnictwa
Ludowego na posła, stają do bezpardonowej walki z nim. Udający ludowca
mieszczanin leżajski Zawilski niedwuznacznie sugeruje czytelnikom „Przyjaciela Ludu” zdradę ideałów ludowych przez Hospoda, „dla przypodobania
się ks. Wesolińskiemu, czy starostwu”. Argumenty to mało przekonujące.
Powstałe jesienią 1905 roku Centrum Ludowe115, z którym Hospod wówczas
nawet nie sympatyzował, a w skład którego wchodził między innymi przywołany na potrzeby doraźnie propagandowe ksiądz Wesoliński, w swoim programie formułowało zasadę niemalże identyczną jak Stronnictwo Ludowe:
Powszechne, tajne, bezpośrednie prawo głosowania do ciał ustawodawczych
z uwzględnieniem interesów polskich116.

Odmiennie widzieli natomiast równość wyborów. Opowiadali się za wielokrotnym prawem głosowania.
Specyficzna agitacja centrowców znajduje szczególnie wśród chłopów
rozczarowanych polityką Stapińskiego wielu zwolenników. Idealizmu zaszczepionego chłopom przez PSL nie należy przeceniać. Do chłopa nie tyle
idee i program przemawiały, ile sam człowiek. Chłop miał już dość walki
z duchowieństwem, wielu ludowców pragnęło też spokoju, pogodzenia się
„Głos Narodu” 1906, nr 603, s. 2.
Centrum Ludowe. Obok księdza Stojałowskiego na niwie chrześcijańsko-ludowej
i pod chrześcijańskim sztandarem w latach 1900–1905 działało jeszcze kilku innych agitatorów. Łączyła ich wszystkich jedna idea: bezwzględne zwalczanie ludowców i socjalistów.
Różnili się między sobą „najwięcej w kwestiach osobistych”. Stąd duża ilość grupek i partyjek.
„Wszyscy oni chodzili luzem ,z szumnymi słowami chrześcijańsko-socjalnymi, zera nadęte,
znaczenie mający tylko parafialne” (W. Feldman, Stronnictwa i programy polityczne Galicji
1846–1906, t. II, Kraków 1907, s. 254–255). Jesień 1905 roku przyniosła im wszystkim znaczny
wstrząs: duże prawdopodobieństwo wprowadzenia reformy wyborczej w postaci powszechnego głosowania, co w warunkach galicyjskich byłoby prawdziwą rewolucją, zniesienie kurii i co
za tym idzie wysunięcie chłopstwa jako decydującej siły politycznej. Przestraszeni tą sytuacją
politycy klerykalni wszystkich odcieni łączą się w jeden klub tworząc Unię. Doszło do skutku
połączenie posłów katolicko-ludowych (Kramarczyk, Potoczek, Szwed), katolicko-narodowych (ks. Wilczkiewicz, ks. Wesoliński), chrześcijańsko-ludowych (ks. Stojałowski, Szajer,
Skołyszewski) i innych, jak ks. Szponder, ks. Pastor w jeden klub. „Unię doprowadził do skutku
głównie poseł ks. Pastor, eks. Żyd, o dużej ruchliwości i dużym sprycie do małych rzeczy; właściwym animus movens zjednoczenia został ks. Stojałowski. Cały wyższy kler galicyjski zaraz
pospieszył z wszelką pomocą. Tak powstaje Polskie Centrum Ludowe, które od wiosny 1906
roku rozwija znaczną ruchliwość”. (W. Feldman, op. cit., s. 254–255). Rozpad Centrum Ludowego nastąpił 31 października 1907 roku, z chwilą wystąpienia z niego księdza Stojałowskiego.
116
 W. Feldman, op. cit., s. 257.
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nawet ze Stojałowskim. Prawica wśród ludowców była silna, zwyciężała już
niejednokrotnie.
Gdyby przywódcy ludowców zostali wierni swym zasadom i gdyby szli
drogą dotychczasową, stworzyliby w Galicji na bazie PSL potęgę polityczną.
Tak się jednak nie stało. Dało to argumenty i pożywkę dla politycznej, oszukańczej gry centrystów.
Atmosferę wokół Centrum Ludowego tak charakteryzuje krakowski publicysta W. Feldman:
Przyszłość polityczna „Centrum” wydaje się tedy duża. W jego obozie stoi już teraz
ta niezliczona potęga, którą jest cały kler. (…) Z inteligencji garną się już teraz do niego
profesorzy uniwersytetu Jagiellońskiego (…). W pomoc przyjdzie ciemnota i religijność,
powszechny instynkt antysemicki, i brak wszelkich skrupułów u góry i u dołu. Czymże
mają się krępować ludzie, skoro widzą, że cel uświęca wszystkie środki, że można być
kapłanem wyklętym, można wojnę prowadzić na noże, propagować rozdział między
kościołem i państwem, carosławie itd., a mimo to być prawą ręka biskupów, protegować
profesorów do mandatu. (…) Można monopolizować dla siebie sztandar Chrystusa
i pod opieką fioletów usprawiedliwiać rzezie Żydów, szerzyć potworne kłamstwa, przez
papieży potępiane? Wszystko tedy wolno – powstaje też atmosfera moralna, jakiej nie
zna żadna inna partia, atmosfera, w której niemoralność publiczna tuczy deprawację
prywatną; nigdzie też nie ma tylu wypadków kryminalnych, co wśród agitatorów
chrześcijańsko-socjalnych (ks. Stysiński, Orłowski, Ehrenberg, Wegrzyn, Łucyk etc.).
(…) Kościół wojujący ma przed sobą długie jeszcze lata panowania, – ale równocześnie
sam kopie grób pod sobą: im bardziej nadużywa ornatu, kazalnicy, konfesjonału, uroku
rzeczy „boskich”, tym bardziej dyskredytuje je u wielkiej części ludności. Polityka zabija
religię i przygotowuje reakcję, podobnie jak we Francji. (…) Polityka „Centrum” i klerykałów to prawdziwa awangarda i najlepsza współpracowniczka idei libre pense117 118.

Józef Hospod nigdy nie trafił do tego towarzystwa, wbrew sugestiom Zawilskiego. Przeczy temu w oczywisty sposób korespondencja zamieszczona
w „Przyjacielu Ludu” z wiecu ludowego zorganizowanego 26 sierpnia 1906
roku przez Powiatowy Komitet Ludowy w Dąbrówkach. Wiec ten zwołano, aby
odeprzeć wszystkie kłamstwa Stojałowskiego i innych centrowców wypowiedziane na
wiecach w Dębinie i Krzemienicy (…). O niesprawiedliwych ustawach i o reformie
wyborczej referował p. poseł Stapiński (…), o niesprawiedliwych ustawach sądowych,
a zwłaszcza o prowizoriach, które tyle procesów sprowadzają na włościan, mówił radny
powiatowy p. Hospod z Grodziska, prosząc posła Stapińskiego, by w sejmie poruszył
tę bolączkę chłopską. (…) Gospodarkę obszarników z hr. Potockim na czele w Radzie
i Wydziale powiatowym, przedstawił radny powiatowy p. Józef Hołub, wzywając włościan do walki o swe prawa, które nam wydarli panowie szlachta119.

Z dostępnych nam dzisiaj nielicznych doniesień ówczesnej prasy wynika, iż do roku 1911 Hospod stał niezłomnie przy PSL120. Prawdą jest, że
 Łac. wolna myśl.
 W. Feldman, op. cit., s. 264.
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„Przyjaciel Ludu” 1906, nr 35, s. 6.
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zwłaszcza po roku 1907 kontestował wiele poczynań Stapińskiego, był także
niezmordowanym recenzentem poczynań dwóch najważniejszych filarów
łańcuckiego PSL i starostwa, posłów Jachowicza i Żardeckiego. Gdyby tak
rzeczywiście było jak sugeruje w „Przyjacielu Ludu” Władysław Zawilski,
to świadczyłoby to o znacznym przeorientowaniu jego dotychczasowych
poglądów. Józef Hospod na swej drodze ludowca i działacza społecznego
wnikliwie zgłębił tajniki duszy ks. Stojałowskiego. Duszy, która niepodzielnie
opanowała Centrum Ludowe, a była to dusza człowieka
zdolnego – jak poznaliśmy – do metamorfoz bajeczne szybkich i krańcowo sobie przeciwnych, nieskrępowanych żadnym balastem skrupułów121.

Hospod nigdy nie zafascynował się ideami głoszonymi przez twórców
Centrum. Twór ten bowiem z daleka cuchnął Hospodowi zmową szlachecką
na chłopskie mandaty122.
Zawilski sugeruje, że przekazuje czystą informację, ale prawda jest taka,
że od razu narzuca komentarz, swoją optykę i ocenę. Przekazana informacja
jest intensywnie i natrętnie nacechowana propagandowo, a nawet szantażem
moralnym. Zawilski wmawia czytelnikom, że Hospod jest cwaniakiem niemającym żadnych wartości, a on broni niezłomnie programu Stronnictwa
Ludowego.
Korespondent oczywiście wypowiada swoje poglądy bezinteresownie,
nie liczy na żadne korzyści, jednocześnie przy biernym przyzwoleniu czytelników, którzy niekoniecznie wiedzą, że to oszczerstwo niszczące człowieka,
organizuje nachalną nagonkę.
W działaniach politycznych tak już bardzo często jest, że cel uświęca
środki. Najbardziej niebezpieczni są politycy zaślepieni, którzy sądzą, że reprezentują prawdę, tradycję i jedyne słuszne poglądy. Pewien stary i mądry
Żyd galicyjski ostrzegał, że ten, kto myśli, że ma sto procent racji, to „paskudny gwałtownik, straszny rabuśnik, największy łajdak”123.
Od pewnego czasu „Przyjaciel Ludu” za sprawa jego łańcuckich korespondentów pokazuje rozgrywki wokół Hospoda wybiórczo. Nawet wątpliwej natury niepowodzenia, które godzą w Hospoda, są nagłaśniane. Te, które
obciążają jego łańcuckich konkurentów, „Przyjaciel” pudruje lub przemilcza.
Chcąc Hospoda oczernić podtrzymuje mit, że wypowiedź Zawilskiego to po
prostu głos opinii publicznej, a sam Zawilski jest oczywiście niezależny i godny zaufania.
Jeszcze bardziej małostkowy wydaje się zarzut „przypodobania się starostwu”. Hospod, jako radca powiatowy w latach 1903–1911, powszechnie
znany był ze swego bardzo krytycznego stanowiska wobec dyskryminującej
 W. Feldman, T. II, op. cit., s. 259.
Ibidem, T. II, op. cit., s. 81.
123
C. Miłosz, Zniewolony umysł, Kraków 1990, s. 13.
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leżajszczyznę polityki i gospodarki tak łańcuckiego starostwa, jak i jego rady
powiatowej, sterowanej formalnie przez hrabiego Potockiego, w rzeczywistości zaś przez Bolesława Żardeckiego.
Faktem natomiast jest, iż opisywane wydarzenia z lat 1905–1907 nakładają się na intensywne i uwieńczone powodzeniem starania Hospoda o budowę
w Grodzisku Górnym budynku szkolnego dla potrzeb Szkoły Powszechnej.
Zapewne z tego to społecznego powodu, nie chcąc antagonizować i zrażać
do siebie starostwa w imię wyższego dobra, wyrażał na przywołanym zgromadzeniu niezwykle dyplomatycznie i roztropnie swój entuzjazm wobec
nieuchronnie – dzięki wsparciu cesarza – nadchodzącej reformy wyborczej.
Reforma wyborcza z 1906 roku miała wielu wrogów. Występowała przeciwko niej rodowa arystokracja, której przywileje były zagrożone, a także poszczególne narodowości monarchii, które nie bez racji obawiały się, że drogą
odpowiedniej geografii wyborczej i nierównego podziału państwa na okręgi
mandatowe mogą zostać pokrzywdzone. Nowy system wyborczy przyniósł
wyraźne przywileje dla narodowości niemieckiej. Chociaż stanowiła ona
nieco ponad 25% ogółu ludności monarchii, to przez odpowiednio wyznaczone okręgi wyborcze otrzymała 43% mandatów124. Nie od razu pogodziły
się z reformą sejmy krajowe125.
Rzekomy sceptycyzm Hospoda wobec reformy, wyrażony jednakże z zupełnie innych niż wyżej przytoczone powodów, zostaje natychmiast wykorzystany do zdyskredytowania go w oczach przyszłych wyborców. Cel ataku
jest aż nadto jasny.
O panie Hospod, (…)-pragniesz wyleźć do góry (…), Nie myśl o, tem bo naszymi
posłami mogą być ludzie, którzy zgodzą się iść wedle programu Stronnictwa Ludowego.

Relacja Zawilskiego zamieszczona w „Przyjacielu” jest donosem prasowym mającym przekreślić jego szanse w nadchodzących wyborach do
parlamentu wiedeńskiego. Jednakże Zawilski i cała redakcja nie uważali za
stosowne czytelników poinformować, iż nawet w kierownictwie Stronnictwa
zdania na temat czteroprzymiotnikowych wyborów są podzielone. I tak Stapiński zajmował stanowisko negatywne aż do roku 1914 i to wszakże Zawilskiemu nie przeszkadzało. „Głos Rzeszowski” w 1908 roku na ten temat pisał:

 S. Grodziski, Franciszek Józef I, Ossolineum 1983, s. 157–159.
 Powstała sytuacja paradoksalna: do centralnego parlamentu austriackiego wybierano
już posłów na podstawie bardziej demokratycznej ordynacji wyborczej, do sejmów zaś krajowych, w tym i galicyjskiego, według przestarzałego, konserwatywnego systemu kurialnego.
Ludowcy oraz socjaliści mieli znacznie łatwiejszą drogę do parlamentu wiedeńskiego niż do
swojego sejmu krajowego, gdzie przychodziło im się z trudem przebijać przez stary system
wyborczy. Dopiero w 1914 roku sejm galicyjski zgodził się na zmianę prawa wyborczego, ale
nie miało to już praktycznego znaczenia, bo realizację reformy uniemożliwiła pierwsza wojna
światowa.
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O reformie wyborczej sejmowej powiada, że dość będzie na nią czasu po roku 1910
„bo wybory są za kosztowne i nie wiadomo czy nowe wybory (z powszechnego głosowania) przyniosą pożytek dla ludu. Ten Sejm uchwalał nam wszystko czegośmy chcieli”,
więc p. Stapiński na tej podstawie odmawia prawa wyborczego do Sejmu szerokim
masom ludowym, odmawia wszystkim wyborcom bezpośredniości i tajności wyborów,
zapominając, że wszelkie na świecie istniejące stronnictwa reakcyjne odmawiają masom praw politycznych na tej podstawie, że interesy stronnicze w dawnych ciałach prawodawczych dla siebie wyzyskują. W niniejszym zaś wypadku interesy te są identyczne
z interesami Stapińskiego126.

Na stronach innego rzeszowskiego pisma czytamy:
Czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze dzięki „demokratycznej” większości sejmowej pogrzebane, wódz Stronnictwa ludowego tej jeszcze jedynej ostoi demokracji
polskiej w sejmie, uczynił onegdaj generalną spowiedź przed szlachtą korząc się ze
skruchą: „zawsze nam do was było tęskno” (…) Doprawdy ręce można łamać z rozpaczy patrząc na tego człowieka jedynego jeszcze przez długi czas uczciwego polityka
chłopskiej demokracji127.
Lud nie żąda reformy wyborczej do Sejmu przed rokiem 1910 tak mówił onegdaj
w sejmie p. Stapiński128.

Hospod był człowiekiem, który niemądre ataki ignorował, z reguły ani
trochę się nimi nie przejmował. Mawiał: jak się ma zyski, trzeba się liczyć i ze
stratami. Gdyby nic nie znaczył, to nikt by się nim nie zajmował. Znaczysz
coś, jeśli piszą o tobie w prasie. Zatem jeśli o kimś nie napiszą, to po prostu
nie istnieje. Wytrwale pełnić swe obowiązki i milczeć – to najlepsza odpowiedź na kalumnie.

Proces wiedeński
Następne ataki na Hospoda jako kandydata na posła do Rady Państwa
przed nadchodzącymi wyborami 1907 wiązały się z aktem oskarżenia
o zbrodnię obrazy majestatu i obrazę członków domu cesarskiego.
Cesarz (…) był nietykalny. Według przepisów prawa karnego, zbrodnię stanowił nie
tylko zamach na życie cesarza bądź kogokolwiek z jego rodziny, ale i obraza, dokonana
publicznie, w słowie lub na piśmie. Ta ochrona obejmowała całą dynastię, i to zarówno
jej żyjących przedstawicieli, jak i przodków, aż do Rudolfa z Habsburga włącznie129.

Po jednym z krytycznych i bezkompromisowych wobec zaborcy i rządzącej Galicją arystokracji wystąpień, w 1905 lub 1906 roku Józef Hospod
zostaje oskarżony o obrazę majestatu cesarskiego i wytoczono mu proces w Wiedniu130.
„Głos Rzeszowski” 1908, nr 47.
„Tygodnik Rzeszowski” 1908, nr 27.
128
Ibidem.
129
 S. Grodziski, Franciszek Józef I, op. cit., s. 111.
130
B. Pempuś, op. cit., s. 133, 134.
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Hospod był wytrawnym pszczelarzem, właścicielem dużej pasieki, której
poświęcał każdą od politykowania wolną chwilę. Według tradycji grodziskiej
przemawiając na jednym z większych włościańskich zgromadzeń mówiąc
o organizacji współczesnego austro-węgierskiego państwa i społeczeństwa,
aby skuteczniej trafić do słuchaczy używa metafory, porównując ludzkie
społeczeństwo do żyjącej w jednym ulu społeczności pszczelej, gdzie każdej
jednostce przydzielone są bardzo precyzyjnie życiowe obowiązki. Z całego
kontekstu przemówienia wynikało, iż cały lud włościański wypełnia rolę pracowitych pszczółek robotnic, zaś dynastii Habsburskiej i cesarzowi Franciszkowi Józefowi, a także rządzącym Galicją konserwatystom i magnatom przypisał rolę trutni żyjących na koszt podwładnych. Przemówienie spuentował
obrazem ukazującym pszczoły robotnice przepędzające przed zimą trutnie
z ula, które to następnie giną z głodu i zimna, bo oprócz pasożytowania na
cudzej pracy niczego innego nie potrafią. „Ta zima dla naszych trutni gnębicieli niechybnie nadchodzi131” – zakończył. Była to niedwuznaczna aluzja co
do przyszłych losów tak cesarza, jak również dynastii Habsburgów. Na spełnienie się tej przepowiedni nie musiał długo czekać. Wielka Wojna Światowa
1914–1918 i wydarzenia po niej następujące zmiotły cesarza i habsburską
dynastię132.
Hospod nie angażuje adwokata, broni się sam. Według grodziskiej tradycji ludowej na rozprawę do Wiednia idzie z Zagród piechotą. Cesarski sąd
wiedeński
wyraził uznanie dla Hospoda za mądrą obronę i uniewinnił go, by sprawie nie nadawać
szerszego rozgłosu133.

Grodziski ludowiec także z tej opresji wychodzi o własnych siłach.
Kulisy tego głośnego i znaczącego w jego życiorysie wydarzenia nie są
bliżej znane. Nie wiemy więc, czy postawienie Hospoda przed cesarskim
sądem było tylko i wyłącznie inicjatywą żandarmerii i rządzących Galicją
stańczyków, czy też oskarżenie i proces miały podtekst polityczny, tj. utrącenie politycznego konkurenta przez niezbyt mu wówczas przychylnych łańcuckich działaczy PSL. Trzeba pamiętać, że wówczas większość znaczących
łańcuckich ludowców to byli działacze Związku Stronnictwa Chłopskiego
i stojałowczycy, którzy dopiero w ostatnim okresie szerokim frontem przeszli
na stronę Stapińskiego i PSL. Hospod był zawsze ich politycznym przeciwnikiem, tym bardziej teraz stał się zawalidrogą i przeszkodą. Po co ktoś taki
z jakiejś odległej Wólki Grodziskiej miałby być konkurentem dla łańcuckich
działaczy. Od lat 1905–1907 widoczny jest rozbrat Hospoda z PSL kierowanym przez Stapińskiego oraz krytyka poczynań ludowców łańcuckich, wśród
131
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Relacje: Stanisław Dec, Jan Mach, Stanisław Hospod w posiadaniu autora
Ibidem.
B. Pempuś, op. cit., s. 133, 134.

których coraz ważniejszą rolę zaczynają odgrywać poseł do Sejmu Krajowego
i wicemarszałek powiatu Bolesław Żardecki, oraz poseł do Parlamentu Józef
Jachowicz.
Hospod w latach 1903–1909 jest radcą powiatowym, znanym z odważnych, krytycznych i radykalnych wystąpień w obronie ludu, przeciw dyskryminacyjnej polityce starostwa wobec ludności wiejskiej, a w szczególności
wobec ludności leżajszczyzny. Krytykuje otwarcie postępowanie oficjalistów
dworskich łańcuckiej ordynacji wobec ludności włościańskiej. Tego typu
działalność nie przysparzała więc Hospodowi przyjaciół tak w uległej hrabiemu Potockiemu radzie, jak również w starostwie. Nie był nigdy bezwolną
marionetką w rekach jakichkolwiek protektorów, prowadził w miarę swoich
możliwości samodzielną politykę, ośmieszając niejednokrotnie łańcuckie
elity – grodziski chłop stawał się niewygodny, niepotrzebny i w efekcie niebezpieczny. Trzeba go było koniecznie zneutralizować, wyłączyć na zawsze
z czynnej polityki. Przyczyn postawienia Hospoda przed cesarskim sądem
było więc aż nadto.
O dotkliwych konsekwencjach takich oskarżeń i procesów świadczą następujące wzmianki prasowe:
Wielkiego rozgłosu w świecie politycznym Galicji nabrała sprawa posła
Tomasza Szajera, znanego w Galicji rzeszowskiego chłopskiego posła do
parlamentu wiedeńskiego. Skazany przez rzeszowski sąd za zbrodnię obrazy
majestatu na 8 miesięcy ciężkiego wiezienia, odwołał się Szajer do trybunału
wiedeńskiego, a gdy trybunał w Wiedniu odrzucił jego zażalenie, zwrócił się
z prośbą do kilku posłów i do hr. Badeniego o wyjednanie łaski u Najjaśniejszego Pana.
Byłby mandat stracił, i już były pogłoski, że będzie wybór rozpisany, że ks. Stojałowski będzie na jego miejsce wybrany. Ale za wstawieniem się Prezesa Koła Polskiego
nadeszła łaska i Szajer jest nadal posłem w Radzie Państwa134.

Z chwilą, w której wyrok stałby się prawomocnym, Tomasz Szajer równocześnie tracił mandat poselski i prawo wyboru na 5 lat. Sprawa ta była
przedmiotem interpelacji w Radzie Państwa posłów Winkowskiego i Mengera, którzy uważali, iż prezydium Izby pozostawiając Szajera po ułaskawieniu
posłem łamie obowiązującą konstytucję, gdyż
w akcie ułaskawienia nie ma ani jednego słowa o mandacie poselskim Szajera135.

Wzmiankę prasową opisującą to wydarzenie kończy znana przestroga:
„Jest to cnota nad cnotami, trzymać język za zębami”, co w skutecznej polityce bywa często niewykonalne136.
134
135
136

„Związek Chłopski” 1897, nr 28, s. 225 i nr 29, s. 232.
„Głos Narodu” 1901, nr 6, s. 3.
„Głos Narodu” 1901, nr 6, s. 3.
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Bywało też w procesach o obrazę majestatu cesarskiego tak:
W praktyce sądownictwo, surowe wobec rzeczywistych wypadków zamachu,
traktowało dość liberalnie sprawy obrazy panującego bądź członków dynastii. Dotyczy
tego znana anegdota, której bohaterami są trzej znakomici uczeni, twórcy tak zwanej
krakowskiej szkoły językoznawczej: Kazimierz Nitsch, Jan Łoś i Jan Rozwadowski. Sprawa nie była zbyt skomplikowana. Gdy pewien oficer austriacki polskiego pochodzenia
obraził publicznie cesarza, używszy w stosunku doń terminu bardzo jędrnego, ale bliżej
nieznanego wiedeńskiemu trybunałowi wojskowemu, sąd ten, chcąc prawidłowo ocenić
stopień winy, zwrócił się do Akademii Umiejętności w Krakowie z prośbą o ekspertyzę
filologiczną inkryminowanego terminu. Odpowiedź-podpisana pleno titulo 137 przez
tych trzech profesorów – brzmiała: „Termin pierdoła określa w języku polskim podeszłego wiekiem, dobrotliwego staruszka”. Se non e vero, e ben trovato138 139.

Wybory 1907
Były to pierwsze wybory do parlamentu wiedeńskiego przeprowadzone
na podstawie nowej ordynacji wyborczej, w głosowaniu bezpośrednim. Tak
rozpoczęła się kampania wyborcza w powiecie łańcuckim:
Powiatowy Komitet Wyborczy na okręgi Łańcut, Leżajsk, Przeworsk wzywa wszystkich kandydatów, którzy zamierzają ubiegać się o mandat poselski do Rady Państwa
z tego okręgu, by zgłosili swe kandydatury najpóźniej do dnia 24 bm. na ręce Przewodniczącego p. Bolesława Żardeckiego w Łańcucie. Zauważamy, że Komitet Powiatowy
postanowił popierać tylko takich kandydatów, którzy stoją na gruncie narodowym
i uznają za konieczną i bezwarunkową solidarność jednej i jednolitej Reprezentacji
polskiej w Wiedniu. Zarazem podaje Komitet do wiadomości kandydatów o tem, że
zgromadzenia przedwyborcze odbędą się dnia 24 bm. w Leżajsku, 25 bm. w Przeworsku, 30 bm. w Łańcucie, każdorazowo o godzinie drugiej po południu. Kandydaci winni
osobiście przed wyborcami się jawić i złożyć wyznanie polityczne140.

Rada Narodowa na okręg 47 Łańcut–Przeworsk–Leżajsk jako kandydata
na posła wystawiła księcia Andrzeja Lubomirskiego141. Łańcucki komitet na
czele z Żardeckim niedwuznacznie daje do zrozumienia, iż będzie popierał
wyłącznie kandydatów narodowych, żadnych ludowców.
Rok 1907 to okres niebywałego wzrostu wpływów Polskiego Stronnictwa Ludowego w kraju. Wprowadziło ono do parlamentu 17 swoich posłów.
W okręgu wyborczym Łańcut–Leżajsk–Przeworsk kandydatami PSL na
posłów, wybranymi 24 marca 1907 r. przez łańcuckie zgromadzenie mężów
zaufania Stronnictwa Ludowego, zostali: rolnik ze Strażowa Józef Jachowicz
oraz J. Pędziński z Mirocina142. Józef Hospod, pomimo iż nominacji takiej
 Łac. z zachowaniem należnych tytułów.
 Łac. jeśli to nawet nie jest prawdziwe, to jednak dobrze wymyślone.
139
 S. Grodziski, Franciszek Józef I, op. cit., s. 111.
140
„Głos Narodu” 1907, nr 171, s. 3.
141
„Głos Narodu” 1907, nr 203, s. 3.
142
„Przyjaciel Ludu” 1907, nr 16, s. 7.
137
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nie otrzymuje, wbrew woli zgromadzenia, jak również wbrew władzom PSL,
stawia swoją kandydaturę na posła i uczestniczy w wyborach bez wsparcia
ze strony łańcuckich struktur Stronnictwa, kandydując jako niezależny. Poparcia udziela mu znacząca część ludowców z Grodziska i okolicznych gmin.
Jeden z nich pisze:
gmina nasza (…) zawdy chciałaby mieć swojego posła. W roku 1907 głosowali na Hospoda143.

Poparcie uzyskuje także od części gmin leżajszczyzny. Mimo wyraźnej
niesubordynacji wobec łańcuckiego zgromadzenia mężów zaufania, jak
również władz Stronnictwa, żadna z tych instancji z otwartą krytyką Hospoda nie występuje. Znamienne jest, iż milczy i nie atakuje go także redakcja
„Przyjaciela Ludu”, tak przed kampanią wyborczą, jak również po wyborach.
Dokładne kulisy i motywy decyzji Hospoda nie są znane. Wobec takiej determinacji Hospoda zbiera się ponownie łańcuckie zgromadzenie mężów
zaufania Stronnictwa Ludowego.
Zagaił Zgromadzenie Józef Jachowicz i przedstawił zgromadzonym, iż w powyższym okręgu są jeszcze za słabe siły ludowców do przeprowadzenia dwóch kandydatów
na posłów do Parlamentu. Wskutek tego Zgromadzenie po dłuższej dyskusji jak jeden
duch uchwaliło zmienić uchwałę z dnia 24 marca 1907, a uchwaliło i postanowiło
popierać tylko jednego kandydata na posła do Parlamentu z okręgu Przeworsk-Łańcut-Leżajsk. Jedynym tym kandydatem jest: Józef Jachowicz rolnik ze Strażowa144.

W Okręgowym Komitecie Wyborczym do przeprowadzenia wyboru Józefa Jachowicza znalazł się Ignacy Baran wójt z Grodziska Dolnego. W prezydium zgromadzenia jako tegoż zastępca zasiadał Jan Burda z Żołyni-Kopań. Z miejsca zamieszkania dwaj najbliżsi Hospodowi sąsiedzi. Między
politykami jest jak między sąsiadami: im bliżej, tym bardziej przeszkadzają.
„Przyjaciel Ludu”, prezentując na swoich łamach uchwałę zgromadzenia,
grzmiał:
Jedynym kandydatem polskiego Stronnictwa Ludowego na ten okręg wyborczy jest
Jachowicz Józef (…). Każdy ludowiec obowiązany jest z całych sił tylko za tym kandydatem pracować145.

Wyraźnie do Hospoda skierowana została pogróżka:, „Kto inaczej mówi
lub inaczej czyni ten nie jest ludowcem”146. Prawdziwym zaś powodem
zwołania drugiego zgromadzenia był fakt pojawienia się na scenie wyborczej Hospoda jako trzeciego kandydata, praktycznie też z grona ludowców.
W obawie przed rozbiciem głosów i zupełną porażką wycofano kandydaturę
143
144
145
146

„Przyjaciel Ludu” 1911, nr 45, s. 15.
„Przyjaciel Ludu” 1907, nr 17, s. 7.
Ibidem.
Ibidem.
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J. Pędzińskiego. Znamiennym faktem jest, że łańcuccy działacze zachowują
swego kandydata, wygodnego Żardeckiemu Jachowicza, usuwają zaś reprezentanta wsi przeworskiej J. Pędzińskiego.
Hospod startuje więc w tych wyborach bez poparcia łańcuckich ludowców, mając przeciwko sobie całą ich partyjną machinę wyborczą, licząc
jedynie na swoich zwolenników i grodziskich wyborców. Już na starcie
ma przeciw sobie Grodzisko Dolne z wójtem Baranem na czele i Żołynię-Kopanie z Burdą. Na pozostałe gminy łańcuckie i przeworskie także liczyć
nie może. Trzeba przyznać, iż sprytnie Jachowicz, Żardecki i inni rozegrali
tę partię antagonizując Hospoda z Baranem i Burdą. W ich gminach Hospod
był bardzo znany i przy ich wsparciu mógł liczyć tam na sporo głosów.
W tamtym czasie dużą rolę w łańcuckim ruchu ludowym odgrywa grupa byłych zwolenników B. Żardeckiego i Związku Stronnictwa Chłopskiego, którzy przeszli do PSL. Żardecki, były członek i działacz ZSCh, będąc
czołowa postacią w powiecie jako wieloletni zasłużony dla powiatu poseł
ludowy, dyrektor Galicyjskiego Banku Ziemskiego, kurator Gimnazjum, oraz
zastępca prezesa Rady Powiatowej, której był faktycznym kierownikiem147,
teraz intensywnie włączył się do pracy w Stronnictwie. Ciesząc się zaufaniem
i wysoką oceną władz Stronnictwa, znajdując poparcie członków PSL, byłych stojałowczyków i zwolenników ZSCh, wywierał realny wpływ na wybór
kandydatów na posłów z ramienia PSL. Przywódczy trzon Stronnictwa w powiecie spoczywał teraz w rękach ludzi, którzy nigdy – także podczas jego
kandydowania w latach 1897, 1898 i 1900 – przychylni Hospodowi nie byli.
Tym razem zbożnym pragnieniom poselskim Hospoda stają jednakowoż
w poprzek ciche machinacje Żardeckiego, który
woli mieć obok siebie – w powiecie, jako posła – kogoś uboższego duchem, i znakomitego towarzysza upatruje w p. Jachowiczu ze Strażowa148.

Beneficjentami przemian bywają zwykle jednostki przeciętne, może dlatego, iż nie sprawia im kłopotu zmiana poglądów, jeśli je w ogóle posiadają.
Osobowość Hospoda jako trudnego negocjatora i notorycznego krytyka
fatalnej gospodarki Rady Powiatowej Żardecki zdążył dokładnie poznać
w czasie czteroletniej współpracy w radzie. Według słów Hospoda
straszne ciężary na lud spadają z powodu złej gospodarki Rady Powiatowej, która
w większości składała się z lokajstwa stańczykowskiego149.

Hospod w sprawy, które go przejęły, wczepiał się z pasją. Był ludowcem
żywiołowym i anachronicznym w przejmowaniu się krzywdzoną jednostką.
Polityki nie umiał traktować jak rzemiosła. Z tego powodu nienawidził go
 T. Spiss, Ze wspomnień CK urzędnika politycznego, Rzeszów 1934, s. 208.
„ Głos Rzeszowski” 1911, nr 4, s. 2.
149
„Wieniec Pszczółka” 1911, nr 11, s. 152, 153.
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ludowcowy partyjny łańcucki beton, a macierzyste Stronnictwo Ludowe
uważało go za większego wroga niż galicyjski staroobrzędowy aparat władzy.
Bo się nie przymilał obłudnie, tylko kłócił. Także rządowe kierownictwo
polityczne powiatu z Potockim, Żardeckim i starostą na czele uważało go za
większe zło i zagrożenie, niż wszystkie partie ludowe razem wzięte. Takiego
indywiduum w roku 1907 w żadnym razie do godności poselskiej w powiecie
dopuścić nie można było. Owocem takiego stanu rzeczy były niekorzystne
dla Hospoda decyzje dwóch powiatowych zgromadzeń mężów zaufania Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Opisany występek Hospoda przeciw dyscyplinie partyjnej i jej wyborczej
machinie nosi znamiona czegoś więcej niż tylko nielojalności. Lojalność
w polityce jest rzeczą trudną. Bez lojalności nie można uprawiać polityki, bo
nie jest ona zajęciem indywidualnym. Ale lojalność w polityce to też permanentny kłopot. Problemem jest ciągły wybór między różnymi lojalnościami:
wobec partii, do której należysz, czy ludzi, którzy ci zaufali. Ta decyzja Hospoda to spalenie za sobą wszystkich mostów, wypowiedzenie wojny swoim
dotychczasowym partyjnym przyjaciołom – wyraz zawiedzionych nadziei,
zawiedzionej ambicji ludowca, działającego na tej niwie praktycznie od zarania tej partii. Uważał, że po dwudziestu kilku latach orki na ludowym ugorze
to jemu należy się – w okresie niebywałego wzrostu wpływów PSL w Galicji
– w pierwszej kolejności jedna z dwóch nominacji partyjnych w powiecie
łańcuckim. Tym bardziej, że nominacji takich dostąpił od tej partii wcześniej,
w latach 1897, 1898 i w 1900. Dla wielu, w tym dla środowisk ludowych,
które reprezentował i wielokrotnie brał w obronę przed atakami swoich
dawnych przyjaciół, jego postawa w wyborach 1907 roku była ogromnym
zaskoczeniem. Wielu o to miało do niego pretensję, spodziewało się innego
zachowania. Okazało się, że nie znali Hospoda. Znów bowiem poszedł pod
prąd opinii, wbrew interesom wielu swoich znajomych. Jeśli ktoś nazywał się
Hospod, to w tej konkretnej sytuacji nie mógł postąpić inaczej, choćby cenę
tego stanowił totalny partyjny ostracyzm.
Od tego czasu gasła powoli jego gwiazda. Bolało go to, bo był człowiekiem niezwykle ambitnym albowiem straszna jest nienawiść przyjaciół,
których drogi rozejdą się przy mandacie. I tym rysem charakteru tłumaczyć
należy jego stanowisko odnośnie decyzji zgromadzenia mężów zaufania.
Hospod był politykiem za bardzo wytrawnym i doświadczonym, aby
nie zdawać sobie sprawy z marnych szans wyborczych, jakie ma stając do
walki wyborczej jako kandydat niezależny. Było to raczej z jego strony coś
w rodzaju protestu, demonstracji niezadowolenia i krytycznego stosunku
wobec wielu negatywnych zjawisk zaistniałych w ostatnich latach nie tylko
w powiecie łańcuckim, ale w całym Polskim Stronnictwie Ludowym. Było
stanowczym zdystansowaniem się od polityki łańcuckiego kierownictwa PSL
i wrogich mu działaczy, w większości o proweniencji chrześcijańsko-ludowej.
179

Miał w wyborach przeciwko sobie dwie potężne i wrogie machiny wyborcze – ludowców oraz stronnictwa rządowo-konserwatywne – dysponujące
stadami naganiaczy i agitatorów z wypchanymi kieszeniami oraz powiatową
administrację biegłą od dziesiątek lat w fałszowaniu wyników wyborczych.
Losy jego kandydatury były z góry przesądzone. Same głosy części Grodziszczan i niektórych leżajskich gmin do zwycięstwa nie wystarczyły.
Wybory w okręgu Łańcut–Przeworsk–Leżajsk w 1907 roku przeszły pod
znakiem olbrzymich nadużyć, o których to pisała obszernie prasa nie tylko ludowa. I tak ks. Andrzeja Lubomirskiego ogłoszono posłem pomimo tego, że do
mandatu zabrakło mu aż 1197 głosów150. Na skutek licznych odwołań liczono
się z możliwością powtórzenia wyborów. „Przyjaciel Ludu” pisał:
Przy wyborach w tymże okręgu działy się rażące nadużycia przeciw ordynacji
wyborczej, a to: w kartki wyborcze byli zaopatrzeni nie tylko komisarze wyborczy, ale
i agitatorowie ze strony księcia Lubomirskiego, a kartki te były wypełnione nazwiskiem
księcia i zdarzyło się np. w Giedlarowej, że komisarz nie chciał wydać kartek nawet ks.
Kanonikowi Mytkiewiczowi, ponieważ nie żądał dla księcia tylko dla innego kandydata.
Komisarz zaś w Żołyni w mieście proszony o kartki odpowiedział, że kartek próżnych
nie ma (…) tylko z zapisanymi nazwiskami. Komisja wyborcza w Żołyni mieście kartki
oglądała, (co jest wbrew ordynacji wyborczej) kto, na kogo głosuje. Komisarze działali
wbrew ordynacji wyborczej, bo jak oświadczyli – z rozkazu wyższej władzy nie dopuszczali do ogłoszenia wyników głosowania, ale mimo to kazali notować w protokołach
wyborczych, że wynik głosowania ogłoszono, a działo się to przede wszystkim w okręgu
sądowym Leżajskim151.

Nie bez przyczyny zastraszono i ubezwłasnowolniono właśnie leżajskie
komisje wyborcze. To głównie tutaj, zwlekając kilka dni z ogłoszeniem oficjalnych wyników, znaleziono brakujące księciu Lubomirskiemu głosy.
Omawiając szanse poszczególnych kandydatów konserwatywnych w wyborach parlamentarnych w 1911 roku, „Głos Narodu” tak pisał o kandydaturze księcia Andrzeja Lubomirskiego z Przeworska:
(...) i Księcia Lubomirskiego w łańcuckim, który poprzednim razem zdobył mandat
dzięki oszustwom wyborczym popełnionym na wielką skalę152 153.

Aktywność wyborczą agitatorów ludowych Jachowicza Józef Hospod tak
relacjonował:
Obrońca ludu łańcuckiego Józef Jachowicz, który zjawia się punktualnie przed
każdymi wyborami ze swą kliką. (…) Zwolennicy Jachowicza zespoleni z agitatorami
Banku ziemskiego jak sprytne koty uwijali się po sali pomiędzy wyborcami. Podstępem
brali od wyborców analfabetów kartki pod rozmaitymi pozorami wpisywali swoich

150
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„Przyjaciel Ludu” 1907, nr 29, s. 3.
Ibidem.
Mowa o wyborach do parlamentu wiedeńskiego z 1907 roku.
„Głos Narodu” 1911, nr 129.

i tak sfałszowane kartki idącym już do głosowania wręczali. Słowem wybory te nie były
wyborem legalnym, ale bezprawiem154.

Jaki zatem będzie miał wokół siebie Hospod krajobraz po wypowiedzianej łańcuckiemu Stronnictwu Ludowemu nielojalności? Taki, jak dawno,
dawno temu przewidział Adam Mickiewicz w wierszu „Gęby za lud krzyczące”, znanym chyba tylko polonistom:
(…) Gęby za lud krzyczące sam lud w końcu znudzą,
I twarze lud bawiące na końcu lud znudzą
Ręce za lud walczące sam lud poobcina
Imion miłych ludowi lud pozapomina.
Wszystko przejdzie. Po huku, po szumie, po trudzie
Wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie (…)

Tak zakończył się ostatecznie sen chłopa z grodziskich Zagród o wiedeńskim poselstwie. Należy tu dla przyzwoitości wspomnieć, że żaden poza
Hospodem chłopski polityk z powiatu łańcuckiego, urodzony i zamieszkały
z dala od wielkopańskich pałaców, nie dostąpił nigdy w czasach galicyjskich
zaszczytu kandydowania do Rady Państwa. Hospoda ta przygoda spotkała
trzykrotnie. Po posłujących księżach godności te rezerwowano zawsze dla
chłopów z Łańcuta i okolic (Jachowicz, Sobek).
Wydarzeniami 1907 roku rozpoczęło się powolne dystansowanie i rozbrat Józefa Hospoda z łańcuckimi działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Grodziszczanin nie ugiął się i poszedł swoją starą drogą, nie podzielając bałamutnych i niesłużących ludowi „koziołków” dokonywanych przez
Stapińskiego i Stronnictwo począwszy od 1908 roku.

Rozbrat ze Stronnictwem Ludowym
Okres zgodnego i twórczego działania w Polskim Stronnictwie Ludowym
w miarę upływu lat zaczął ulegać zakłóceniom. „Głos Rzeszowski” pisał:
Nie uwierzy, kto nie przeczyta, jaki rozkaz dzienny podpisał p. Stapiński, jako
wstępny artykuł w Nr 47 „Przyjaciela Ludu” chrzcząc go mianem „O tem trzeba pamiętać”. (…) Raczy on się dziwić i boleć nad tym, że gazety ludowców przeciw niemu
się występują i piszą nie mniej, nie więcej jak to, że ma prawo wezwać każdego ludowca nawet redaktora, by tego nie czynił. Dopóki on jest Prezesem Stronnictwa, każdy
ludowiec jest obowiązany go słuchać w przeciwnym razie może być ze Stronnictwa
wykluczonym. Sądząc z treści jego artykułu p. Stapiński poważną mniejszość (według
własnych jego słów) ze Stronnictwa ludowego wykluczy155.

Jan Stapiński, od 1902 roku redaktor i wydawca „Przyjaciela Ludu”,
ciesząc się zaufaniem zwłaszcza działaczy terenowych, wiele działał dla
154
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„Wieniec-Pszczółka” 1911, nr 11, s. 152, 153.
„Głos Rzeszowski” 1908, nr 47.
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rozwoju Stronnictwa. Jednak, gdy został jego prezesem, od 1907 roku zaczął
prowadzić politykę nie zawsze zgodną z przyjętym w Rzeszowie programem
działania:
W obozie tzw. ludowym panuje pewne zamieszanie z powodu układów prowadzonych z konserwatystami przez Stapińskiego. Całe lewe skrzydło (dr Bardel, dr Moskwa,
dr Bernadzikowski) jest bardzo niechętnie usposobione dla tego aliansu. Tymczasem
Stapiński działa na własną rękę i chce zapewne stworzyć fakt dokonany, aby uniknąć
groźnej opozycji156.

W wyniku porozumienia z konserwatystami stronnictwo uzyskało niewielkie korzyści, które zadowalały właściwie tylko niektórych jego przywódców. Jan Stapiński, zamiast zachowywać się godnie i dotrzymywać warunków
umowy, już na pierwszym wystąpieniu w Sejmie dokonał upokarzającej
spowiedzi swojej dotychczasowej działalności politycznej. Wystąpienie to korespondent „Kuriera Lwowskiego” nazwał „kompromitacją nie godną przywódcy Polskiego Stronnictwa Ludowego”157. Stapiński samowolnie poczynił
wiele ustępstw na rzecz konserwatystów i nie czynił też starań o zmianę
ustawy wyborczej do Sejmu, co było głównym warunkiem zawarcia ugody.
W miarę ujawniania różnych nadużyć, które skrzętnie upowszechniała
wrogo nastawiona do Stronnictwa endecja, zaczęło przeciw niemu narastać
niezadowolenie i opozycja wewnętrzna, nazwana „ Frondą lwowską”. Na jej
czele stał twórca i ideolog ruchu ludowego w Galicji B. Wysłouch.
Otwarcie krytykuje Stapińskiego organ „frondy lwowskiej” – „Gazeta
Ludowa”, wyliczając całą litanię zdrad i krętactw przywódcy ludowców. I tak:
Stapiński nas zdradził i zaprzedał; Stapiński trzyma ze szlachtą i rządem; Stapiński
nie występuje ani przeciw rządowi, ani przeciw szlachcie, ani przeciw zdrajcom, ani
przeciw wyzyskiwaczom; Stapiński zagrzebuje przemysł i lepszą dolę biednego ludu,
czyli kanały; Stapiński zagrzebał równe prawo wyborcze do Sejmu, bo ani w „Gazecie”,
ani w broszurach nie wspomina o równym prawie wyborczym; Za Stapińskiego upadł
Bank Parcelacyjny; Za Stapińskiego uchwalono ustawę dwustopniowych Seminariów;
Stapiński za to wszystko dostał dwa miliony koron; Stapiński kilkakrotnie złamał przysięgę i oddał nas, jak za dawnych czasów, na pastwę dygnitarzom i zdrajcom, krzywdzicielom biednego ludu; Stapiński przywalił olbrzymim kamieniem politykę ludową i tak
ślicznie rozwijającą się pracę158.

Oto świadectwo moralności i uczciwości, słabości zasad i przekonań wystawione prezesowi Stronnictwa Ludowego przez ludowców. W ogóle „Gazeta Ludowa”, podobnie jak narodowo-demokratyczna „Ojczyzna” czy „Wieniec
i Pszczółka” księdza Stojałowskiego, namiętnie i bezwzględnie zwalczają pana
Stapińskiego jako szkodnika sprawy ludowej.
156
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„Głos Narodu” 1908, nr 47.
Ibidem.
„Glos Narodu” 1911, nr 187, s. 2.

W podobnym tonie pisze sympatyzująca z ludowcami prasa Rzeszowa,
gdzie narodził się przed laty ruch ludowy:
„Doprawdy ręce można łamać z rozpaczy patrząc na tego człowieka jedynego
jeszcze przez długi czas uczciwego polityka chłopskiej demokracji. (…) Poniewierany
po więzieniach szykanowany i gnębiony przez szlachtę z całym swym stronnictwem,
w wielkiej swej rozpaczy wołał wówczas p. Stapiński, że dotąd nie będzie spokoju w Polsce, „dopóki ulice naszych stolic nie zostaną wybrukowane czaszkami szlacheckimi”159.
Dziś rozważył sobie p. Stapiński na zimno, że byłoby przecież barbarzyństwem, aby
chłopskie wozy tłukły się po bruku złożonym z czaszek szlacheckich, lepiej i wygodniej,
gdy na twardej chłopskiej czaszce stanie miękki, paryskiego wyrobu lakierek szlachecki;
i poprowadził swych chłopów do stóp panków z końskiego kasyna, „zawsze nam było
do was tęskno”160.

Dla starego ideowego ludowca, jakim był Hospod, było to staczanie
się w otchłań Stronnictwa Ludowego, przyjmowane przez społeczeństwo,
nie tylko chłopskie, spokojnie i bez zastrzeżeń. Walka o wpływy i władzę
w Stronnictwie przybierała kuriozalne rozmiary. Do władz partyjnych do
Sejmu i Parlamentu z łatwością zaczęli przenikać nieciekawi ludzie, których
jedynym kryterium wyboru była przydatność koalicyjna, ich dodatkowe
głosy i służalczość. Nie mógł tego akceptować, nie mógł także milczeć, kiedy
kilkunastu ludowych polityków klejnotami duszy narodu handlowało jak starą tandetą. Nie mógł ścierpieć, że tchórzliwi bankruci dobrem i sławą narodu
kupowali sobie u wrogów względy i łaski. Hospod, zwolennik dogłębnych
przemian systemowych, zaangażowany w tworzenie Stronnictwa Ludowego
i wiążący z nim nadzieje, nagle poczuł się w tym ruchu źle. Nawoływał, iż na
wsiach i w miasteczkach powinno zawrzeć od wieców protestujących przeciw
polityce przywódców Stronnictwa.
Rachunek błędów tej formacji i generacji był przez niego dokonywany
na bieżąco, miał świadomość wielu błędów, które popełniał razem z nimi,
wielu porażek, które były udziałem jego politycznych przyjaciół i jego własnych.
Nieustannie się szarpał i był szarpany. Pryncypializm łączył z niebywałym uporem. Czuł się calutkie życie ludowcem, ani mu się śniło zrzucać
zgrzebne chłopskie portki, a zarazem w pewnym momencie nie mieścił się
w strukturach PSL. Może trzeba powiedzieć, że nie nadawał się do życia.
Albo też – patrząc oczami Ewangelii – nadawał się za bardzo. Wyłania się
z niego obraz człowieka wciąż targanego wyrzutami sumienia, wątpliwościami. Nie religijnymi: w Boga wierzył zawsze twardo, nie wierzył natomiast
w siebie i w ludzi.
Jest Hospod od tego momentu jednym z najsurowszych krytyków formacji ludowej. Ocenia ją dotykając jej ideowych fundamentów. Źródła jego
 Sławna mowa Stapińskiego z 17 listopada 1905 roku.
„Tygodnik Rzeszowski” 1908, nr 27.
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krytycyzmu tkwią w samym środku ruchu, który z takim uporem i samozaparciem na łańcucko-leżajskiej wsi współtworzył.

Szkoła w Grodzisku Górnym
Szkolnictwo elementarne w XIX-wiecznej Galicji było podzielone na
kilka typów: w szkołach parafialnych uczyli przeważnie organiści i diakoni,
w trywialnych i normalnych nauczyciele pobierający 80–120 zł. r. pensji.
W niektórych klasach uczono języka polskiego jako jednego z przedmiotów
obowiązkowych. W miastach i szkołach średnich językiem wykładowym
był język niemiecki. W klasach najwyższych używano łaciny. Uczniom
surowo zakazano mówić po polsku, szkoły miały w pierwszym rzędzie germanizować, potem uczyć. Nieograniczony wpływ na szkoły i wychowanie
miało duchowieństwo. W roku 1847 Galicja posiadała 13 gimnazjów z 4115
uczniami i 3061 szkół ludowych z ok. 125 000 dziećmi (na blisko 5 milionów
mieszkańców). Szlachta polska rzadko posyłała dzieci do szkół publicznych.
Wykształcenie, jakie otrzymywali w domu, było na niskim poziomie. Uczyli
się przeważnie łaciny – jako języka sądowego, niemieckiego – dla korzyści
i wygody, francuskiego – dla dobrego tonu, z reszty przedmiotów ta młodzież
była zwolniona: do urzędów się nie garnęła, a pracował za nią pańszczyźniany chłop161. Przepaść między chłopem a dworem była głęboka.
Wrzenia rewolucyjne 1848 roku stawiają na porządku dziennym (oprócz
wielu innych) sprawę szkolnictwa ludowego oraz wprowadzenia języka
polskiego w szkołach, sądach i urzędach. Późniejsze stosunki jednak temu
nie sprzyjały, idee pozostały na papierze. Język polski chwilowo używany
w sądownictwie ponownie zastąpiono niemieckim. Pousuwano wszystkie
ślady roku 1848. Nastały lata smutku, krańcowego wyczerpania zdrowych sił
narodowych, prześladowania polskości i przysłowiowej galicyjskiej nędzy.
W roku 1867 wraca na Sejmie Krajowym postulat
Ustanowienia zasad nauczania w szkołach ludowych i w gimnazjach, jak i ustawodawstwo dla uniwersytetów162.

I ta idea w rządzonej przez szlachtę Galicji nie została wprowadzona
w życie, bowiem całe jej szlacheckie ustawodawstwo skierowane było przeciw ludowi. Jeden ze szlacheckich posłów w mowie sejmowej tak poczynania
swojej klasy, która ciężary szkolne i drogowe przerzucała na innych, ironicznie komentował:
Mówimy – przypominał – że trzeba oświatę między ludem szerzyć, a w ustawie
o dotacji szkół ludowych zawotowaliśmy, że obszar dworski konkuruje stosunkowo do
161
 W. Feldman, Stronnictwa i programy polityczne w Galicji 1846–1906. Kraków 1907,
t. I, s. 6.
162
Ibidem, s. 74.
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swych głów ludności wiejskiej. A prawem drogowym zaprowadziliśmy obowiązkowe
szarwareczki163.

Częściowe zrównanie ciężarów szkolnych przeprowadził dopiero hr. Stanisław Badenii. Teoretycznie w erze konstytucyjnej, jaka panowała w Galicji,
szlachta jako odrębny stan przestała istnieć, faktycznie jednak zachowała
stanowisko dominujące i wielce uprzywilejowane.
Od dziesiątków lat stała Galicja przed problemem uporządkowania
stosunków panujących na wsi. Nie robiono tego z obawy o poważne konsekwencje polityczne. Wszelkie inicjatywy oświatowe dla wsi były w zarodku
likwidowane.
Myśl odczytów i kursów po wsiach wydaje nam się zgoła niepraktyczną a nawet
niebezpieczną – pisał „Czas”164.

Z powodu zbliżania się setnej rocznicy pierwszego rozbioru Polski grono
patriotów zainicjowało we Lwowie składki publiczne na rzecz budowania
szkół ludowych. Przyniosły one przeszło 100 000 złr., z których udzielano
znaczącej pomocy ubogim gminom budującym szkoły. Przeciw tej akcji
„Czas” pisał wielokrotnie:
niebezpieczną w niej widział demonstrację, (…) robotę zupełnie niepotrzebną, gdyż
szkołami Sejm się zajmie165.

Jednym z głównych zarzutów wysuwanym przez „Czas” i ordynariat biskupi, który specjalnym pismem potępił akcje oświatowe na wsi, była bezwyznaniowości166. Kiedy już napór nowych, postępowych idei był tak silny, że nie
można było się im przeciwstawić – starano się je opanować przez przejęcie
inicjatywy w swoje ręce lub przez akcję konkurencyjną. W roku 1861 z inicjatywy Dietla wyszedł projekt powołania Rady Szkolnej Krajowej, a w roku
1869 Szujski w Sejmie krajowym stawia wniosek w sprawie oświaty bezpłatnej
i przymusowej. Były to jednakże usiłowania jednostkowe, ani partyjne ani sejmowe, dlatego skazane w zarodku na niepowodzenie. „Czas” tradycyjnie był
stanowczym przeciwnikiem tego typu poczynań. Pisał: „Przymus edukacyjny
jest wstępem do stanu naruszającego prawa zasadnicze społeczeństwa” (nr 215
z 1871), a także „Przymus szkolny to potworność” (nr 75 z 1889 r.)167.
Inicjatywa Dietla w postaci powołania do życia Rady Szkolnej Krajowej168
doczekała się realizacji dopiero w 1865 roku, kiedy to rozporządzeniem
Ibidem, s. 78.
Ibidem, s. 183.
165
Ibidem, s. 182, 183.
166
Ibidem, s. 183.
167
Ibidem, s. 186.
168
Na podstawie najwyższego postanowienia z 25 czerwca 1867 roku utworzona została
Rada Szkolna Krajowa dla Galicji,dla szkół ludowych, średnich i seminariów nauczycielskich.
Rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z grudnia 1870 roku powołano podległe
163
164
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cesarskim Rada ta została ustanowiona. Inicjatywa Szujskiego z roku 1869
o bezpłatności szkolnictwa i przymusie szkolnym nie znajduje zrozumienia
i poparcia. Tu kończy się „opieka” stronnictwa rządzącego nad szkołami
ludowymi. Z dalszego ich postępowania (wobec potwornych zaniedbań lat
minionych i potrzeb szkół ludowych) wynika do granic absurdu posunięte
skąpstwo i oszczędność środków krajowych na szkolnictwo i oświatę. Tempo
organizowania nowych szkół jest niewystarczające. Współcześni piszą, że
w takim tempie miną setki lat nim Galicja doczeka się odpowiedniej liczby
szkół ludowych. Skąpstwo rządzącej większości sejmowej dla szkolnictwa ma
w sobie coś niepojętego. W 1884 roku, kiedy to 3294 gmin nie miało własnej
szkoły a kraj liczył 3 787 298 analfabetów, sejm galicyjski uchwalał kwoty
na oświatę o 10 razy niższe niż w tym samym czasie sejm czeski na potrzeby tamtejszych szkół ludowych. Obcinało się każdorazowy budżet szkolny,
a komisja budżetowa Sejmu Krajowego robiła Radzie Szkolnej wymówki, że
ta „co roku znacznie przekracza preliminarz169”. Uchwałą z 1883 roku Sejm
wprost polecił Radzie Szkolnej Krajowej:
a) powstrzymać organizację nowych szkół, a zakładać filialne i to w liczbie ograniczonej,
b) przy zakładaniu nowych szkół kierować się jak największą oszczędnością, tak co do
budynków samych, jako też wewnętrznych urządzeń, c) w celu obniżenia o ile możność
wydatków na płace nauczycieli – powstrzymać tworzenie bądź systemizowanych, bądź
równorzędnych klas, a natomiast zaprowadzić w przepełnionych szkołach naukę pół
dzienną170.

Oprócz tendencji oszczędnościowych widać tu dążenie do uproszczenia
nauki, pogorszenie jej jakości. Około 1880 roku pojawia się za przykładem wiedeńskim tendencja do klerykalizacji szkół, a także do skrócenia
nauki i obniżenia jej poziomu dla wsi. Powoduje to zastój w szkolnictwie.
W obronie wyższego poziomu oświaty występuje c.k. Ministerstwo Oświaty,
za co Wydział Krajowy pozwał przed Trybunał Administracyjny ministra
oświaty. Szkoła staje się powoli narzędziem polityki stronnictwa: chłopa
miała wychowywać, aby pozostał przypisany do ziemi (glebae adscriptus),
był niewolnikiem dotychczasowych stosunków, nie sięgał nawet myślą poza
byt swój obecny171. Utrudniano mu dostęp do gimnazjum, jednocześnie
zwiększając wpływ kleru na te szkoły. Niemiłosiernie tępiono wszelką wolną
myśl. Wszystko to miało zapobiegać rozwojowi inteligencji oraz niezdrowym
apetytom społecznym.

Radzie Szkolnej Krajowej Rady Szkolne Okręgowe oraz stanowiska Inspektorów Szkolnych
Okręgowych.
169
 W. Feldman, op. cit. T. I, s. 195, 196.
170
Ibidem, s. 196.
171
 Instrukcja dla szkół ludowych z roku 1893, s. 43 [w:] W. Feldman, op. cit., s. 197.
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Nie powinna szkoła ludowa odwracać umysłów młodzieży od stosunków, wśród
których młodzież ta wzrasta i budzić w niej żądzy wydobycia się z tych stosunków172.

Już w XVI wieku kardynał Richelieu, wybitny mąż stanu i faktyczny
władca Francji stwierdził:
Społeczeństwo wykształcone z aspiracjami jest nieporównywalnie trudniejsze do
rządzenia, niż społeczeństwo ciemne i obojętne173.

O to zapewne chodziło decydentom galicyjskim ograniczającym rozwój
szkolnictwa.
Los nauczycieli był opłakany. Olbrzymia ich większość pobierała wynagrodzenia mniejsze niż najniższa kategoria sług i urzędników państwowych.
Nauczyciel ludowy był pionkiem, za korzystanie z praw obywatelskich przerzucano ich tysiącami z jednego krańca kraju na drugi, podczas gdy agitatorów konserwatywnych wszelkimi sposobami nagradzano. Takie zarządzanie
szkolnictwem doprowadziło do tego, że Galicja w 1900 roku miała najwięcej
analfabetów w całej Austrii. Prawie 57% obywateli Galicji nie umiało pisać
i czytać. Radykalną reformę galicyjskiego szkolnictwa zaproponowano
w Sejmie Krajowym w 1897 roku. Wnioskodawca postulował, aby Wydział
Krajowy po zasięgnięciu opinii Rady Szkolnej Krajowej przedłożył plan systematycznej, 15–20-letniej akcji mającej dać możliwość nauki całej galicyjskiej
młodzieży. Naczelnik Rady Krajowej Szkolnej wniosek ten odrzucił, co było
zgodą na dalsze szerzenie się analfabetyzmu. Wilhelm Feldman, naoczny
świadek większości z tych wydarzeń, analizując sytuację galicyjskiej oświaty
w II połowie XIX wieku konkluduje:
Ten długi szereg ewolucji od pierwotnych idei założycieli do teraźniejszego stanu
zmian, do których nie można się przyznawać i których celów również wymienić niepodobna, nadaje całej polityce stańczyków cechę specjalną: jezuityzm174.

Dopiero w 1904 roku Sejm Krajowy dokonał wielkiego dzieła: organizację Rady Szkolnej Krajowej ujął w formę ustawy krajowej.
W takich to warunkach społeczno-politycznych i ekonomicznych przyszło naszym grodziskim przodkom walczyć o kaganiec oświaty dla swoich
dzieci. Nic darmo w tamtych czasach nie przychodziło. Prawo do nauki
i godniejszego w przyszłości życia dla swoich pociech trzeba było ówczesnym
władzom niemalże wydzierać. Lata organizowania szkół ludowych w Grodzisku przypadają głównie na przełom XIX i XX wieku. W wiek dojrzały
wchodziło już wówczas trzecie pokolenie chłopów popańszczyźnianych.
Wielu z nich miało za sobą emigrację w Europie i Ameryce, wrócili do Grodziska z inną wizją świata, a także w pełni świadomi swoich praw obywatelIbidem, s. 197.
A. Richelieu, Testament Polityczny, „Plon” 2011.
174
 W. Feldman, op. cit., t. I, s. 199.
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173

187

skich. Pragnęli urządzać swoje życie po nowemu. Trzeba również pamiętać
o ponad trzydziestoletniej, aktywnej obecności w Grodzisku idei, jakie niósł
ze sobą galicyjski ruch ludowy (Stojałowszczycy, Związek Chłopski, Ludowcy). Chłopi mają już swoich przedstawicieli w Sejmie Krajowym, w Radzie
Państwa, zasiadają z powodzeniem w radach powiatowych. Coraz sprawniej
i efektywniej zarządzają powierzonymi im samorządami gminnymi. Mają
w organach przedstawicielskich coraz skuteczniejsze narzędzia nacisku na
władzę w celu realizacji swoich postulatów. W latach 1897–1902 w łańcuckiej
Radzie Powiatowej z grupy gmin wiejskich zasiada Andrzej Czerwonka, ówczesny Naczelnik Gminy z Grodziska Dolnego, natomiast z grupy większych
posiadłości ks. Feliks Świerczyński, proboszcz grodziski175.
Szkoła Powszechna w Grodzisku Górnym. W latach 1903–1911 w radzie
powiatowej zasiada z grupy gmin wiejskich Józef Hospod. Jest równocześnie
zastępcą członka, a później członkiem Wydziału Powiatowego w Łańcucie176.
To on w latach 1906–1910 „jest inicjatorem budowy szkoły w Grodzisku
Górnym”177, a także przyjmuje na siebie ciężar przekonania Okręgowej Rady
Szkolnej, Starostwa Powiatowego oraz Rady Powiatowej w Łańcucie o konieczności budowy budynku szkolnego na potrzeby dwóch wsi: Grodziska
Górnego i Wólki Grodziskiej178. Łatwe to zadanie nie było, ponieważ wszystkie te powiatowe organy, kierowane lub nadzorowane przez hrabiego Romana
Potockiego i jego zastępcę Bolesława Żardeckiego, znane były z faworyzowania w przyznawaniu krajowych środków dla samego Łańcuta, podłańcuckich
wsi oraz miejscowości, gdzie Potocki posiadał swoje folwarki. Taka polityka
gospodarcza władz powiatowych powodowała rozgoryczenie i niezadowolenie dyskryminowanych, leżajskich wsi, co znalazło wyraz w korespondencji
chłopów do prasy ludowej179. Hospod podejmuje intensywne starania w C.K.
Radzie Szkolnej Krajowej we Lwowie, mające na celu uzyskanie pozytywnego
orzeczenia o wybudowaniu dla szkoły w Grodzisku Górnym budynku jednopiętrowego, murowanego, krytego dachówką, mieszczącego w sobie cztery
izby lekcyjne i mieszkanie dla kierownika szkoły180. Występując o tak duży,
niespotykany wówczas w okolicy budynek szkolny, Hospod, Rada Gminy i jej
Naczelnik mają z góry założoną intencję utworzenia szkoły o najwyższym
możliwym w Galicji stopniu zorganizowania dla szkoły wiejskiej – cztero175
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z w. Ks. Krakowskim za rok 1897, s. 258, za
rok 1903, s. 334.
176
Ibidem, za rok 1904, s. 334, za rok 1911, s. 391.
177
B. Pempuś, op. cit., s. 134.
178
 Według tradycji grodziskiej i przekazów rodzinnych.
179
„Przyjaciel Ludu” 1902, nr 43, s. 6, także „Wieniec-Pszczółka” 1911, nr 11, s. 152, 153.
180
Budynek szkolny zostaje ukończony pod koniec czerwca, a oddany do użytku 15
września 1910 roku [w:] Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym im prof. Franciszka Leji
1898–1998, Grodzisko Górne 1998, s. 53.
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klasowej, co staje się faktem z dniem 1 września 1913 roku181. Równocześnie
Hospod skutecznie zabiega o środki na ten cel z Krajowego Funduszu Szkolnego. Musiała to być duża suma, bo budowany w tym samym czasie dwuizbowy, parterowy (jedna izba lekcyjna, plus jedno pomieszczenie mieszkalne
dla nauczyciela) budynek szkolny dla jednoklasowej szkoły ludowej we wsi
Bykowce pod Sanokiem kosztował 13 000 koron. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkolnego wyniosło tam 11 000 koron, udział własny gminy
1168 koron, miejscowa dziedziczka wyłożyła 832 korony182.
Grodzisko Górne tak hojnego dziedzica nie miało. Ciężar budowy
ponosiła Gmina, przekazując około 5 tysięcy koron, wespół z Krajowym
Funduszem Szkolnym, który wyłożył około 20 tysięcy koron, czyli resztę
środków na sfinansowanie budowy. Według oficjalnych danych C.K. Rady
Szkolnej Krajowej koszt budowy budynku dla szkoły czteroklasowej w roku
szkolnym 1904/1905 w raz z mieszkaniem dla nauczyciela wynosił od 20
do 23 tysięcy koron183. Pozytywne orzeczenie C.K. Rady Szkolnej Krajowej
mówi o budynku wraz ze skrupulatnie zaprojektowanymi wychodkami (!) do
użytku szkolnego. Koszty dodatkowych urządzeń, jak wychodek, ogrodzenie,
studnia, magazynek itp. wynosił dodatkowo 1200 koron. Jednocześnie Rada
Szkolna Krajowa informuje, że nakłada na gminę Grodzisko Górne obowiązek, aby ta postarała się o plac pod budowę szkoły spełniający odpowiednie
warunki sanitarno-policyjne. To po uzyskaniu pozytywnej decyzji o budowie
szkoły czteroklasowej oraz uzyskaniu środków finansowych na ten cel z Rady
Szkolnej Krajowej, a także wielu innych skutecznie załatwionych sprawach,
do Józefa Hospoda przylgnęło ludowe powiedzenie, że „był taranem do rozbijania ciężkich spraw”184.
Wykorzystał niewątpliwie Hospod, a wraz z nim Górzanie, dobrą koniunkturę polityczną, jaka w 1907 roku zaistniała w Galicji w sprawie budowy szkół ludowych. Szkolnictwo mogło rozwijać się szybkim tempem,
gdyż Ustawa Sejmowa upoważniająca Wydział Krajowy do zaciągnięcia 10
milionowej pożyczki na ten cel uzyskała w tymże czasie sankcję cesarską. Pożyczka ta była przeznaczona na zasiłki dla Funduszy Szkolnych Miejscowych,
wyłącznie na budowę nowych szkół w tych gminach
a) gdzie rozprawa konkurencyjna, co do budowy nowej szkoły została już przeprowadzona, strony konkurencyjne złożyły w całości lub w przeważnej części 120% datki
konkurencyjne na nieprzypadające, a grunty pod budowę szkoły są już zaintabulowane
na własność Funduszu Szkolnego Miejscowego, b) gdzie szkoły dotychczas nie zorgani-

Ibidem, s. 56.
 A. Jurek, Moja Wieś, Informator Stowarzyszenia wsi Bykowce, 1999, s. 6.
183
Sprawozdanie c.k. Rady szkolnej krajowej o stanie wychowania publicznego w roku
szkolnym 1904/5, Lwów 1905, s. 81.
184
B. Pempuś, op. cit., s. 134.
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zowano jedynie dla braku budynku szkolnego, albo gdzie szkołę w prawdzie zorganizowano, ale dla braku budynku szkolnego dotychczas w życie nie weszły185.

Jeden z dokumentów dotyczący górzańskiej szkoły znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu. Jest to Akt Notarialny wystawiony 15
grudnia 1907 roku w Leżajsku przez c.k. notariusza Bronisława Nowińskiego
na okoliczność zakupu placu pod budowę szkoły. Przed notariuszem stają
Marcin Czerwonka we własnym imieniu, ks. kanonik Feliks Świerczyński,
proboszcz parafii w Grodzisku Dolnym, jako przewodniczący Rady Szkolnej
Miejscowej oraz Piotr Miś i Franciszek Sołek, rolnicy z Grodziska Górnego,
jako jej członkowie186, działający w imieniu Funduszu Szkolnego Miejscowego. Zawierają kontrakt, na mocy którego Marcin Czerwonka sprzedał
Funduszowi Szkolnemu Miejscowemu parcelę lwh 1293, położoną w Grodzisku Górnym, za 3200 koron187. Anachroniczne stosunki panujące wówczas
w Galicji nie zezwalają, aby Radom Szkolnym Miejscowym przewodniczyli
sami chłopi. Mógł to robić jedynie dziedzic lub proboszcz, stąd niezbędna
przy kontrakcie obecność bardzo przez parafian szanowanego ks. kanonika
Feliksa Świerczyńskiego.
Znamienne i wiele wyjaśniające słowa dotyczące „nie zachowania się
pierwszej strony kroniki Szkoły” zapisane zostały w samej kronice szkolnej.
Kierownik szkoły lub nauczyciel prowadzący kronikę jak rasowy agitator sanacyjny rozprawia się z kilkudziesięcioletnią grodziską tradycją ludową, z ruchem, który od początku swego istnienia walczył o szkoły dla ludu, o oświatę
dla wsi. To dzięki usilnym i wieloletnim staraniom działaczy Stronnictwa Ludowego w Galicji, oraz konsekwentnym zabiegom grodziskich ludowców starostwo w Łańcucie i Namiestnictwo Galicyjskie we Lwowie przyznaje środki
na budowę okazałej i dobrze zorganizowanej szkoły. Urzędnik państwowy,
jakim był piszący poniżej cytowane słowa, nauczyciel mający pracę i chleb
„Głos Narodu”1907, nr 396, s. 5.
186 W skład Rady Szkolnej Miejscowej wchodzili: przedstawiciel szkoły, władz gminy
i kościoła. Szkołę reprezentował jej kierownik. Przedstawicielem kościoła był zwykle duszpasterz młodzieży szkolnej. Reprezentantów gminy wybierała rada gminy na 6 lat, z tym że po
3 latach połowa z nich ustępowała ze stanowiska. Kompetencjami Rady Szkolnej Miejscowej
były: zarządzanie funduszem i majątkiem szkolnym, nadzór nad budynkami i inwentarzem
szkolnym, zakup pomocy naukowych i sprzętu szkolnego, układanie preliminarzy budżetowych i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, pomoc uczniom ubogim w zakupie podręczników, prowadzenie ewidencji dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, kontrola przestrzegania
obowiązku szkolnego, nadzór nad realizacją programów nauczania i utrzymaniem dyscypliny
w szkole, kontrola właściwego wypłacania uposażeń nauczycielom, reprezentowanie Rady
wobec władz szkolnych, samorządowych i państwowych. Radą kierował przewodniczący lub
jego zastępca. Obaj byli wybierani z grona rady absolutną większością głosów na okres 3 lat.
Nadzór nad Radą Szkolną Miejscową sprawowała Rada Szkolna Okręgowa. Ustawa z dnia 23
maja 1895 roku o władzach nadzorczych miejscowych dla szkół ludowych w Galicji utrzymała
dotychczasową organizację i uprawnienia Rady Szkolnej Miejscowej. W ich skład wchodził
odtąd reprezentant obszaru dworskiego i delegaci mianowani przez Wydział Rady Powiatowej.
187
 AP Przemyśl, Zespół 965, sygnatura 196, akt notarialny 24492.
185
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dla rodziny w grodziskiej szkole, powstałej dzięki staraniom dwóch pokoleń
ludowców, opłacany z podatków wypracowywanych przez ludowców, pluje
im wszystkim tym haniebnym zapisem w twarz. Szkolny kronikarz pisze:
Szkodliwa chorobliwa politykomania we wsi od lat kilkudziesięciu, nurtuje we krwi
chłopa. Obejmuje to z razu rzadkie jednostki spośród ogółu a z wolna rozszerzając się
wywołuje na tym tle bunty i ekscesy karygodne i smutnie likwidowane. Pewne jednostki mając się za przodowników i za ludzi opatrznościowych ludu wiejskiego, na
zebraniach miejscowych tworząc Stronnictwo Ludowe, często w mowy swe wkładali
zjadliwe i podburzające frazesy, podkopując tym autorytet władz zwierzchnich (…),
krytykując ujemnie i ze swego punktu widzenia wszystko, co obejmują zarządzenia
i ustawy państwowe i dążą do objęcia władzy, by ta spoczęła w rękach ludu188.

Jeżeli człowiek z taką wizją świata był odpowiedzialny za kronikę, to przestaje dziwić fakt, że kronika ta przetrwała do czasów dzisiejszych okaleczona, bez pierwszej, najważniejszej dla historii szkoły karty189. Tam utrwalone
prawdopodobnie były nazwiska osób szczególnie zasłużonych przy organizacji
szkoły i budowie budynku szkolnego. Ponieważ były to zapisy o powszechnie
znanych i szanowanych w Grodzisku działaczach ludowych, pierwsza kartka
została wyrwana. Mając takie przekonania jak wspomniany „pedagog” i „wychowawca” nie można było pozostawić dla pamięci potomnych
nazwisk przodowników i ludzi opatrznościowych wywołujących szkodliwą dla ludu
politykomanię, którzy w mowy swe wkładali zjadliwe i podburzające lud frazesy i nigdy
nic dla ludu pożytecznego nie czynili190.

Te nazwiska należało wypalić gorącym żelazem i na wieki usunąć z pamięci grodziskiego ludu. Tak też gorliwy sanacyjny agitator postąpił. Niech
lud w następnych pokoleniach myśli, że szkołę do Grodziska Górnego przynieśli kochający lud Cesarz Franciszek Józef I, Namiestnik Galicji, Starosta
łańcucki, pospołu z ordynatami: przeworskim, księciem Lubomirskim i łańcuckim, hrabią Potockim.
Czteroklasowa Szkoła Powszechna w Grodzisku Górnym jest niewątpliwym i znamiennym osiągnięciem całego środowiska. Wincenty Witos
podczas swojego wystąpienia w 1914 roku w Sejmie Krajowym we Lwowie
mówił:
Cudem można nazwać, jeśli którejś gminie wiejskiej dostanie się szkoła trzy lub
czteroklasowa191.

188
Kroniki Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym 1908–1939, [w:] B. Pempuś, op.
cit., s. 24.
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Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym im prof. Franciszka Leji 1898–1998, op.
cit., s. 52.
190
Kroniki Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym 1908–1939, [w:] B. Pempuś, op.
cit., s. 24.
191
Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym im prof. Franciszka Leji…, op. cit., s. 56.
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Taki „cud” zdarzył się w Grodzisku Górnym, między innymi dzięki staraniom Józefa Hospoda.
W roku szkolnym 1904/1905, a więc poprzedzającym starania Grodziska
Górnego o budowę budynku szkolnego, funkcjonowało w Galicji 4434 szkoły
ludowe, w tym tylko 283 miało status czteroklasowych, 117 pięcioklasowych
i 59 sześcioklasowych. W ogóle szkół nie miało wówczas 18 gmin powiatu
łańcuckiego, w tym siedem najbliższych Grodzisku: Biedaczów, Gwizdów,
Budy Łańcuckie, Chodaczów, Opaleniska, Wólka Grodziska i Zmysłówka192.

Sprawozdanie c.k. Rady szkolnej krajowej o stanie wychowania publicznego w roku
szkolnym 1904/5, Lwów 1905, s. 16, 23.
192
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Rozdział VI

Lata 1910–1918
W życiu miejscowej społeczności * Wybory do rady powiatowej w Łańcucie, luty 1911 *
Akcja wyborcza do Parlamentu, czerwiec 1911 * „Hospod drogę sobie buduje” * Ludowa
Fronda, PSL „Piast”, PSL-Lewica * Rok 1914 * Wojenna przygoda * „Chłopski wiejski adwokat” * Losy emigracyjne * Mediacja jest wielką i trudną sztuką * c.k. Dezerterzy * Wiec
dezerterów *

W życiu miejscowej społeczności
Rok 1910 był okazją do zorganizowania wielu rocznicowych uroczystości.
Wieś grodziska szczególnie uroczyście zaprezentowała się podczas obchodów
grunwaldzkich. Wraz z pięćsetną rocznicą bitwy pod Grunwaldem uczczono
kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja. Uroczystości połączone zostały z odsłonięciem pamiątkowego krzyża, który chłopi przygotowali własnym kosztem.
Dębowy krzyż grunwaldzki stanął w Grodzisku na „Skotniku” miejskim,
przy drodze z Miasteczka do Żołyni. W obchodach grunwaldzkich, które
odbyły się 3. maja, wzięli licznie udział mieszkańcy Grodziska i okolicznych
wiosek, wystąpiły wszystkie wiejskie organizacje, Straż Pożarna, Drużyna
Bartoszowa, Sokoły, orkiestra dęta, kobiety, nauczyciele z dziatwą szkolną.
Wśród mówców, którzy wygłosili przemówienia, był również Józef Hospod.
Przypomnieli oni historyczne znaczenie obu rocznic i przedstawili rozwój
wydarzeń politycznych w Europie.
Wyrażając pogląd, że wolność Polski jest bliska wywołali entuzjazm wśród zebranych. Orkiestra zagrała „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Z dymem pożarów”, a na ostatek
„Bartosza”. (…) Myśli rzucone z pod krzyża niejednemu utkwiły w sercu, że wracali
zbudowani, pełni nadziei na lepszą przyszłość. Ramiona Krzyża Grunwaldu wzniesione
na wzgórzu dominującym nad okolicą, widoczne z daleka, wskazywały drogę do wolności1.

W cyklu uroczystości rocznicowych chciano miejscowej społeczności
przybliżyć te ważne w historii narodu polskiego wydarzenia, przybliżyć
włościaństwu idee zbliżającej się szybkimi krokami – jak powszechnie wtedy
mniemano – wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej.
W miesiącach zimowych 1911 roku, w trakcie kampanii wyborczej do
Gminnych Komitetów Ludowych, Józef Hospod zostaje wybranym Przewodniczącym Gminnego Komitetu Ludowego w Wólce Grodziskiej2.

1
2

Kronika Włościańskiej Orkiestry Dętej „Sygnał” w Grodzisku Dolnym, s. 19, 20.
„Przyjaciel Ludu” 1911, nr 7, s. 7.
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W lutym 1911 roku bierze udział w zorganizowanym w sali „Sokoła”
w Przeworsku przez narodowców i wszechpolaków „Wiecu Narodowym”.
Zeszli się ciekawi z kilku powiatów sądowych. Ludzi było przeszło 500. (…) Wiec
zagaił Pan Nakoneczny poseł z Królestwa Polskiego do „Dumy” rosyjskiej. (…) Po
nim przemawiało cały szereg mówców naturalnie wszechpolskich (…) ci mówcy bronili stańczyków, bronili ks. Stojałowskiego, bronili urzędników, bronili księży, nawet
o socjalistach nie mówili nic złego, – ale na nas ludowcach suchej nitki nie zostawili.
(…) Wtedy to stanowczo o głos poprosił Józef Hospod włościanin z Wólki Grodziskiej
jednakże prezydium wiecu składające się z Wszechpolaków i narodowców (…) głosu
mu odmówiło z powodu rzekomego przeciążenia3.

Na taką reakcję Prezydium podniósł się na sali olbrzymi rwetes, skutkujący wymuszonym przez zebranych wystąpieniem ludowca Szmigla. Wiec
ten, jak pisze ludowiec z Tryńczy, zakończył się wielką klapą wszechpolaków.
Organ narodowców, krakowski „Głos Narodu”, tak relacjonuje przebieg tego
wiecu:
Pan Nakoneczny poseł do Dumy rosyjskiej, zawitał do Przeworska w celu uczestnictwa na „Wiecu Narodowym”, który odbył się w sali „Sokoła”, jako też głównie w celu
odmalowania stosunków polskich pod zaborem rosyjskim. Wyborny mówca witany był
burzą oklasków. Wiec byłby w ogóle zostawił w sercach uczestników przyjemne wrażenie gdyby się pod koniec nie był zjawił Pan Szmigiel agitator p. Stapińskiego. Nastrój na
Sali był nieokreślony, każdy mówca zbierał określone „brawa”. Szkoda, że nawet wobec
gościa z Królestwa nie przestajemy się kłócić i dajemy przykry obraz rozbicia i zaciekłości partyjnej4.

W dniu 17 sierpnia 1911 roku Józef Hospod uczestniczy w pierwszym
zjeździe inteligencji grodziskiej i grodziskiego pochodzenia5.
Organizowanie w Grodzisku uroczystości trzeciomajowych weszło do
stałego kalendarza obchodów. Odtąd uroczyście świętowano każdą rocznicę uchwalenia Konstytucji. Nauczyciele, wspólnie z Towarzystwem Szkoły
Ludowej, organizowali wieczornice poświęcone rozbiorom Polski, powstaniom narodowym i innym wydarzeniom historycznym. Kierownik szkoły
w Miasteczku, Maciej Tarkowski, zorganizował w 1912 roku pochód pod
Krzyż Grunwaldzki. Uczestniczyły w nim wszystkie dzieci szkolne niosąc
biało-czerwone chorągiewki, udział wzięła też Straż Pożarna, orkiestra dęta,
Drużyna Bartoszowa, Sokoły i miejscowa ludność.
Kierownik Szkoły zagaił mowę wstępną, następnie udzielił głosu chłopu Hospodowi
Józefowi z grodziskich Zagród. Samouk wygłosił mowę na temat chłopa pańszczyźnianego, jakie prawa dała chłopu konstytucja, jakie prawa miał chłop po upadku pańszczyzny. Mówił o zwyczajach grodziskich wesel, gdy nasi pradziadowie byli pod opieką
niewoli swego Jaśnie Pana, który był władcą swego niewolnika chłopa, chłopu nie wolno
było zawrzeć małżeństwa, gdy Jaśnie Pan nie dał zezwolenia, czyli kartki do księdza
3
4
5
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„Przyjaciel Ludu” 1911, nr 8, s. 5, 6.
„Głos Narodu” 1911, nr 41, s. 3.
B. Pempuś, op. cit., fot. s. 11.
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Spotkanie inteligencji grodziskiej 17 sierpnia 1911 r. 20. Józef Alojzy Hospod.

proboszcza na zawarcie małżeństwa, to bez tego zezwolenia, czyli kartki ksiądz nie dał
ślubu. Po tę kartkę musiała iść Panna Młoda do Jaśnie Pana we wtorek wieczór, śluby
odbywały się we środy z wyjątkiem postu. Panna Młoda musiała oddać swą niewinność
w noc przedślubną, nieraz jakby zgniłemu cielcowi. To też było zwyczajem u naszych
przodków, że we wtorek wieczór odbywało się odgrywanie naszej Wieczernicy? Mówca
zapytał zebranych gdzie w ten czas było prawo kościelne? Czemu Kościół nie reagował
na wybryki i łajdactwa Jaśnie Panów? Gdyby prochy naszych praojców i naszych prababek mogły wstać jednoznacznie potwierdziliby prawdziwość moich słów. Uwolniła
Konstytucja prapraprzodków i nas od jarzma i łajdactwa Jaśnie Panów6.

Hospod barwnie maluje schyłek szlacheckiego państwa, poddanego
wpływom ościennych mocarstw korumpujących polityków, rozrywanego
przez partyjne koterie, kierujące się tylko swoimi interesami, rozkradanego
przez egoistyczne i krótkowzroczne elity przy obojętności obywateli, którym
nie zależało na sprawnej, silnej władzy.
Znudzone naszą ohydą państwa ościenne odebrały nam swobodę dalszego gnicia
we własnym śmierdzącym sosie7.

Hospod mówił dalej:
Jesteśmy w niewoli pod zaborem CK Jegomości, ale nadejdzie czas, że Polska zmartwychwstanie, którą zaprzepaścili obszarnicy i przełajdaczyli ją. Nasi synowie nie będą
służyć w wojsku Habsburgów i bronić ich interesów. Jesteśmy u Szwabów traktowani po
macoszemu, jesteśmy w niewoli. Krzyczał; Niech zmartwychwstanie nasza ukochana
matka Polska. Zakończył okrzykiem „Niech żyje Polska”. Zaśpiewał: „Jeszcze Polska nie
zginęła”. Pochód został rozwiązany8.

Hospod oprócz swojej wieloletniej działalności społeczno-politycznej aktywnie pracuje w organizacji zmieniającej oblicze współczesnej mu wsi. Jest
członkiem powiatowego związku Kółek Rolniczych w Łańcucie. Aktywnie
uczestniczy z ramienia tej instytucji oraz włościańskiego Komitetu Ludowego w organizacji dorocznych wielkich wycieczek do Częstochowy, Krakowa
i Wieliczki. Organizuje w Grodzisku i okolicy chętnych, załatwia paszporty,
rozprowadza „bilety legitymacyjne”9. Udziela się społecznie w założonym
w 1892 roku grodziskim Kółku Rolniczym. Jako człowiek zaufania publicznego w latach 1908–1910 jest pełnomocnikiem Kółka Rolniczego w Grodzisku
w procesie z sześcioma subiektami, którzy przysporzyli Spółdzielni Koła 4960
koron deficytu. Należności te skutecznie wyegzekwował. Podobna sytuacja
ma miejsce w drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku w grodziskiej orkiestrze dętej, gdzie również zniknęły środki publiczne. Również tym razem
pełnomocnictwo procesowe otrzymuje Józef Hospod. Proces kończy się ugo AP Rzeszów, A. Mach, Nowy pamiętnik chłopski, Zespół 1246, s. 13298, k. 2.
 S. Witkiewicz, Narkotyki – niemyte dusze, Warszawa 1979, s. 261.
8
 AP Rzeszów, A. Mach, op. cit., s.13298, k.2.
9
„Przyjaciel Ludu” 1910, nr 35, „Głos Rzeszowski” 1910, nr 35 i 37.
6
7
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dą. Hospod udziela się skutecznie w pracy organizacyjnej kółek, organizuje
je od podstaw rolnicze na leżajszczyźnie, m.in. w Biedaczowie10.

Wybory do rady powiatowej w Łańcucie, luty 1911
Po ośmiu latach urzędowania Rady Powiatowej w Łańcucie wybranej
w 1903 roku Namiestnictwo rozpisało wybory, których termin wyboru z kurii Gmin wiejskich wyznaczono na 6 lutego 1911 roku. Kampania wyborcza
praktycznie rozpoczęła się w 1909 roku, bowiem zgodnie z ordynacją w tym
czasie powinny odbyć się wybory do Rady Powiatowej. Wtedy to „Przyjaciel
Ludu” w imieniu łańcuckich decydentów ludowych agitował wśród wyborców w okręgu leżajskim:
(...) a znowu wy wyborcy w okręgu leżajskim połączcie się razem z okręgiem łańcuckim, a Przeworsk pójdzie zgodnie. Stańmy razem jak jeden mąż i głosujmy tak zgodnie,
jak głosowaliśmy na posła Jachowicza, a z pewnością nie wyjdzie żaden lizuń zdrajca,
któryby za lichą koncesję, przy budowie zdradził lud11.

Leżajscy wyborcy zgodnie z tym apelem winni zatem głosować tylko na
osoby zaakceptowane i politycznie wygodne dla Jachowicza i Żardeckiego.
Obserwujący z bliska łańcucką scenę polityczną „Głos Rzeszowski” tak opisuje przedwyborczą aktywność tego duetu ludowców:
Napawa ludzi błoga otucha, że ze zmianą członków, nastąpi też zmiana na lepsze
w gospodarce powiatowej. Ale otucha to bardzo wątpliwej, jakości. (…) A p. Żardecki
wiedzie pod rękę swą kandydaturę na marszałka powiatowego, lekko, bez kłopotu, jak
zgrabną a wdzięczną tanecznicę. A gra mu do tańca muzyka „sielsko-anielska”, którą
stroją ludowcowi agitatorzy, operujący dzielnie po okolicznych wioskach. (…) Wice
marszałkowską pałkę chciałby gwałtem dzierżyć proboszcz z Markowej ks. Tyczyński
(…). Jednakowoż w poprzek jego zbożnym pragnieniom stają ciche machinacje p. Żardeckiego, który wolałby przy swym boku mieć kogoś uboższego duchem, i znakomitego
towarzysza upatruje w pośle do Rady Państwa p. Jachowiczu ze Strażowa12.

Dłuższy o 20 miesięcy żywot Rady Powiatowej utrzymywał celowo książę
Andrzej Lubomirski z Przeworska, zabiegając o podział powiatu autonomicznego13 na dwa, tj. łańcucki i przeworski.
Bardzo krytyczną ocenę gospodarki ustępującej Rady Powiatowej, zdominowanej przez hr. Potockiego, Żardeckiego i ich bezkrytycznych popleczników (w tym ludowców), przedstawił w swojej korespondencji do „Wieńca-Pszczółki” były radca powiatowy Józef Hospod. Poddaje w niej miażdżącej
krytyce przebieg samego aktu wyborczego, obciążając niedwuznacznie za
nieprawidłowości „Ekscelencje”, czyli politycznych decydentów starostwa, jak
10
11
12
13

„Piast” 1921, nr 20, s. 14.
„Przyjaciel Ludu” 1909, nr 27, s. 10.
„Głos Rzeszowski” 1911, nr 4, s. 2.
„Przyjaciel Ludu” 1911, nr 5, s. 9.
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również odpowiedzialnych urzędników wydziału powiatowego. Znamiennym jest, iż będąc już od kilku lat poróżnionym z łańcuckimi ludowcami
i „Przyjacielem Ludu”, Hospod relacje swą zamieszcza na łamach pisma ks.
Stojałowskiego, swego niegdysiejszego zażartego przeciwnika politycznego.
Hospod pisze:
W dniu 6 lutego br. odbyły się wybory do rady powiatowej z grupy gmin wiejskich.
Ponieważ wybory te złączone są z długoletnią gospodarką rabunkową, dlatego chce
o nich, chociaż parę słów napisać, by czytelnicy wiedzieli, jakie to w tym powiecie,
w którym znajduje się aż 4 posłów, a dwóch z nich czysto ludowych, jest poszanowanie
prawa. Period dawnej rady powiatowej upłynął z dniem 12 czerwca 1909 roku, zaś wybory do nowej rady odbyły się dopiero 6 lutego 1911 roku. Stara przeto rada urzędowała
przez 20 miesięcy, chyba nie innym jak tylko prawem kaduka. W innym powiecie by
to nie przeszło tak gładko, lecz w Łańcuckim, gdzie są Ekscelencje i takie osobistości
jak np. p. Żardecki i p. Jachowicz to wszystko możliwe, a więc i to bezprawie. Na wybory 6 lutego 1911 wylosowano wyborców jeszcze w czerwcu 1909. Pytanie, czego tak
wcześnie; zdaje się przebiegła polityka, tych, co od 20 lat przeszło powiatem rządzą
tak obmyśliła. Przez tak długi okres czasu do wyboru, wyborcy zapomnieli, że maja
kiedyś głosować, przestali się interesować. Ludowcy znów, którzy za wskazówkami
Jasia Stapińskiego całą obronę i pracę „wykonują” dla chłopa, na wyborach nie zasypiali
gruszek w popiele, skrycie niby krety kopali i agitowali, sprowadzali wodę na swój młyn.
Cicho i skrycie również pomagał im niby ludowiec, niby demokrata, niby rolnik wielki
właściwie i konserwatysta. Od prawyborów do wyborów o ile upłynęło przeszło półtora
roku, to znów z legitymacjami pospieszono się zbytnio na 6 dni przed wyborami, a nawet na 2 dni jak to miało miejsce w Brzózie Królewskiej. Władza polityczna powiatowa
rozesłała do gmin legitymacje te chyba w 1909 i nie były złożone ad akta, trzeba być
w ciemię bitym, by nie wiedzieć, czego tak postąpiono. Ot, dlatego, boć panowie z kasy
zaliczkowej i Banku myśleli w ten sposób; nie zostawimy wyborcom czasu do namysłu,
w dodatku powiat rozległy, więc się nie porozumią, a że aż 12 trzeba wybrać radców
porozumienie będzie tym trudniejsze; my zaś oileśmy sieci zastawili, odniesiemy zwycięstwo. W czasie wyborów na sali było więcej agitatorów jak wyborców; ścisk natłok
taki jak w kościele na rezurekcji. Zapytać się należy na cóż wobec tego prawo każące się
wylegitymować? Po cóż był przedstawiciel władzy i inne organy? Przecież ich obowiązkiem było czuwać by liście prawa stało się zadość. Co dziwniejsze, oto na sali zjawiły się
jakieś postacie z batogami w ręku np. Szklany, Wróbel z Grodziska. Czy im się w głowie
pomyliło, czy tez zdawało im się, że sala wyborcza, to ot prosta stajnia? Bezsprzecznie
całe wybory odbyły się pod znakiem ludowizmu. Zwolennicy Jachowicza zespoleni
z agitatorami Banku ziemskiego, jak sprytne koty uwijali się po sali, między wyborcami.
Podstępem brali od wyborców analfabetów kartki pod rozmaitymi pozorami wykreślali
z nich i wpisywali swoich i tak zafałszowane kartki, idącym już do głosowania wręczali.
Słowem wybory te, nie były wyborem legalnym, ale bezprawiem. Po sali grasowali:
czerwony od gardłowania Chmura, który ma rozmaite sprawki na sumieniu np. poniewierki i łzy własnej matki, nabywanie majątku za 1/3 część wartości rzeczywistej od
naiwnych i nierozumnych kobiet i złoto zębny Karakuła z Wólki Grodziskiej, któremu
się nie chciało w Ameryce uczciwie pracować, ani też w kraju, szuka okazji by mu tanim
kosztem, więcej trunków do żołądka się dostało, a więc jazda na wybory.
Jeszcze niesprawiedliwe to, że władza polityczna ukróciła rozmyślnie przy rozpisaniu wyboru, prawo wyborcze we wielu gminach okręgu leżajskiego np. w Grodzisku
Górnym, Kuryłówce, Giedlarowej. Leżajszczyzna w ogóle traktowana jest od początku
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przez możnych i tych, którzy sztucznie niby to przy zaufaniu, się utrzymują i piastują
godności w Radzie Powiatowej po macoszemu, przez prowadzenie gospodarki rabunkowej, to też zależało im na tym by nie dopuścić do rady ludzi, którzy mogli i umieliby
się upominać o sprawiedliwe traktowanie. Z tego, co napisałem widzicie czytelnicy jak
nas tu grzebią i to niby kto? P. Żardecki trzymający pakt z ludowcami; ot dla interesu
i obrońca ludu łańcuckiego poseł Jachowicz, który zjawia się punktualnie przed każdymi wyborami ze swą kliką. To też w pośród takich przyjaciół psy zająca zjadły, bo na
ustach tych obrońców ludu, ustawicznie słowa; chcemy dobra ludu, w rzeczywistości zaś
uganiają się, by przez zaufanie ludu ponapychać sobie kieszenie, jak Stapiński za koncesję na Bank Ludowy. Tę rabunkową gospodarkę w naszym powiecie wykażę cyfrowo jak
niemniej winnych w krótkim czasie. Dzisiaj kończę pozdrawiając szanowna Redakcję
i czytelników. Józef Hospod14.

Hospod krytyce postępowania Starostwa podczas wyborów do rady
powiatu poświęcił również wiele swoich wystąpień publicznych na wiecach
i zgromadzeniach ludowych. W roku 1911 w Grodzisku
zorganizował wielki wiec powyborczy u Kryli Jana pod kościołem, w czasie którego
wystąpił przeciw fałszowaniu wyborów i ostro potępił za to Starostwo powiatowe15.

Był przez cały okres swojej kadencji w radzie powiatowej surowym recenzentem polityki i gospodarki prowadzonej przez Starostwo Powiatowe
w Łańcucie, której w odniesieniu do leżajskiego okręgu sądowego nie bał się
nazywać rabunkową. W tej krytyce nie był odosobniony. Na wielkim wiecu
ludowym w Dąbrówkach Józef Hołub, radca powiatowy z Łańcuta, ostro
opisywał
gospodarkę obszarników z hr. Potockim na czele w Radzie i Wydziale powiatowym, (…)
wzywając włościan do walki o swe prawa, które nam wydarli panowie szlachta16.

Krytycznie o gospodarce rad powiatowych pisała również ówczesna prasa:
Sejmowi Krajowemu ma ludność kraju do zawdzięczenia fakt, że nasze rady i wydziały powiatowe i nasze rady miejskie, to gniazda korupcji, niedołęstwa i niesumienności w traktowaniu najżywotniejszych spraw publicznych. Oto obrazek dotychczasowej
działalności sejmowej i powiatowej, która dopisywała tylko tam gdzie chodziło o ochronę i poparcie interesów szlacheckich. Z pominięciem interesów całego powiatu17.

Rady powiatowe nie dbały w wystarczającym zakresie o potrzeby chłopstwa. To przez politykę rad w 1908 roku w Galicji 490 tysięcy dzieci nie
mogło się uczyć z powodu braku szkół. Nie lepsza sytuacja była w powiecie
łańcuckim. 90% całej kwoty przeznaczonej na melioracje wykorzystywano
na terenie wielkich posiadłości ziemskich, na chłopskie pola przypadło tylko 10%. Dobre drogi budowano przy folwarkach szlacheckich, zupełnie nie
14
15
16
17

„Wieniec Pszczółka” 1911, nr 11, s. 152, 153.
B. Pempuś, op. cit., s. 134.
„Przyjaciel Ludu” 1906, nr 35, s. 6.
„Tygodnik Rzeszowski” 1908, nr 17, s. 1.
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dbano o dobrą komunikację dla gospodarstw włościańskich18. A oto jeszcze
jeden przykład jak gospodarowała łańcucka Rada Powiatowa:
względem dróg zgłaszało się dużo wójtów i różnych deputacji do Wydziału powiatowego, o naprawienie lub zrobienie nowej drogi – ale wszystkich odprawiano do referenta
do Markowy, oddalonej o 10 kilometrów od Łańcuta19.

Takich niespolegliwych radnych jak Józef Hołub i Józef Hospod nie potrzebowali łańcuccy decydenci powiatowi, także o dziwo ci o proweniencji
ludowcowej. Żaden z nich nie wszedł w skład Rady powiatowej wybranej
w 1911 roku.

Akcja wyborcza do Parlamentu, czerwiec 1911
Rok 1911 w powiecie łańcuckim był niezwykle bogaty w wydarzenia
polityczne. Zimą zaległe wybory do rady powiatowej, na przełomie wiosny
i lata wybory parlamentarne. Coraz bardziej widoczna była zmiana polityki
ludowców, połączona z dużymi wyrzeczeniami na polu ideologicznym: sojusz
z konserwatystami, „Fronda ludowa”, „Gazeta Ludowa”, wraz z powstaniem
Związku Niezawisłych Ludowców walka o wpływy i władzę w Stronnictwie
przybierała kuriozalne rozmiary. Do władz partyjnych do Sejmu i parlamentu
z łatwością zaczęli przenikać nieciekawi ludzie. Hospod tego nie akceptował,
nie mógł także milczeć jako zwolennik dogłębnych przemian systemowych,
od zarania zaangażowany w tworzenie Stronnictwa Ludowego, wiążący z nim
duże nadzieje. Poczuł się w tym ruchu źle i zaczął głośno protestować. Nawoływał, iż na wsiach i w miasteczkach powinno zawrzeć od wieców protestujących przeciw haniebnej polityce przywódców politycznych, wzywał do
uzdrowienia stosunków wewnętrznych w Stronnictwie.
Na takim podłożu niezadowolenia na wsi łańcuckiej zaczęli szukać swoich szans endecy i sprzymierzone z nimi resztki stojałowczyków. W powiecie
łańcuckim
Narodowi Demokraci rozwinęli szeroką akcję odczytową, wypierali ludowców z władz
organizacji społeczno-gospodarczych i kulturalnych wsi. Zdobyli duże wpływy w instytucjach powiatowych i wsiach: Kosinie, Albigowej, Żołyni, Budach Łańcuckich i innych.
Nasilili też nagonkę na ludowców księża20.

Widoczne wpływy osiągnęli endecy wspólnie z resztkami stojałowczyków
również w Grodzisku. Świadczy o tym następująca korespondencja z Grodziska zamieszczona w sympatyzującym z endekami krakowskim „Głosie
Narodu”, docierającym jak się okazuje również pod grodziskie strzechy:
„Tygodnik Rzeszowski” 1908, nr 17, s. 1.
„Przyjaciel Ludu” 1911, nr 5, s. 9.
20
 I. Wojnar, Z dziejów ruchu ludowego w powiecie łańcuckim 1861–1914, op. cit., s. 75, 76.
18
19
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Dnia 14 bm. zwołano w Grodzisku zgromadzenie przedwyborcze celem zastanowienia się, kogo wybrać posłem do Rady Państwa. Jako kandydaci stanęli: ksiądz Józef Mach
katecheta z Jasła, książę Andrzej Lubomirski, ksiądz Redaktor Wesoliński i p. dr Borowiec
adwokat z Łańcuta. Ksiądz Mach, książę Lubomirski i ksiądz Wesoliński ujęli za serce
wyborców swem wyznaniem wiary. Bo mówili rzeczowo, bez wycieczek na innych, nie
wynosili pod niebiosa swoich zalet, nie obiecywali złotych gruszek na wierzbie, wszyscyśmy czuli, że z „obfitości usta mówią”. Znów p. Borowiec zagalopował się nieco za daleko
w swej mowie kandydackiej. Rzucił kilka frazesów w nadziei zapewne, że na lep szumnych
słów polecą ciemni wyborcy. Nadto ujadał na inne stronnictwa. Lecz znać ten sposób mówienia nie popłaca. Bo jeden z gospodarzy w odpowiedzi na to wszystko, odciął się panu
Borowcowi tęgo, a przy tej pucówce oberwało się coś nie coś i narodowej demokracji. Zaś
my wyborcy przysłuchując się tej filipice Józefa Hospoda uśmieliśmy się homerycznie21.

Zawsze to lepiej nie wywoływać wilka z lasu. I lepsza słomiana zgoda niż
złoty proces. Kto z czytelników będzie kiedy wiecował, niech tą prawdę sobie
zapamięta.
Który zatem z tych kandydatów ma szansę zwycięstwa? Przebąkują powszechnie,
że książę Lubomirski wyjdzie większością głosów. Co do mandatu mniejszości – na
dwoje babka wróżyła? Gdyż w Grodzisku i okolicy oświadczają się za księdzem Machem, zaś w Żołyni i po wsiach sąsiednich są głosy za księdzem Wesolińskim. Te zaś
dwie wsie są metropoliami w całym okręgu wyborczym, ile że liczą z wsiami wokół
nich się skupiającymi do 25 tysięcy mieszkańców. Więc jedyne wyjście by jeden z księży
kandydatów się cofnął. W przeciwnym razie, ze względu, iż głosy się rozstrzelą obaj
padną. A będzie „tertius gaudens”22. Słuchy idą, że wspomniani kandydaci kwestię, który musi się usunąć, dla salwowania szans drugiego, oddadzą J. E. Biskupowi Pelczarowi
do rozstrzygnięcia. T.23

O silnym wpływie endeków w powiecie świadczy również skład kandydatów do foteli poselskich i ich partyjne proweniencje. W okręgu nr 47 Łańcut–
Leżajsk–Przeworsk kandydowali: Józef Jachowicz – ludowiec, książę Andrzej
Lubomirski – konserwatysta, ksiądz Wesoliński – stronnictwo chrześcijańsko-socjalne, Jan Sobek – niezawisły ludowiec, dr Borowiec – narodowy
demokrata, ksiądz Józef Mach – narodowy demokrata, Michał Komarnicki
– Ukrainiec24.
Dzięki ścisłemu sojuszowi konserwatystów z ludowcami posłem większości został książę Andrzej Lubomirski, zdobywając 9177 głosów, posłem
mniejszości – Józef Jachowicz, ludowiec, 6026 głosów. Poza sojusznikami
mandatu nikt nie zdobył. Kandydat grodziskich chłopów ksiądz Józef Mach,
narodowy demokrata, otrzymał 2982 głosów, co nie wystarczyło do zostania
Homeryczny śmiech – śmiech gwałtowny, niepohamowany, serdeczny.
Tertius gaudens (łac.) – trzeci cieszący się (gdy dwaj się kłócą), jak w przysłowiu „gdzie
dwóch się bije, tam trzeci korzysta”.
23
„Głos Narodu” 1911, nr 113, s. 1, 2. Litera T w podpisie tekstu oznacza autora korespondencji, pod którą kryje się jeden z nielicznych w Grodzisku inteligentów; nauczyciel
Tarkowski lub lekarz Bolesław Tryniecki.
24
„Głos Narodu” 1911, nr 133, s. 2.
21
22
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posłem25. O wpływach endeckich w Grodzisku i zaangażowaniu się Grodziszczan w wybór księdza Macha świadczy korespondencja do „Przyjaciela Ludu”
podpisana przez grodziskiego ludowca W.S. (Wojciecha Szpilę), użalającego
się, że Grodziszczanie głosując na ks. Macha nie mają nadal swojego posła26.
W tymże roku w kampanii do Parlamentu Józef Hospod otrzymuje od
endeków i połączonych z nimi resztek stojałowczyków propozycję kandydowania na posła jako kandydat chrześcijańskich ludowców. Na okręg 47 jako
kandydatów proponowali oni łańcuckiego adwokata, endeka „Dr. Józefa Borowca i gospodarza z Wólki Grodziskiej Józefa Hospoda”27. Ksiądz Stojałowski zapewne „wspaniałomyślnie” i „wielkodusznie” wybaczył i zapomniał Hospodowi wszystkie ludowcowe grzechy z lat 1897, 1898 i 1900, kiedy to wraz
z Kameckim, Wilkiem, Muniniakiem i całą kompanią łańcucko-grodziskich
sojuszników z charakterystyczną zajadłością i wściekłością atakowali go jako
kandydata ludowców, odmawiając mu wszelkich zdolności do czynności
poselskich. Hospod jednakże tej „wspaniałomyślnej” propozycji nie przyjął
i swej kandydatury w wyborach nie wystawił. W towarzystwie adwokata Borowca, wysługującego się hr. Potockiemu ze szkodą dla ludu kandydować nie
chciał. Wiedział, że konserwatywno-ludowej machiny wyborczej ze sprzyjającym jej starostwem żaden z kandydatów nie jest w stanie pokonać.
O przebiegu wyborów tak pisała jedna z gazet:
Oto jedna z tajemnic powodzenia kandydatów blokowych, w tym wypadku księcia
Lubomirskiego i pana Jachowicza. Jest jednak przysłowie „kradzione nie tuczy”.

Takim komentarzem opatruje białobrzeski kwiatek wyborczy redakcja
„Głosu Narodu”. W rubryce „Kwiatki powyborcze” pisze:
Interesujące oświadczenie zamieszcza wszechpolska „Ojczyzna”, mianowicie: „Podpisani w liczbie 44 zebrawszy się razem oświadczają, że w gminie Białobrzegach przy
urnie wyborczej oddali swe głosy na księdza J. Macha z Jasła i okoliczność tą gotowi
są stwierdzić pod przysięgą. Niewytłumaczonym też jest dla nich fakt, dlaczego z tylu
oddanych głosów na x Józefa Macha, tylko dwanaście znalazło się w urnie wyborczej.
Podpisani proszą o wdrożenie w tym kierunku dochodzeń i zbadanie sprawy, oraz wyjaśnienie, co zaszło, aby uspokoić podpisanych i nie dopuścić do obniżenia i pogwałcenia
prawa głosowania. [Następuje 44 podpisów]”.28

Przysłowiowym galicyjskim wyborom29 stało się zatem także tym razem
zadość.
Gdyby kandydował, miałby Hospod przeciw sobie swoich odwiecznych
oponentów, niegdyś chrześcijańskich ludowców, a obecnie ludowców sprzymierzonych z konserwatystami. Paradoksalnie ci sami ludzie kiedyś zwalczali
25
26
27
28
29
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„Glos Narodu” 1911, nr 141, s. 2.
„Przyjaciel Ludu” 1911, nr 45, s. 15.
„Wieniec Pszczółka” 1911, nr 24 , s. 327.
Głos Narodu” 1911, nr 176, s. 2.
Galicyjskie wybory – synonim korupcji i fałszerstw wyborczych.

go jako ludowca. Dałby im ponownie do tego okazję, tym razem samemu
występując jako chrześcijański ludowiec. Tego błędu jednak nie popełnił,
swoje poselskie przygody definitywnie zakończył w roku 1907.
Co myślał o narodowych demokratach i sprzymierzonych z nimi chrześcijańskich ludowcach, dał temu znamienny wyraz podczas zwołanego przez
nich w Grodzisku 14 maja 1911 roku zgromadzenia przedwyborczego, kiedy
to jego cięte riposty dopiekły nie tylko adwersarzowi, dr. Borowcowi, ale również Narodowej Demokracji, wywołując śmiech wśród zebranych. Barwny
język, dosadne, dowcipne porównania, błyskawiczne pojedynki słowne czy
szokujące diagnozy to wyraz inteligencji, błyskotliwości i erudycji Józefa
Hospoda. Umiejętność operowania żartem, ironiczną ripostą i wymownym
uśmiechem jest bardzo skutecznym sposobem zwalczania politycznych
przeciwników. Uzyskanie efektu publicznego ośmieszenia adwersarzy lub
sprowokowanie ich żartem do okazania wściekłości to oczywiste i łatwo zauważalne dowody skuteczności.

„Hospod drogę sobie buduje”
Pod takim to cynicznym hasłem głoszonym przez wójta Grodziska Górnego i niektórych mniej zorientowanych ludowców i mieszkańców całego
Grodziska została zmarnowana i unicestwiona kolejna inicjatywa gospodarcza radnego powiatowego Józefa Hospoda.
Tą inicjatywą była wynegocjowana w starostwie łańcuckim droga łącząca Grodzisko Miasteczko przez Grodzisko Górne-Zagrody z Żołynią
i dalej z traktem Leżajsk–Łańcut. Miał to być gościniec łączący Grodzisko
z powiatowym Łańcutem. Po upadku koncepcji przeprowadzenia kolei przez
Grodzisko Dolne gmina wytargowała w ramach rekompensaty zapewnienie
od władz krajowych o połączeniu Miasteczka bitym gościńcem ze stacją kolejową, a także z traktem Jarosław–Leżajsk. Dało to pretekst Hospodowi do
wystąpienia o rekompensatę dla Górnego w postaci wymienionego gościńca.
Pozytywna decyzja starostwa i zaawansowane plany budowy zostały
jednak skutecznie storpedowane przez małostkowych, wrogich Hospodowi
„zaradnych ludowców”: ówczesnego wójta Grodziska Górnego oraz podburzonych przez niego radnych i mieszkańców. Pod bałamutnym hasłem
„Hospod drogę sobie buduje” zarzucano mu cynicznie wykorzystywanie
sprzyjających okoliczności dla własnych korzyści. Według adwersarzy za jego
szlachetnym postępowaniem stał nieodwołalnie własny, niegodny pochwały
interes. O inicjatywie tej tak pisze prof. Józef Burszta:
(…) to w tym mniej więcej czasie Górne przez oporną postawę ówczesnego wójta, Kostki oraz ogółu ludności uniemożliwia plany Starostwa, zmierzające do przeprowadzenia
przez Górne szosy do traktu Leżajsk-Łańcut30
30

J. Burszta, Wieś Małopolska, op. cit., s. 164.
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oraz Bogumił Pempuś: „[Józef Hospod] był inicjatorem budowy drogi z Grodziska do Żołyni”31. Sprawa ta jest mi dobrze znana z licznych i powtarzanych
wielokrotnie relacji rodzinnych. O tym, że nie tylko Górne z wójtem i jego
mieszkańcy – jak to pisze prof. Burszta – torpedowali tę inicjatywę, świadczy
anonimowa korespondencja do „Przyjaciela Ludu”:
Grodzisko (pow. Łańcut) Dnia 15 września odbył się u nas wiec sprawozdawczy
posła na Sejm krajowy p. B. Żardeckiego. W dłuższym przemówieniu wyjaśnił p. poseł
zebranym licznie wyborcom dobitnie sprawę reformy wyborczej do Sejmu krajowego,
omówił rozdział mandatów, ugodę polsko-ruską, a nareszcie budżet krajowy. (…)
Poruszył także sprawy powiatowe, zaznaczając, że twardo stoi przy klubie PSL i jego żądaniach, co do reformy wyborczej, a także, że godzi się na 26.4 procenty mandatów do
Sejmu dla Rusinów wedle uchwały Klubu PSL. Zadowoleni wyborcy oklaskami udzielili
posłowi Żardeckiemu i Klubowi posłów PSL wotum ufności, ma się rozumieć z wyjątkiem niejakiego Józefa Hospoda z Wólki Grodziskiej. Ten jak zwykle tak teraz postąpił.
Kto tylko bowiem kiedykolwiek przyjedzie do Grodziska lub okolicy ze sprawozdaniem,
on każdym chce swój język wytrzeć?
Miły ten, Hospod tak i teraz wyjechał przeciw wszystkiemu, przeciw Klubowi PSL,
przeciw zgodzie polsko-ruskiej. (…) Dzięki jego gardłowaniu wichrzycielskiemu, lud
tutejszej okolicy jest wprost rozbity. On sam umie się tylko procesować, włóczyć po
sądach no i sprawy przegrywać. Za tym idą koszta, a zdarza się też i areszt. (…) Przy
końcu zgromadzenia zwrócił się jeszcze T. Ołowiecki z Grodziska by p. poseł, jako
wicemarszałek powiatu łańcuckiego dążył do zmiany gościńca [z Grodziska] do Leżajska i na żądanie Grodziszczan poprowadzić ją nie przez Biedaczów jak się planuje
a przez Giedlarową, co znacznie skróci i usprawni połączenie Grodziska z Leżajskiem.
Poseł Żardecki przyrzekł poprzeć tę sprawę i radził, aby interesowane Rady gminne
(…) powzięły w tej sprawie uchwały i wniosły je do Wydziału powiatowego. (…)
Ludowiec32.

Polityk tej miary co Żardecki mógł łatwo zebranych przekonać, w dużej
mierze dlatego, że ci ludzie trzymani byli w ciemnocie. Postąpił też tak, jak
radził sam mistrz Machiavelli: wzbudzał jednocześnie miłość i strach, obiecał
i nie dotrzymał słowa.
Hospod często mówił nietypowe rzeczy, był idealistą z krwi i kości. Traktowano go często jako człowieka nieodpowiedzialnego. I chyba dobrze. Miał
kłopoty z zawieraniem kompromisów, choć może z wiekiem przychodziło
mu to łatwiej. Kiedy widział czarne, mówił czarne, a kiedy widział białe, mówił białe. Bardzo zazdrościł tym, którzy w obu przypadkach mówili szare.
Niewygodnie mu się z tym żyło, ale nie potrafił być inny. Próbował walczyć
bezkompromisowo i przegrywał. Często prowokował, było to dla niego wręcz
obowiązkiem, zwłaszcza gdy chodziło mu o sprowokowanie do myślenia,
choćby o tym, kim jesteśmy.
To prawda, że wystąpienia Hospoda dość gorzkie i bardzo krytyczne
wobec galicyjskiej, pańsko-klerykalnej rzeczywistości aż kipią od moralnych
31
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B. Pempuś, op. cit., s. 134.
„Przyjaciel Ludu” 1912, nr 40, s. 10, 11.

ocen bezideowości, krętactwa i cynizmu rządzących, są wyraźnym wołaniem
o przestrzeganie obowiązujących praw, topionych w powodzi koteryjnych
konfliktów i demokratycznych frazesów magnaterii i duchowieństwa. W potyczkach z urzędami i możnymi ówczesnego świata stosował zasadę – nic nie
da siedzenie cicho i udawanie, że wszystko gra, gdyż jak słusznie niektórzy
prawią „bezrogi baran wilkowi najmilszy”.
Przywołane w korespondencji oskarżenia pod adresem Hospoda były
bzdurne i wynikały tylko z chęci zemsty ludzi maluczkich na ludowcu wielkich zasług. Łańcuckie „salony ludowe”, redakcja „Przyjaciela Ludu”, chcąc
Hospoda sponiewierać publikuje głos niezależnego, anonimowego, godnego
zaufania „ludowca” jako głos opinii publicznej. Los Hospoda to los każdego
odmieńca, który skupia niechęć i zawiść, bo było go wszędzie pełno, było go
za dużo, za dużo zrobił i zbyt wielki miał wpływ na innych.
Jest rok 1912. Hospod od roku 1907 jest bezkompromisowym kontestatorem, recenzentem i krytykiem poczynań i polityki PSL, bynajmniej
nieodosobnionym. Działa już „Fronda lwowska”, wychodzi „Gazeta Ludowa”,
powstaje PSL-Związek Niezależnych Ludowców, narasta niezadowolenie
i opozycja wewnętrzna wśród wielu działaczy terenowych. To w konsekwencji Hospodowi, a nie Żardeckiemu i jego grodziskim „ludowym” pochlebcom przyzna rację nadchodzący bieg zdarzeń, nie pierwszy zresztą raz. Jego
odważne i bezkompromisowe wystąpienie przeciw klubowi PSL, odebrane
przez usłużnego „Przyjacielowi” „ludowca” jako „wycieranie gęby” i „jątrzenie”, było konsekwencją jego krytycznych poglądów wobec aktualnej polityki
Stronnictwa. „Przyjaciel”, służąc wiernie Stapińskiemu i jego ekipie, pokazuje
rozgrywki wewnątrzpartyjne wybiórczo. Te afery lub niepowodzenia, które
godzą w przeciwników, są nagłaśniane. Te, które obciążały „naszych”, pudrowano lub przemilczano, udawano, że to nie afera, tylko nieporozumienie albo
zła wola oszczerców.
W takim stanie rzeczy wystąpienie Hospoda przeciw Stronnictwu, Stapińskiemu, „Przyjacielowi Ludu”, wreszcie i Żardeckiemu przypominało
plucie pod wiatr. Hospod jednak pod ten wiatr historii szedł, jak to pokażą
następne lata, skutecznie. Wygłosił swoje zdanie wbrew ogółowi i wotum
„ufności” tak klubowi PSL, jak też posłowi i wicemarszałkowi powiatowemu
Żardeckiemu nie wyraził. Jako długoletni aktor galicyjskiej sceny politycznej, działacz ludowy, radny powiatowy, skrupulatny obserwator poczynań
starostwa i wicemarszałka, wobec długoletniej „rabunkowej gospodarki”
i „macoszego traktowania” przez Żardeckiego i Starostwo potrzeb Grodziska
i leżajszczyzny chcąc być uczciwym wobec własnego sumienia i grodziskiego
ludu inaczej postąpić nie mógł.
Natomiast takie stanowisko grodziskich ludowców wynikało z zawinionej przez nich samych niedojrzałości, wywodziło się wprost z obawy posługiwania się własnym rozumem i uległości wobec różnego rodzaju autorytetów,
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także autorytetu Żardeckiego. Sapere aude! – wołał swoją niezrozumianą
przez ziomków postawą Hospod – miej odwagę posługiwać się własnym
rozumem! To było jego hasło, a jego kwintesencją intelektualne samowyzwolenie z przesądów, dogmatów, autorytetów poprzez niezależne, autonomiczne
myślenie, przez wiedzę i etykę.
Pozostaje aspekt społeczno-gospodarczy, czyli poruszona przez T. Ołowieckiego, sprawa „zmiany trasy gościńca do Leżajska przez Biedaczów”
i prośba do posła, by jako wicemarszałek powiatu łańcuckiego dążył do
zmiany trasy gościńca. Żardecki zyskał poklask zebranych, gdy
przyrzekł poprzeć tę sprawę i radził, aby interesowane Rady gminne (…) powzięły w tej
sprawie uchwały i wniosły je do Wydziału powiatowego.

Przyrzeczenie to tym łatwiej przyszło Żardeckiemu, gdyż po wniesieniu
przez rady gminne odpowiednich wniosków i uchwał o zmianę trasy gościńca powstało takie zamieszanie, iż starostwo i wydział powiatowy wstrzymały
natychmiast wszelkie prace na planowanej dotychczas trasie. Z przyrzeczenia
złożonego publicznie przez Żardeckiego starostwo nigdy się nie wywiązało.
Gościńca z Grodziska przez Giedlarową do Leżajska nie wybudowano. Środki przeznaczone na połączenie drogowe Grodziska z powiatowym Łańcutem
utonęły w podłańcuckich wsiach i w samym Łańcucie, o co Żardecki pieczołowicie osobiście zadbał.
Hospod od czerwca 1911 roku dzięki opisanym wcześniej machinacjom starostwa i „przyjaciół” ludowców radnym powiatowym już nie jest.
Nie może więc skutecznie dopilnować realizacji powziętego przez starostwo
jeszcze za jego kadencji zobowiązania. Wybrany z poręczenia przeworskiego
ordynata, księcia Andrzeja Lubomirskiego w 1911 roku do rady powiatowej
Andrzej Czerwonka z Grodziska Dolnego zajęty zadaniami „zlecanymi”
przez księcia33, tematem uruchomionym przez Hospoda w ogóle się nie interesuje. Dzieła dopełnia zamieszanie wywołane uchwałami gmin o zmianie
trasy oraz postawa wójta i ludności Grodziska Górnego.
I jakże się tu nie dziwić, że nasz pobożny lud bywa mądry co najwyżej
po szkodzie. W niecałe dwa lata po entuzjastycznym udzieleniu wotum ufności klubowi PSL i wicemarszałkowi powiatowemu, posłowi Żardeckiemu,
Grodziszczanie żalą się na Wydział Powiatowy, dalej kierowany przez tego
samego posła Żardeckiego. Na jego niedołężną pracę, „no i na stałe ignorowanie wszelkich przyrzeczeń i oświadczeń”34. Wyrazy swego niezadowolenia
publikują w nowym piśmie „Piast”, organie nowopowstałego PSL „Piast”.
W korespondencji tej czytamy:
33
Feliks Czerwonka, ur. 1943 r., wnuk Andrzeja, urodzony i zamieszkały w Grodzisku
Dolnym. Relacja, w posiadaniu autora.
34
„Piast” 1914, nr 28, s. 24.
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Świetny Wydziale powiatowy w Łańcucie.
My Grodziszczanie absolutnie nie zgadzamy się:
1. By budowa nowego gościńca długiego aż na dwa kilometry miała trwać wg zapowiedzi Świetnego Wydziału tylko 50 lat;
2. By Świetny Wydział przeprowadzał prace w czasie największych jesiennych
słot,-co powoduje tylko i jedynie marnowanie grosza, a żaden dla miejscowości
pożytek, pomimo utopienia w jesiennym błocie uchwalonej sumy;
3. By wszelkie prace prowadzono bez żadnego nadzoru, spychając najważniejsze
nawet czynności już nie tylko na konduktorów drogowych, ale na ich pomocników,-wobec czego niezrozumiałym się dla nas staje stanowisko opłacanych
przez Świetny Wydział inżynierów i drogomistrzów, których nasze chłopskie
oczy niegodne są całymi miesiącami i latami nawet widzieć;
4. Szanując nasz samorząd powiatowy, zwracamy Świetnemu Wydziałowi uwagę,
że przez tego rodzaju karykaturalną gospodarkę staje się przedmiotem wcale
niepochwalnych żartów, złości, kpin, a nawet litości;
5. Oświadczamy, że gospodarką powiatową solidnie zajmować się zaczynamy i nie
pozwolimy na tego rodzaju niedołężną akcję, no i na stałe ignorowanie wszelkich
przyrzeczeń i oświadczeń.
Grodziszczanie35

To, co zawarli w swoim lamencie na łańcuckie powiatowe „Świetne Pany”
Grodziszczanie, Hospod przewidział i grzmiał o tym odważnie i z całą stanowczością dwa lata wcześniej.
Pozytywna decyzja starostwa i zaawansowane plany budowy gościńca
przez Grodzisko Górne do Żołyni szczególnie zajadle były torpedowane
przez ówczesnego wójta Grodziska Górnego oraz przez zbuntowanych przez
niego radnych i mieszkańców36.
Nasza polsko-grodziska tożsamość jest mocno negatywna, skierowana
raczej przeciwko czemuś aniżeli za czymś. Ta brzydka cecha jest wynikiem
burzliwej historii. Przyczyny owego grodziskiego stanu rzeczy były tak prozaiczne, a motywy tak małostkowe, że dzisiaj trudno jest w to uwierzyć.
Powszechną plagą polskiej wsi końca XIX i pierwszej połowy XX wieku
były drobne kradzieże. Nie inaczej było w Grodzisku. Okradanie sąsiadów
było zjawiskiem nagminnym. Z przekazów leciwych Grodziszczan w czasach
mojej młodości wiem, że ówczesny wójt i jego liczna rodzina także byli „amatorami” cudzej własności, szczególnie aktywnymi w czasie żniw i sianokosów.
Przyłapany na kradzieży wysuszonej koniczyny wójt został pociągnięty do
odpowiedzialności sądowej przez Hospoda, który stanął w obronie poszkodowanego chłopa. Przez to Hospod stał się jego zaciekłym wrogiem.
„Piast”1914, nr 28, s. 24.
 Wspomina o tym prof. Józef Burszta w swojej pracy „Wieś Małopolska” Poznań 1997,
s. 164. Profesor nie rozwija tematu z litości dla krajan. Opisując i naukowo wyjaśniając, na
przykładzie rodzinnego Grodziska, zjawiska powszechnych na polskiej wsi kradzieży, musiałby przygotować sporą rozprawę socjologiczną. Z pewnością sprowadziłby też na siebie gniew
Grodziszczan. Zapewne na przykładzie rodzinnej wsi opisywać tego zjawiska nie chciał.
35

36
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Tenże wójt ze swoim nałogiem nie był czymś wyjątkowym. Kleptomania w opinii społecznej nie była czymś nagannym i nie dyskwalifikowała
kandydata na wójtowski urząd. Grodziska zwierzchność gminna była więc
stygmatyzowana przywarami wyborców.
Hospod znany był z tego, że takich wyczynów nie puszczał płazem, niezależnie od statusu sprawcy czy wielkości poczynionej szkody. Tępił w zarodku wszelkie tego rodzaju niecne uczynki. Oprócz zdecydowanej walki
ze złodziejstwem zwalczał „dziadowanie” – chodzenie po prośbie, krwawe
bójki, plugawe słownictwo i grubiaństwo we wzajemnych stosunkach, spory
o przysłowiowe miedze. Brał w obronę poszkodowanych, zwykle biednych
i bezradnych chłopów. Wytaczał sprawcom procesy, które z reguły wygrywał.
Gdy za staraniem Hospoda ruszyła sprawa budowy drogi, wójt zamiast
stanąć po stronie tej pożytecznej dla wsi inicjatywy i skutecznie przekonywać
nieprzekonanych wywołał gigantyczną awanturę, buntując mieszkańców
przeciw starostwu i Hospodowi. W konsekwencji budowa tej drogi podjęta
została dopiero 70 lat później.
Nie miało Grodzisko szczęścia na przełomie wieków XIX i XX do światłych, mających wyobraźnię, roztropnych wójtów. Takich osób wówczas
w Grodzisku przecież nie brakowało. Dlaczego nie byli wybierani? Podzielony sztucznie przez zaborcę na cztery gminy jednolity, ogromny organizm
wiejski nie może wydać z siebie przynajmniej w jednej z tych czterech gmin
osobnika zdolnego porwać za sobą całą społeczność i wykorzystać niesionych przez nowe czasy okazji do unowocześnienia wsi. Takich wójtów wizjonerów miało wówczas wiele łańcuckich i galicyjskich wsi, o wiele mniejszych
od Grodziska. Wójtów działających z pożytkiem, a nie na szkodę własnych
społeczności. Chciałoby się powiedzieć: jaka społeczność – taki wójt. Wójtowie grodziscy swoich społeczności „nie zawodzą”. Nie wznoszą się powyżej
oczekiwań.
W 1931 roku, czyli dwadzieścia lat później, grodziski malkontent tak pisał o drogach w powiecie uniemożliwiających dojazd z siedziby łańcuckiego
starostwa do Grodziska:
O tych drogach w powiecie łańcuckim lepiej by było nie wspominać. Tutaj należy
tylko podać przykład, który już sam za siebie odpowie. Podczas wyborów, jak p. Starosta przyjechał autem na poświęcenie Domu Ludowego w Grodzisku, albo mówiąc
językiem dyplomatycznym na agitację wyborczą, to nieszczęście chciało, że przyjechał
od Sieniawy, czyli ze wschodu, a przecież powinien z Łańcuta przyjechać z zachodu. Ten
ciekawy fakt tym się da wytłumaczyć, że Grodzisko jest jedną z największych wsi w powiecie łańcuckim, a nie ma gościńca do Łańcuta, więc p. starosta musiał jechać przez
Przeworsk albo przez Leżajsk. Tak się przedstawiają „odnowione” drogi w powiecie łańcuckim, który od 100 lat egzystuje, a nie postarał się o jaką taką komunikację z siedzibą
starostwa, zamku historycznego, Seminarium SS Boromeuszek i załogi wojskowej. Czy
nie wstyd? Grodziszczanin?37
37

208

 Piast 1931, nr 30, s. 6.

Autor obłudnie winą za brak połączenia drogowego z Łańcutem obciąża
sanacyjne już starostwo, nie pomny roli i „zasług”, jakie sami Grodziszczanie
wnieśli w taki stan rzeczy przed I wojną światową. Grodzisko w powiecie
łańcuckim funkcjonowało do roku 1955. Do tego czasu władze nie wybudowały na terenie gminy Grodzisko ani kilometra drogi. Droga z Miasteczka do
stacji kolejowej to już inna bajka. Szerzej o niej piszę w innym miejscu.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 roku tworzy
nowy powiat w Leżajsku. Wraz z powołaniem Powiatowego Zarządu Dróg
Lokalnych (PZDL) rozpoczyna się likwidacja pozostałych w spadku po
Żardeckim i łańcuckim powiecie bezdroży na leżajszczyźnie. Wymarzona
przez Grodziszczan pół wieku wcześniej droga do Leżajska przez Giedlarową
wybudowana zostaje na początku lat 60. XX wieku. Buduje ją Polska Ludowa,
pod demagogicznym hasłem „każdy kilometr drogi to cios w imperializm
amerykański”38. Gościńce z Grodziska Górnego przez Wólkę Grodziską do
Biedaczowa i przez Zagrody do Żołyni wybudowano w następnych latach.

Ludowa Fronda, PSL „Piast”, PSL-Lewica
Przywódcy Stronnictwa Ludowego, a zwłaszcza Jan Stapiński, zawiedli
pokładane w nich nadzieje i rozczarowali dziesiątki tysięcy jego członków,
którzy wstąpili do stronnictwa z pobudek ideowych. Stronnictwo Ludowe
stanęło przed koniecznością bardzo głębokiej przebudowy, co było warunkiem jego dalszego politycznego istnienia. Wyłoniona opozycja najpierw
w postaci Frondy Lwowskiej (1911), a następnie PSL-Zjednoczenie Niezależnych Ludowców (1912) bezskutecznie walczyła o zmianę polityki prezesa
i naczelnych władz Stronnictwa. Rozłam, jaki zaistniał w PSL, wprowadził
wiele zamieszania i znacznie osłabił jego działalność.
Niedługo po powstaniu Frondy i Zjednoczenia Niezależnych Ludowców,
13 grudnia 1913 roku w Rzeszowie, na zebraniu Rady Naczelnej PSL dochodzi do następnego rozłamu. Grupa posłów ludowych z Bojką i Witosem na
czele, nie wierząc w szczerość usprawiedliwiania się Stapińskiego ze swoich
błędów (czynił to wielokrotnie bez zmiany swego postępowania) opuściła
Radę Naczelną i zaczęła wydawać nowe pismo „Piast”. Na kongresie „piastowców” w Tarnowie dokonano formalnego połączenia obu secesyjnych
ugrupowań, tj. PSL-Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców i frondystów
z powstałym PSL „Piast”. Stapiński z wiernymi mu zwolennikami na Kongresie w Krakowie w dniu 5 kwietnia 1914 roku powołuje do życia PSL-Lewica,
które przyjęło bardziej radykalny program niż PSL „Piast”. Kongres krakowski potępił rozłamowców, wyraził zaufanie do Stapińskiego i ponownie
wybrał go prezesem.
 Transparent z takim hasłem wisiał przy wylocie tej drogi z Grodziska Górnego w kierunku Giedlarowej w dniu uroczystego oddania tej drogi do użytku.
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PSL, partia, która jak na galicyjskie warunki zdobyła olbrzymi kapitał
społecznego zaufania, w ciągu kilku lat doszczętnie go roztrwoniła. Stronnictwo złożyło do grobu związane z jego programem nadzieje na lepsze jutro
milionów galicyjskich chłopów, zepchniętych od wieków do rangi obywateli
trzeciej kategorii.
Józef Hospod od 1907 roku jest jednym z najsurowszych krytyków formacji ludowej na łańcuckiej wsi. Po przejęciu inicjatywy w łańcuckim PSL
przez stojałowczyków poczuł się w tym ruchu źle i zaczął o tym głośno mówić. Teraźniejszość widział o wiele wyraźniej niż inni ludowcy. Nawoływał
do protestów przeciw polityce przywódców Stronnictwa. Rachunek błędów
tej formacji był przez niego dokonywany na bieżąco, miał świadomość wielu błędów i porażek, które były udziałem prezesa i kierownictwa PSL. Jako
gorący orędownik jedności ruchu ludowego bez entuzjazmu przyjął podział
ugrupowania na dwa wrogie obozy. Opowiedział się zdecydowanie po stronie
PSL „Piast”:
Wybitniejsi bowiem działacze ludowi na tym terenie po rozłamie w PSL 1913 roku,
jak Józef Hospod z Wólki Grodziskiej, kandydat do Parlamentu wiedeńskiego i uczestnik zjazdu rzeszowskiego w 1903 roku, czy Antoni Chmura z Giedlarowej opuścili
J. Stapińskiego i opowiedzieli się za PSL Piast39.

O intensywnych kontaktach Hospoda z PSL „Piast”, jak również z samym
prezesem Wincentym Witosem świadczy wzmianka, jaką zamieścił Witos
w „Moich wspomnieniach”. Opisując wydarzenia i zjawiska występujące na
galicyjskiej wsi, a poprzedzające wybuch I wojny światowej, w rozdziale zatytułowanym „Przepowiednie” pisze:
Kiedy w Myślenicach, będąc na takim powiatowym zebraniu, zapytałem jednego
bardzo upartego proroka, na czym on opiera swoje twierdzenie, powiedział mi, że od
dwóch tygodni wszystkie psy we wsi wyją, zwracając się bezustannie ku wschodowi,
a to jest wyraźny znak wojny. Drugi opowiedział, że od paru dni każdej nocy widać na
wschodzie czerwoną smugę, a dawniej tego nigdy nie było. Taka smugę ludzie widzieli
tylko na parę tygodni przed wybuchem wojny pruskiej. (…) Chłopi niektórzy słuchali
tego ze zgrozą, inni usiłowali trochę żartować z tych „zabobonów”. Widziałem, że wszyscy jednak byli przejęci. (…)
Na jarmarku w Łańcucie poważny gospodarz Józef Hospod z Grodziska, w sposób
tajemniczy mówił mi o bliskiej wojnie zaznaczając, ze mu o tym powiedział Żyd, który wie dużo i nigdy się prawie nie myli. Biorąc udział w konferencji, jaką tam w ten
sam dzień odbyłem, nie wspomniałem chłopom o tych rzeczach ani jednym słowem.
(…) Gdy taką rozmowę kończyłem w jednym z miast powiatowych (…) otworzyły się
drzwi maleńkiego pokoju, w którym odbywaliśmy zebranie. Wtłoczyło się przez nie
kilkunastu zdyszanych chłopów, krzycząc jeden przez drugiego: „Rany boskie Wojna”.
Skoczyliśmy na równe nogi. Chłopi jedni pchali się jeszcze do pokoju, inni odchodzili
do koni i wozów niepewni, czy tej wojny nie ma już gdzieś blisko. (…) Jadąc przygodną
J. Hampel, Życie ekonomiczno-społeczne i stosunki polityczne w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] „Dzieje Leżajska”, Praca zbiorowa pod redakcją J. Półćwiartka, Leżajsk 2003, s. 410.
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furmanką o parę godzin później, widziałem po drodze już rozlepione afisze, zapowiadające ogólną mobilizację40.

Rok 1914
Zdaniem historyków wiek XX rozpoczął się dopiero w momencie wybuchu pierwszej wojny, zwanej początkowo światową i wielką. Trwała od końca
lipca 1914 r. do listopada 1918 r., przez 4 lata i 3 miesiące. Spowodowała wielkie straty osobowe, zniszczenia materialne i choroby psychiczne uwikłanych
w nią ludzi. Niewyobrażalna głupota i okrucieństwo tej hekatomby dają tym
bardziej do myślenia, że ludność żegnała odjeżdżających żołnierzy kwiatami,
uśmiechnięte kobiety całowały ich namiętnie. Czy nie wiedziały o zagrożeniu? Czy nie przeczuwały swoim kobiecym instynktem tej niewyobrażalnej
rzezi, która miała niebawem nastąpić? Wojna ta jawi się w oczach potomnych jako wojna okopów, schronów i kazamatów, jako wojna beznadziejnej
egzystencji szarego piechura, ogłuszonego trwającymi całe tygodnie nawałami ogniowymi z dział wszystkich kalibrów, duszonego gazami bojowymi,
zawszonego, brudnego, wegetującego na granicy człowieczeństwa.
Był rok 1914. Piękna wiosenna pogoda i niemniej słoneczne lato zapowiadały obfity urodzaj zbóż i nareszcie dostatek chleba. Po kilku ostatnich
latach chudych wydawało się, że wreszcie nadchodzi siedem lat tłustych. Powszechnie dobre nastroje spowodowały, że ludzie zapominali o końcu świata,
który rzekomo miał nieuchronnie nastąpić, a co zapowiadała ukazująca się
w 1910 roku kometa Halleya. Ludzie lekceważyli to, co sędziwi i rozsądni
Grodziszczanie z całym przekonaniem sobie nawzajem opowiadali o czerwonych marach, krążących od jakiegoś czasu każdej nocy po grodziskim
cmentarzu i okolicznych „przeszłowych borkach”, co miało być zapowiedzią
wielkiej i krwawej wojny. Nieliczni tylko słuchali tych opowiadań ze zgrozą,
większość usiłowała nawet żartować z tych zabobonów. Grodziszczanie pozostają obojętni wobec zbliżającego się niebezpieczeństwa. Zabiegi dyplomatyczne między Austrio-Węgrami i Serbią czy Niemcami i Rosją śledzili tylko
nieliczni.
W pracowity przełom lipca i sierpnia wybucha wojna. Zarządzona zostaje w całej monarchii habsburskiej mobilizacja mężczyzn oraz koni i wozów.
Grodzisko składa na ołtarzu cudzej imperialnej wojny jak się później okaże
krwawą daninę, oddając swoich najlepszych synów i sporo jakże skromnego
dobra materialnego. Poborowi Grodziszczanie zasilają pułki austriackie stacjonujące w Jarosławiu (90. pp.), Łańcucie (3. pułk ułanów), Rzeszowie (40.
pp., 6. ułanów), Przemyślu (37. pp.) i inne.
Wycofujący się na zachód Austriacy szerzą wśród miejscowej ludności
panikę, że nadchodzący Moskale, a wraz z nimi Kozacy, będą wszystkich
 W. Witos, Moje wspomnienia, LSW, Warszawa 1978, s. 346, 347.
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mordować. Nadchodzą od władz austriackich coraz to nowe wezwania do
miejscowych gmin o robotników do prac fortecznych w Przemyślu, o dostawy bydła i koni. Grodzisko znajduje się na przemian w strefie działań wojsk
austriackich i rosyjskich.
Wojsko rosyjskie, które wkroczyło do Grodziska w trzeciej dekadzie
września 1914 roku, przyjmuje postawę prawdziwego okupanta i grabieżcy.
Prawdziwą zmorą dla wsi były nieustanne rekwizycje paszy, zboża, bydła,
wdzieranie się żołnierzy do stodół, na strychy w poszukiwaniu siana, a także
pijaństwo oficerów i rozboje żołnierzy po nocach. Gdy weszli do Grodziska
całą noc rabowali sklepy, nie oszczędzali i dobytku mieszkańców. Niektórzy
mieszkańcy usiłowali od nich odkupywać zrabowane mienie, nic to nie pomagało, bo za drzwiami stali następni, przychodzili i znów zabierali. Potrafili
zabrać niedogotowaną strawę z kuchni, rzeczy nieznanego im użytku – jeden
żołnierz musztardą smarował osie kół swojego wozu, inny zjadł jej od razu
dwa litry i poszedł szukać więcej. Kto wyszedł do Miasteczka w dobrych butach – wracał do domu boso, bo mu je zdjęto na drodze. Główne siły armii
rosyjskiej maszerują okolicznymi drogami przez kilka tygodni, co naraża
ludność na dotkliwe straty. Z końcem października Rosjanie wycofują się, by
powrócić tu już w połowie listopada 1914 roku.
Wieczerzę wigilijną w wielu domach przypominał jedynie biały opłatek,
którym dzielono się ze łzami w oczach, za potrawy wigilijne służyły ziemniaki i kwaśne mleko. W wielu domach brakowało członków rodziny. Jeszcze
w sierpniu, po ogłoszeniu rozporządzenia cesarskiego o powszechnej mobilizacji, setki młodych Grodziszczan zasiliło szeregi wojsk austriackich. Ciągły
niepokój, a czasami tragiczne wieści z frontu rzucały się wielkim cieniem
żałoby, smutku i przygnębienia na przeżycia świąteczne Grodziszczan. Między innymi w domu rodzinnym Józefa Hospoda zabrakło po raz pierwszy
przy wigilijnym stole ukochanego najstarszego syna, Alojzego Stanisława,
wówczas żołnierza armii austriackiej. Do domu rodzinnego z wojny nigdy
nie wrócił, uznany został za zaginionego. Boże Narodzenie 1914 roku mieszkańcy Grodziska spędzili pod okupacją wojsk rosyjskich.
Rosjanie stacjonują w Grodzisku do czerwca 1915 roku, kiedy to wieś
przechodzi w ręce Austriaków i zostaje w nich do końca wojny.
Władze austriackie poczynały sobie podobnie jak Rosjanie. Trwał w najlepsze jawny rabunek chłopskiego mienia. Ludność grodziska nie pozostawała bierna, wszelkimi dostępnymi sobie środkami przeciwdziałała rabunkowej
gospodarce wojennej zaborcy. Wykonywano przemyślne schowki na zboże,
żywność, a nawet konie i bydło. W gospodarstwie Hospoda jako skuteczny
schowek dla bydła i koni służyła jedna z dwóch stodół, przemyślnie przebudowana i w razie potrzeby maskowana. Bywali również komisarze, Polacy,
którzy bronili interesów chłopskich i chociaż wiedzieli o tajnych schowkach,
to widzieli tylko to, co stało w oficjalnej stajni, chlewie czy oborze.
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Wojenna przygoda
Po wybuchu I wojny światowej władze austriackie przystąpiły natychmiast do rabunku wsi galicyjskiej, wyznaczając wysokie kontyngenty na
dostawy artykułów aprowizacyjnych dla potrzeb armii i gospodarki wojennej. Dla sprawnego ich ściągania Starostwo Powiatowe w Łańcucie dla
każdej gminy wyznaczało specjalnego urzędnika powiatowego w randze
komisarza. Ludność wiejska nie pozostawała bierna, wszelkimi dostępnymi
sobie środkami przeciwdziałała rabunkowej gospodarce wojennej zaborcy.
Systematycznie ograbiana ze swego dorobku i coraz uboższa ludność wiejska
odnosiła się bardzo wrogo do komisarzy i serdecznie ich nienawidziła.
Taką to funkcją obdarzyła Hospoda niezwykle „przyjazna” mu władza
powiatowa w Łańcucie, ukształtowana tuż przed wybuchem wojny przez
sojusz konserwatywno-ludowy. Zostaje wyznaczony na komisarza wojennego gminy Krzemienica, położonej tuż za rogatkami Łańcuta, pod czujnym
okiem komisarza i wydziału powiatowego41.
Jako komisarz zdecydowanie bronił interesów chłopskich, nie interesował
się zbytnio schowkami, o których doskonale wiedział. Hospodowi funkcja
ta ani nie zaimponowała, ani nie przewróciła w głowie. Doskonale bowiem
zdawał sobie sprawę, iż jest to w stosunku do jego osoby obłudna i cyniczna
gra wrogich mu ludzi starostwa, obliczona na podważenie i zniszczenie jego
autorytetu na łańcuckiej wsi, wypracowanego w ciągu dziesiątek lat pracy
w ruchu ludowym. Zaborcę i jego łańcuckich sługusów spotkał srogi zawód,
Hospod nie dał się wykorzystać. Ten nieustraszony bojownik o prawa ludu
postępował tak, jak dyktowało mu ludowe sumienie, zgodnie z pryncypiami
towarzyszącymi ludowcom od zarania ich działalności. Wobec zdecydowanej
postawy Hospoda starostwo szybko zrezygnowało z jego wojennych usług.
Wojenne losy wielu innych Grodziszczan są o wiele bardziej pogmatwane
i skomplikowane. Niektórzy zginęli na froncie, niejednokrotnie w bratobójczej walce. Bywało, że stawali przeciwko swoim rodakom z Kongresówki
służącym w armii rosyjskiej. Część zaginęła bez śladu w rozgardiaszu wojennym. Najbliżsi niekiedy przez dziesiątki lat oczekiwali na powrót synów
i braci. Często wracali jako inwalidzi, niejednokrotnie po latach spędzonych
w niewoli. Wielu zaginionych nie wróciło nigdy.
Żołnierze 90. pułku piechoty, stacjonującego w czasach pokoju w Jarosławiu, podczas zawirowań wojennych dostają się do w niewoli: Wojciech Fołta
z Opalenisk w Serbii, Jan Lizak z Wólki Grodziskiej i Jan Butyński z Opalenisk w dalekim rosyjskim Tiumeniu, Jan Malach z Opalenisk w rosyjskim
Korsuniu, a Franciszek Moszkowicz z Grodziska w Astrachaniu. Wojciech
Majkut z Wólki Grodziskiej, żołnierz 3. pułku artylerii fortecznej, znalazł
41

B. Pempuś, op. cit., s. 134.
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się w niewoli w rosyjskiej miejscowości Peresławl Salijskij. Poważnie ranny
zostaje Franciszek Obara z Grodziska, żołnierz 32. pułku obrony kraju42.

Jan Rączka [w środku, bez nakrycia głowy]. Irkuck ok. 1916 r. Wśród Kozaków Syberyjskich.
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„Piast” 1916, nr 3 , nr 10.

Jan Rączka z Wólki Grodziskiej szczęśliwie powraca po 6 latach tułaczki
z dalekiego syberyjskiego Irkucka43. Zaginął bez śladu Alojzy Stanisław Hospod z Wólki Grodziskiej-Zagród. Na próżno był poszukiwany przez wiele
powojennych lat przez ojca, który do końca swojego długiego życia wierzył,
że syn z wojennej tułaczki kiedyś wróci.
*
Wybuch I wojny światowej wielu Polaków powitało z radością z powodu
wielkich nadziei na odzyskanie niepodległości. Olbrzymia większość narodu,
w tym również katolików polskich, przez cały okres zaborów pozostała obojętna na papieskie wezwanie do „pełnej wdzięczności uległości”44 zaborcom,
rozumiejąc że posłuszeństwo takim zaleceniom byłoby zdradą narodową.
Józef Hospod w swoich licznych wystąpieniach publicznych odważnie
potępiał „głupie” zbrojenia i zbrodnicze wojny, „deptanie” suwerenności
narodów, poniżanie godności i człowieczeństwa milionów ludzi w Galicji.
Obarczał wojujące mocarstwa odpowiedzialnością za biedę, ubóstwo, głód,
wyzysk, nieuzasadnioną śmierć najlepszych ojców i synów galicyjskiej wsi.
W każdym publicznym wystąpieniu potępiał austro-węgierską monarchię
i sfery rządzące Galicją za dyskryminację jej mieszkańców, za nadmierne ich
różnicowanie, za brak dostępu do dóbr materialnych, kulturowych i edukacyjnych.
Hospod, wygłaszając w okresie wojennym liczne okolicznościowe mowy
tak na politycznych zgromadzeniach, jak i patriotycznych pogrzebach, odważnie występował w obronie chłopów, pokazywał dolegliwości życia codziennego zawinione przez zaborcę, nawiązywał do losów narodu polskiego
szczególnie dotkniętego w ostatnich latach przez wypadki dziejowe i prześladowania zaborców i własnych „Stańczyków”. Jedyną drogę likwidacji tych
niesprawiedliwości widział w organizacji własnego niepodległego państwa.
Straciwszy na wojnie najstarszego syna, otwarcie i odważnie wskazywał na
splamione krwią naszych braci ręce zaborcy. Agitował wśród chłopów za
odbudową własnej i wolnej Polski, apelował o jedność stanu chłopskiego,
nawoływał do wyjątkowej ofiarności dla tej sprawy. Mówił:
Jesteśmy pod zaborem, (…) ale nastanie czas, że Polska powstanie, którą zaprzepaścili i przełajdaczyli nasi polscy panowie. Nasi synowie nie będą już służyć w wojsku
Habsburgów i bronić ich interesów45.

Jego mowy wywierały na słuchaczach bardzo silne wrażenie, a rzucane
hasła niejednemu utkwiły w sercu. Chłopi wracali z tych zgromadzeń zbudowani i pełni nadziei na lepszą przyszłość:
Maria Majkut, urodzona w 1930 r. i zamieszkała w Wólce Grodziskiej. Relacja w posiadaniu autora.
44
 Papież Leon XIII. Encyklika. „Caritas Pro-Videntague nostre” z 19 marca 1884 roku.
45
 AP Rzeszów, A. Mach, op. cit., Zespół 1246, Sygnatura 13298, k. 4.
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Hospod Józef z grodziskich Zagród wygłosił płomienną przedmowę. Powiedział:
Runął carat; runąć musi cesarstwo, królestwo jegomości. Habsburdzy zbrodniarze,
zbroczyli sobie opinię krwią naszego brata, krew polska naszego brata nie pójdzie na
marne, wołając o pomstę, wasze łzy będą policzone, a Niemcy zostaną rozbite w strzępy.
Wybije dwunasta godzina, nadejdzie dzień porachunku, Niemcy będą się krwawić na
swojej ziemi, niedługo nastanie Polska46.

Hospod odegrał ogromną rolę w kształtowaniu i wyrażaniu tych narodowych i niepodległościowych nastrojów społecznych, które na przełomie
stuleci, podczas rewolucji 1905 roku pulsowały w galicyjskim społeczeństwie
i które miały swój konkretny udział w kształtowaniu się sprawy polskiej na
arenie międzynarodowej w trakcie i po I wojnie światowej. Gdyby w tamtych
czasach społeczeństwo polskie na różne sposoby raz po raz nie alarmowało
europejskiej opinii politycznej swoimi niepodległościowymi żądaniami,
to listopad 1918 roku, chwila równoczesnego rozkładu wszystkich trzech
mocarstw rozbiorowych, mogła być dla nas o wiele mniej korzystna.
Bezwzględne i szczególnie restrykcyjne konfiskaty żywności, w szczególności zboża, przeprowadzone przez władze austriackie w 1917 r., wywołały
olbrzymie niezadowolenie wśród grodziskiej ludności i potęgowały fale
wrogości do habsburskiego zaborcy. Znalazło to wyraz w korespondencji
z Grodziska do „Piasta”, autorstwa Wojciecha Szpili:
Jak wszędzie tak i u nas zmory wojenne nas gniotą, a tu nadmierne rekwizycje
zboża i bydła, brak skóry na obuwie oraz brak rozmaitych szmat daje dotkliwie się odczuwać. Pokątny handel cukrem, tytoniem i zbożem kwitnie, zwłaszcza, że żandarmeria
nie może działać47.

„Chłopski wiejski adwokat”
„Memmorabilia Parohiae”, kronika Parafii Grodzisko Dolne, w 1935 roku
notuje:
Zmarli w tym roku trzej wybitni gospodarze z parafii a mianowicie: Andrzej Czerwonka z Grodziska Dolnego – prezes Akcji Katolickiej, Hospod Józef z Wólki Grodziskiej – chłopski wiejski adwokat48 i Ołowiecki Tomasz – znawca historii49.

Wyzyskiwany i poniewierany przez wieki polski chłop tak w czasach
austriackiej niewoli, jak i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości potrzebował opieki i pomocy. Jednym z głównych celów społecznych, który Hospod
postawił w centrum swojej działalności, była kwestia ochrony jednostki przed
państwem, które wraz z rozwojem techniki z roku na rok wzbogacało system
kontroli nad obywatelem, nie rezygnując z haseł wolności jednostki i praw
Ibidem.
„Piast” 1918, nr 21. Część korespondencji skonfiskowana.
48
 Kronikarz pomylił imię Hospoda, zamiast Józef wpisał Jan. Chodzi niewątpliwie o Józefa, zmarłego 30 października 1935 r.
49
„Memmorabilia Parohiae”, Kronika Parafii Grodzisko Dolne, s. 52–53.
46
47

216

obywatela. Chłop grodziski coraz bardziej osaczony był przez ustawy, rozporządzenia a także urzędnicze „widzimisię”. By się przed tym bronić, musiał
korzystać z „chłopskiego adwokata”, bo najczęściej na prawnika z miasta stać
go nie było. Swoich krzywd niejednokrotnie musiał dochodzić przecież nie
u proboszcza, lecz w sądzie. Hospod wierzył w siebie i skuteczność swoich
działań, służbę dla grodziskiego chłopa traktował jako swoje posłannictwo,
jako pomoc dla jednostki, a także dla małej grodziskiej ojczyzny. W biogramie Józefa Hospoda sporządzonym przez prof. Józefa Bursztę czytamy:
Znał się na hipotece i szacowaniu gruntów, występując, jako biegły powołany
przez sąd. Orientował się w przepisach prawnych i w procedurze sądowej. Występował
w obronie chłopów, był taranem do rozbijania ciężkich spraw50.

W jego wrażliwym sercu powstawało pytanie: Jak tej wsi i tym ludziom
można pomóc? Szanował ludzi. Uważał, że każdego rozmówcę trzeba szanować. Chłop dla niego to nie słuchacz tylko rozmówca. Choć czasem chłopi
mieli opory przed otwartym wypowiadaniem się, on to rozumiał. Zawsze
starał się zgromadzoną własną wiedzę przekazywać w sposób najprostszy,
swoje wypowiedzi często okraszał dowcipem i anegdotą.
W rodzinnym Grodzisku wychowywał się w domu i wśród ludzi, którzy
zawsze byli związani nie tyle z lewicą, co bez wątpienia z lewicowym sposobem na życie, polegającym na pracy na rzecz innych ludzi. Dla Hospoda
lewicowość to ludowość, najlapidarniej mówiąc to zauważanie ludzi, którym
trzeba pomóc i udzielanie tej pomocy w zakresie indywidualnym i środowiskowym, grupowym, w końcu – w skali makro. Miał poczucie sprawiedliwości. To musiało wynikać z wrażliwości, z niezgody na nierówne warunki
i szanse grup społecznych. Wspomagał go jego talent, zdolności analityczne
i – co godne podkreślenia – umiejętność prognozowania. Jego mowy, w których zajmował się polityką, są nie tylko wygłaszane dobrym językiem, ale
w znakomitej większości trafnie przewidują przyszłe wydarzenia. Poprzez
bystrość i umiejętność kojarzenia faktów posiadł zdolność rozumienia sytuacji i znajdywania na nie właściwych reakcji. Zrozumienia, co jest w danej
sprawie najważniejsze i szukanie kompromisu tam, gdzie było to możliwe
oraz wypracowanie najlepszej strategii wygrania sprawy, jeśli kompromis
nie był możliwy. Dzięki temu sprawdził się jako chłopski doradca, mediator.
Ludność włościańska nadaje mu godność „chłopskiego wiejskiego adwokata”.
W większości społeczeństw takie cechy pomagają w karierze politycznej, ale
szkodziły w ówczesnym społeczeństwie, które za cnotę uważało bezkompromisowość w stosunku do „wrogów”, a szukanie rozsądnego porozumienia
z przeciwnikiem prawie za zdradę.
Grodziszczanie mówili, że gdy za ich sprawy wziął się Hospod, to jak
Mojżesz wiódł ich przez meandry procedur administracyjnych i sądowych. Za
50

B. Pempuś, op. cit., s. 133, 134. 149 przypis 4, oraz przekazy rodzinne.
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jego pośrednictwem do biur i sądów wpływały setki wniosków dotyczących
różnych skomplikowanych spraw. Już jako młody człowiek pisał podania,
odwołania i petycje do gminnych i powiatowych władz o umorzenie podatków, mierzył i dzielił chłopskie grunty, jako pełnomocnik i doradca prowadził
bardziej skomplikowane spory sądowe. Brał za to pełną odpowiedzialność
moralną i materialną. Błędy mu się nie zdarzały. Stojąca w kącie gościnnej izby
malowana olejem konopnym modrzewiowa komoda pełna była poradników,
wydawnictw prawniczych i urzędowych. Na widocznym miejscu w kilku aktualnych wydaniach stał „Adwokat Ludowy” – podręcznik prawny oparty na
najnowszych ustawach, drukowany we Frysztacie na Śląsku. Podręcznik ten,
opracowany i ułożony stosownie do potrzeb ludu, zawierał objaśnienia ustaw,
przykłady skarg, próśb i podań w sprawach różnego rodzaju, wzory świadectw,
kontraktów, testamentów itp. dokumentacji. Na potrzeby „biura” pisania listów,
podań i odwołań gospodarz przeznaczył także przyległą sień, gdzie na półkach
w porządku alfabetycznym stały segregatory z prowadzonymi sprawami.
Chłopi grodziscy w tamtych czasach jak ognia unikali załatwiania spraw
w biurach i urzędach. Wiele zależało od tego, jak chłop ten urzędowy próg
przestąpił. Przeważnie miął nerwowo czapkę w rękach, o przysługujących mu
prawach nic nie wiedział, twarz zdradzała wyczekiwanie na wyrozumiałość,
bez determinacji przeciwstawienia się złej woli albo nieuczciwości, której
wszędzie było pełno. Najczęściej w takiej sytuacji jako jego pełnomocnik
występował Hospod.
„Chłopski adwokat” do miasta wybierał się w pełnej gali, zgrzebny konopny strój był dobry dla sąsiadów i okolicy. W takich sytuacjach obowiązkowa była dla niego biała, krochmalona i maglowana, zapinana na guzik pod
brodą lniana koszula. Krawata nigdy nie nosił. Do tego ciemna marynarka
i spodnie. Gdy było zimno zakładał długi barani kożuch i czapę baranicę.
Przeważnie – bardzo często także późną jesienią i zimą – nie zakładał butów.
Z czapy baranicy i bosych nóg był powszechnie znany. Mody się zmieniały,
a Hospod ubierał się zawsze po swojemu.
Miał zasadę, że nie ustępował, póki nie załatwił sprawy. Przez długie
tygodnie bywał gościem w domu, ale wyciągał chłopów z opresji, wygrywał
spory sądowe, uzyskiwał dla nich kredyty w nielicznych wówczas towarzystwach pożyczkowych, ulgi podatkowe w urzędach gminnych i powiatowych.
Jednak nie zawsze słyszał w zamian dobre słowo.
Pisze anonimowy „Ludowiec” z Grodziska:
On [Hospod] sam umie się tylko procesować, włóczyć po sądach, no i sprawy przegrywać. Za tem idą koszta, a zdarza się i areszt. Zresztą znają go dobrze we własnej
wsi. I tu się sprawdza stare przysłowie: „Wiedza sąsiedzi, jak kto siedzi”. To też w swojej
gminie Hospod nie jest nawet radnym51.
51
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„Przyjaciel Ludu” 1912, nr 40, s. 10.

Tym się jednak nie zrażał. Dużo nieprzyjaciół to wielki honor – mawiał.
Wiedział swoje, na wiecach ludowych, spotkaniach z posłami ludowymi odważnie mówił o krzywdach, jakie trapiły lud ze strony szlachty i ich sługusów
w urzędach. Do zwolenników procesów, które wyniszczały polską wieś – jak
chce anonimowy grodziski „Ludowiec” – wcale się nie zaliczał. Uważał je za
ostateczność, zalecał i wytaczał je jako pełnomocnik tylko tam, gdzie jedynie
procesem można było naprawić jawną krzywdę i niesprawiedliwość. Hołdował ludowej mądrości, że „lepsza słomiana zgoda niż złoty proces”. Jako początkujący działacz ludowy na zgromadzeniu wyborców w Leżajsku w 1896
roku wnosi interpelację do posła Żardeckiego w sprawie
zniesienia notariuszów [pobierających od chłopów za usługi horrendalne opłaty], których porównał do smoków krakowskich pożerających chłopskie grunta, bydło i ludzi52.

Podejmował przede wszystkim interwencje w obronie biednych i niezaradnych chłopów, krzywdzonych tak przez przekupne urzędy, jak i niemające nic ze sprawiedliwością wspólnego ówczesne sądy. Specjalizował się
w sprawach trudnych, rażąco tendencyjnych i niesprawiedliwych. Na wiecu
w Dąbrówkach 26 sierpnia 1906 roku mówił
o niesprawiedliwych ustawach sądowych, a zwłaszcza prowizorkach, które tyle procesów ściągają na włościan. Złe prawa są najgorszym rodzajem tyranii – mówił radny
powiatowy p. Hospod z Grodziska – prosząc pana posła Stapińskiego, by w Sejmie
poruszył tę bolączkę chłopską53.

Wśród pokonanych przeciwników procesowych, co wydaje się naturalne,
miał w Grodzisku i okolicy wielu zaprzysięgłych wrogów.
Cieszyło go każde „dziękuję”. Ale co mógł zrobić jeden człowiek wobec
powodzi spraw zalewających go zewsząd, z połowy rozległego powiatu,
kilku gmin i kilkudziesięciu wsi. Niech tylko jakiś urzędnik źle lub nie po
myśli coś załatwi, to chłopi szli do Hospoda. Niektórych próbował odsyłać,
ale oni swoje: „Niech Hospod poradzi”. Czasem też odpowiadał: pomogę,
ale nie w tej sprawie, idź matka, na policję, tam zgłoś, co twój pierworodny
wyrabia54. Czasem chłopi wyprowadzali go w pole, zwłaszcza przybywający
z daleka. Przyjechał raz aż zza Sanu stary, zarośnięty szczeciną na gębie chłop
prosić o umorzenie podatku. Kaleka jestem – płakał – z córką starą panną,
nikt jej nie chciał. Pojechał Hospod do Łańcuta z gotowym podaniem, które
nawet urzędnikowi z kamiennym sercem łzę wyciśnie, a tam udowodnili
mu, że staruszek dobrze się miewa, córka przy nim jak pączek w maśle i syn
z własnym warsztatem55.
52
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„Kurier rzeszowski” 1896, nr 50, s. 2.
„Przyjaciel Ludu” 1906, nr 35, s. 6.
Relacja Bronisławy Majkut, z d. Hospod, urodzonej w 1895 r., córki Józefa Hospoda.
Ibidem.
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Niejednokrotnie stawiano go w bardzo trudnej sytuacji. Przegrał ktoś
sprawę w sądzie, więc szedł do Hospoda, niech on odkręci. Ale on zażaleń
na prawomocne wyroki sądowe w w sprawach karnych o kradzieże i rozboje przyjmować nie tyle nie mógł, ile nie chciał. Nie licowałoby to z powagą
biegłego sądowego56, którą to funkcję pełnił od wielu lat. Notował wszystkie
prośby, żadnej na wstępie nie odrzucał, po zbadaniu dopiero okazywało się
czy jest podstawa do interwencji. Nigdy nie odmawiał starań o słusznie należące się alimenty, renty wojenne i zasiłki dla wdów i sierot pierwszej wojny
światowej. Nie pisał pism, nie podejmował interwencji nieprzekonany o jej
słuszności. Sprawę cudzą przedkładał zawsze ponad własną. Nie dbał o sławę,
zaszczyty i poklask.
Był kuratorem wielu grodziskich sierot, dbał o ich godne życie i wychowanie, a także zabezpieczał pozostawione na pastwę losu i krewnych majątki
zmarłych. Wśród zachowanych w archiwach dokumentów występuje jako
kurator Andrzeja Majkuta57, Jana, Marii i Edwarda Płatków58 z Wólki Grodziskiej, Jakuba Grzywny59, Franciszka Pysza s. Tomasza60, Zofii Majkut-Renczerskiej61. W tamtych czasach na porządku dziennym w Grodzisku był paskudny zwyczaj okradania sierot z pozostawionego przez zmarłych rodziców
majątku. Robili to bliscy krewni i samozwańczy opiekunowie sierot, wyzuci
z wszelkich zasad i pozbawieni poczucia zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Posługując się „głęboko chrześcijańskim sumieniem”, fałszywym świadectwem
składanym przed krzyżem w sądzie, przekupnymi urzędnikami sądowymi,
skutecznie ograbiali z wszelkich dóbr, dotknięte przez los sieroty62. Hospod
był człowiekiem potrafiącym błyskawicznie podejmować właściwe decyzje,
organizować pomoc czy skutecznie reagować w sytuacjach nadzwyczajnych.
Potrafił łagodzić konflikty rodzinne powstające wówczas głównie na tle
działów majątkowych, skutecznie negocjował wszelkiego rodzaju umowy,
ugody i kontrakty. Podejmował skuteczne decyzje i ponosił za nie całkowitą
odpowiedzialność.
Zaufanie i autorytet, jakim cieszył się Józef Hospod, znajduje potwierdzenie w licznych aktach notarialnych mieszkańców Grodziska i okolic,
zawieranych przed leżajskimi notariuszami na okoliczność kupna-sprzedaży
gruntów, pożyczek, spłat i innych notarialnych czynności, gdzie zawsze jest
B. Pempuś , op. cit., s. 133, 134, 149 przypis 4.
 AP Przemyśl, Zespół 965, sygnatura 210, akty notar. 36263, 36264 z 1921 roku.
58
 AP Przemyśl, Zespół 965, sygnatura 210, akt notar. 36266 z 1921 roku.
59
 AP Przemyśl, Zespół 965, sygnatura 210, akt notar. 36267 z 1921 roku.
60
 AP Przemyśl, Zespół 966, sygnatura 4, akt notar. 148 z 1922 roku.
61
 AP Przemyśl, Zespół 965, sygnatura 168, akt notar. 32282 z 1913 roku.
62
 Znany jest mi z autopsji przypadek ograbienia ze znacznego majątku mojego dziadka po kądzieli, Michała Hader, przez jego opiekunów i zarazem bliskich krewnych, rodziny
K. i R. z Grodziska Dolnego. Mimo iż działo się to w latach 70. i 80. XIX wieku, pamięć o tym
wydarzeniu zachowała się wśród potomków przez prawie 140 lat.
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wpisany jako jeden ze świadków transakcji. Znany jako człowiek szlachetny
i prawy, był osobą sprawdzoną, której można było powierzyć każdą sprawę.
Powszechnie pośredniczy więc pomiędzy stronami i notariuszem w czynnościach związanych z kontraktem. Przy całkowitym braku zaufania chłopa
do cesarskiego urzędnika jego obecność u notariusza dawała dodatkową
gwarancję prawomocności zawieranej transakcji. Nie bez znaczenia było
zapewne obycie Hospoda z urzędami i jego znajomości. Ślady jego obecności
znajdują się w aktach notarialnych mieszkańców Wólki Grodziskiej63, Grodziska64 Górnego, Miasteczka, Dolnego, a nawet Laszczyn i Chodaczowa65.
W latach 1908–1910 Hospod jest pełnomocnikiem Kółka Rolniczego
w Grodzisku w procesie z sześcioma subiektami, którzy przysporzyli Spółdzielni Kółkowej 4960 koron deficytu. Jeden z pechowych subiektów żali się
„Przyjacielowi Ludu”:
więzili ludzi po kryminałach, tyle subiektów zniszczyli. Kółko oddało pełnomocnictwo
Józefowi Hospodowi, a ten prowadził ten proces z taką zaciętością. Już dwa lata po
procesie, a pełnomocnik Hospod nie chce złożyć ani sprawozdania z procesu, ani nie
przedłożył rachunku ze ściągniętych pieniędzy z ludzi. Może by Zarząd Główny przysłał dobrego lustratora, by wyszukać winnego, bo krzywda subiektów woła o pomstę do
Boga66.

Podobna sytuacja ma miejsce w drugiej połowie lat dwudziestych ub.
wieku w grodziskiej orkiestrze dętej, gdzie również zniknęły środki publiczne. Pełnomocnictwo procesowe otrzymuje i przyjmuje również Józef Hospod. Proces kończy się ugodą, a podejrzany o ich sprzeniewierzenie znika na
całe dziesięciolecie z Orkiestry i społeczności grodziskiej. Ciekawe, dlaczego
skrupulatnie prowadzona przez orkiestrę kronika całkowicie przemilcza
to zdarzenie67.
Mieszkańcy Grodziska i okolicznych wiosek utożsamiali Hospoda z urzędem, ale z takim, który jest swojski, dostępny przez całą dobę, potrafi na
wszystko dać radę: na brak środków do życia, pijaństwo męża, zdradę żony,
nieurodzaj w polu i kłótliwych sąsiadów. Współczesną Hospodowi wsią
targało wiele konfliktów, które niekoniecznie mieszkańcy chcieli przenosić
do urzędów czy sądów, bowiem wiązało się to zawsze z wysokimi kosztami.
Często nie chcieli także korzystać z instytucji wójtowskich, z urzędu przeznaczonych do rozstrzygania drobnych spraw. Osoba, która ma być rozjemcą,
powinna się charakteryzować zaufaniem i wysokim autorytetem, odpowiednim przygotowaniem merytorycznym dotyczącym istoty sporu oraz znajo AP Przemyśl, zespół 967, sygnatura 23, akt notar. 474 z 1924 roku. Zespół 965, sygnatura 32, akty notar. 12901, 12902 z 1899 roku.
64
 AP Przemyśl, Zespół 965, sygnatura 202, akty notar. 35014, 35015 z 1919 roku.
65
 AP Przemyśl, Zespół 965, sygnatura 32, akt notar. 8236 z 1896 roku.
66
„Przyjaciel Ludu” 1912, nr 25, s. 16.
67
 Według przekazów rodzinnych.
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mością przepisów prawnych. Wójtowie niekoniecznie spełniali te warunki,
ponadto służąc najczęściej lojalnie starostwom nie wzbudzali wśród ludności
koniecznego w rozstrzyganiu sporów zaufania i obiektywizmu. Osobą, która
w Grodzisku i okolicy powszechnie zajmowała się mediacją w sporach, był
Józef Hospod. Mimo iż nie piastował żadnych ważnych stanowisk, powszechnie znany był jako człowiek szlachetny i prawy, dający gwarancję obiektywizmu. Jego zaletą było to, że potrafił rozmawiać ze wszystkimi, wykazywał
szacunek dla stron występujących w konflikcie, patrzył chłodnym okiem na
spór dobrze znając prawo. Łagodził zacietrzewienie stron, ludność okazywała
mu zaufanie, był człowiekiem sprawdzonym, któremu można było powierzyć
każdą kontrowersję. Jego mediacje kończyły się sukcesem: ugodami i porozumieniem, chociaż strony konfliktu często musiały z czegoś rezygnować.

Losy emigracyjne
Do jego pomocy i życiowej mądrości odwoływali się również emigranci
wyjeżdżający do Ameryki za chlebem, pozostawiający w Grodzisku na łasce i niełasce losu swoje rodziny. W krytycznych sytuacjach życiowych zza
oceanu prosili o radę i pomoc. Znamienne świadectwo życiowej mądrości
i roztropności naszego bohatera zawiera relacja jednego z grodziskich emigrantów, przytoczona przez prof. Józefa Bursztę w „Szkicach z dziejów wsi”.
Profesor przytacza ją jednakże z zupełnie innych niż omawiane tutaj powodów. Profesora Bursztę interesowały socjologiczne motywy, jakimi kierowali
się emigranci podejmujący ryzyko rozstania z krajem i rodziną, a chcący za
wszelką cenę, między innymi pracą zarobkową na emigracji, powiększyć
swoje wólczańskie gospodarstwo. Prof. Burszta pisze:
Tych, którzy mieli gospodarstwa we wsi ogarnęło swego rodzaju szaleńcze pragnienie powiększenia gruntu i gospodarstwa, nie licząc się z żadną zasadą kalkulacji
i rentowności. Na ołtarzu tego mitu parceli kładziono wszystko. Trudno się tu oprzeć
przed zacytowaniem jednego przykładu, tak doskonale malującego ów szaleńczy „mit
parceli”. Przykład ten lepiej odda panującą atmosferę aniżeli szeroki opis. Piotr Pucia
podaje nam z zapisów czynionych jeszcze wtedy, gdy był korespondentem „Gwiazdy
Polarnej” wychodzącej w Kanadzie i „Ameryki-Echa”, barwny opis życia i zarobku emigranta-zagrodnika z Wólki. Nazwijmy go sobie Wojtasem. Nie pomijamy drastycznych
nawet wyrażeń, aby opis był wierny i pełny68.

Nas interesuje recepta, jaką aplikuje potrzebującemu emigrantowi na
jego rozterki Józef Hospod, sąsiad i doradca z kraju, do którego tenże ufnie
w potrzebie życiowej się zwraca. Emigrant z Wólki relacjonuje:
Robiołem ci padom, jak byk – opowiada Wojtas. Robote miołem brzydko, bo koło
kleju, ale płacieli mi dobrze, i walołem babie, co rok po pore setek, a baba, piniąndze
nosieła ci padom pod cyckiem, i jeno niuchała, dzie chto gront sprzedaje. Tu kupieła
68
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J. Burszta, Szkice z dziejów wsi, LSW, Warszawa 1955, s. 194–196.

morge, tam pół morgi, tam kawałek łąki. Trafioł na nią jeden proces – wygrała, trafioł,
ci padom, drugi – wygrała, a jo, piniąndze waloł, mosz babo, a nie daj sie, krew! Naroz trzask, prask, ci padom, dowiaduje się od obcych ludzi z Grodziska, Wojtaska ma
dziecko. Co, jak? Ślak trafioł? Wojtaska ma dziecko? Moja baba? Ta skąd do cholery
jasnyj! To jo tu trzy lata robie jak s…syn w tym smrodzie, żeby, co było z tego, a ona k…
jej mater była! Oj źle jest. Krajc fiks alleluja! Jagem się wściek, poschodzili się reszta,
bortmany, co my, rozumiesz, razem byli na borcie u jednych Litwinów, i godom jem, co
i jak. Jedni godajo tak, drudzy godajo tak, a moja gospodyni pado: ej Wojtas, Wojtas!
Jaki wy głupi, a może wom, kto takie heca napisoł, żeby wos jeno nagryźć? Z razu Se
pomyślałem – może być, do pierona! I pędź ja do tego, co mi to godoł, bo on był na tyj
samyj strycie na borcie – i godom mu tak, a ten chap ze szuflody list i czyto mi tak i tak,
bracie. Wojtaska mo dziecko od jakiegoś, szurgieły sądowego w Leżajsku. Wygrywała te procesy, wygrywała, jaż wygrała dziecko. Fiks laudon! Nie słuchałem ci padom,
więcej, jeno gonie do swego hałzu, ci padom. Posłołem po jedyn kiek piwa – wypili,
posłałem po drugi – wypili, posłałem k… mać, z pelem po dwie kworty wodki – wypili.
Ci padom! Jaki śpiew? Do rana pilim. Krajc fiks laudon alleluja! Na drugi dzień nie
poszyłem do roboty, s… się w robotę. Będę na czyje znajduchy się zabijał? Ubrołem
się w nowy ust, krawatkę przypon, na łeb kapelusz panama wsadziło i jadę Se strytkarą – to nibyjsk u nos trambolem – do jednego salonisty, co tam był mój znajomy za
petandra. K… jego mać – popij bracie! Jak chrzciny to chrzciny? Wolno babie, wolno
Mie, a hełł. Do wieczora pilim, dziesięć dularów jeno prysk! Wieczorem miołem tako
jedno znajomke, co jej chłop chodzioł na noc indzioje czyścić, posłałem, ci padom, po
jeden kiek piwa, posłałem po drugi kiek piwa, bol bracie! Wolno babie, wolno mnie! Co
jest do cholery? Ci padom, trzy dni miołem taki wykiejsin. Na czworty dzień se padom,
halt! Nie będziesz pioł. Tak chodze, tak dumom, i przyszło mi do głowy, że kupie za
talor lywulwer (rewolwer), pojade do kraju. Zabije, psiakrew, swoją, co mi dadzą odsiedze, i wróce, haw nazad. Ale wieczor poschodzili się bortniki, gadu, gadu, jeden ci tak,
drugi ci inak, i myśle Se, a hełł. Żeby jo swoje zdrowie i pieniądze tracioł! Nie bracie, tak
dobrze ni ma. Nie będę do niej pisoł. Jednego nykla nie pośle – śluz!
Poszołem do fabryki, mowie bosmanowi co i jak, a on już wszystko wiedzioł, bo
mu moje chłopy opowiedziały, kiwnął głową i pado: no siur, stawaj Wojtas do roboty.
I stanąłem i robie. Robie jeden tydzień, robie miesiąc, dwa – i nic. O k… mać źle jest.
Pisze jo do Hospoda list, żeby mi napisoł, co tam jest. Zeszło półtora miesiąca, jest
list. Hospod mi pisze, że moja baba Mo dziecko od jakiegosi tam dziada sądowego, bo
miała proces jeden i drugi, i to starała się tędy owędy, dziesik się jij tam przylepieło. Ale
Hospod mi pisze – proces wygrała jedyn – wygrała drugi, wszystkie koszta jij wrócili
i teraz kupuje gront. Dobra jest, Se myśle. Jak tak to jest, to dobra jest?69

Odpowiedź Hospoda cechuje mądrość i spokój. Niezwykle rzadki dar
nawiązywania kontaktów i niesamowite zatroskanie ludzkim losem nakazuje
mu pochylenie się nad Wojtasem, który tego potrzebował. Autora listu nie
zlekceważył, nie pouczał, nie wyszydził, ani nie ośmieszył, ale rozumiał, że
za tym listem kryje się ludzki dramat, poczucie samotności i bezradności.
Swoim słowem niósł otuchę, nadzieję i przekonanie, że jego problem można
rozwiązać, że nie należy się poddawać. To, co Hospod zrobił dla tej rodziny
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było czymś więcej niż tylko sąsiedzką poradą – to było swego rodzaju posłannictwo. Przyjrzyjmy się dalszym losom emigranta:
Ja se przodzy myślołem – rozumiesz – że jeszcze ona do tego dziecka dopłacała,-bo
nie wiesz, jak to jest? Trafi się taki sk…, co babe podejdzie, podpuści, pieniądze z nij
wycycka, babe wykorzysta na wszyćkie boki i pójdzie w pierony jasne, i po tym się śmieje, a ty chowoj żeberucha i dawoj mu chlać. Ho, ho! Ja się znom, na takiech hecach…
Zeszło z tydzień czasu, – mom list od baby. Fajno jest. Z początku jak zwykle –
pochwalony Jezus Krystus i Maryja Matka Jego, która godna słowa tego, a potem – kochany mężu, tak i tak się stało, a bez to i bez to, nie gniewaj się przepadło, ale on ojciec
tego dziecka mi dopomógł w procesie, jak wzion, tak mnie, krew dostoł, bo co miałam
biedno zrobić? Jak bym była proces przegrała koło tego grontu, to ani kontrach tu, ni
jo, czego, i tylo kosztów, to som możesz wiedzieć…, Ale jo teroz mom daleko dzieś,
i chciałam go skarżyć o alimenty, ale on się prosioł, żeby mu nie robić grandy, bo on
jest żeniaty i doł mi siedem stowki, to jakbyś, co przysłoł, to bym kupieła gront. Ale
tysiąca nie chciał dać, to se myśle – dobre i siedym stówek, bo i na to byś się musioł tam
biedoku, narobić w Hameryce. Ci padom, baba, tak ci Mie tym listem trafieła pod nyrki,
żem, zaroz na drugi dzień, hop! Wydarem z banku trzy stowki talarow i posłałem jij, ne,
mosz, kup gront. Posłołem wieczor po kiek piwa i wypilim z kolegami z tyj uciechy. Ale
baba, ci padom, to jest baba, i śluz. Wyszpekulowała se jeszcze dziecko jedno – tam od
jednego chłopa, i znow wydarła z niego morg grontu. jeno bez cosi paru sążni. Dziecko
żyło cosi ze dwa roki i kitło, a gront zostoł przy nij, niby przy mojej. Ta bracie, jo robioł
w Hameryce, a baba robiła tu, i dziś jezdem na 18 morgach i g… mi jest70.

Ogromny autorytet, bezinteresowność, czystość intencji działania Hospoda, wywarły znaczący wpływ na dalsze postępowanie samego Wojtasa,
a także na losy jego wólczańskiej rodziny emigranckiej. Okazują w całej
krasie jego pozycję w środowisku jako skutecznego doradcy, rozjemcy i mediatora.
Wiedział, co jest w dobrym stylu, co w złym, wiedział, co można napisać, czego nie, znał granice. Dobry styl dla Hospoda to poczucie umiaru.
W pisaniu i w słowach był powściągliwy. Nie lubił gadulstwa, plotek, nie lubił
egzaltacji, był dyskretny i taktowny. W grodziskim społeczeństwie utrwalił
się wizerunek Hospoda, jako człowieka, który jest specjalistą, ale oprócz tego
jest uczciwym człowiekiem. Autorytet moralny Hospoda wiązał się zawsze
z jego uczciwością. Był życiowym drogowskazem dla nieokreślonej liczby
osób. Muszą istnieć takie drogowskazy – bez nich społeczeństwo byłoby po
prostu zagubione, a jednostki nie wiedziałyby, że postępują źle.

Mediacja jest wielką i trudną sztuką
Wraz z nastaniem jesieni 1918 roku wielka wojna zbliżała się ku końcowi.
Wyczerpane nią państwa centralne chyliły się ku upadkowi. Rozpad Austro-Węgier w połowie października był już przesądzony.
70
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Swojego wielkiego kunsztu mediacyjnego Józef Hospod dowiódł 5 listopada 1918 roku na wiecu ludności powiatu łańcuckiego, który zwołany został
przez Radę Powiatową w celu zapoznania ludności z kwestią świeżo odzyskiwanej przez Polskę niepodległości. Zgromadzenie to miało zalegalizować
przejęcie przez Radę Powiatową władzy, bowiem jej członkowie odczuwali
potrzebę akceptacji społecznej. Naoczny świadek tego wydarzenia, ówczesny
starosta łańcucki dr Tadeusz Spiss pisze:
Należało ludność całego powiatu zaznajomić ze stanem rzeczy i zażądać od niej
poparcia. W tym celu Wydział Rady Powiatowej rozpisał zaproszenia do najpoważniejszych osób w poszczególnych gminach i zaprosił na posiedzenie na 5 listopada 1918
roku. Zainteresowanie było tak wielkie, że przybyło na zebranie to ponad 2000 osób.
Wskutek tego zebranie nie mogło odbyć się według projektu w Sali posiedzeń rady
powiatowej, lecz przeniesiono się do sali „Sokoła”, która nie mogła zebranych pomieścić. Prezydium Rady Narodowej zażądało zatwierdzenia poczynionych zarządzeń od
szerokich mas ludności. Zamiast dyskusji rzeczowej, co robić i jak, zaczęły się inwektywy. Najpierw zarządzono zaprzysiężenie urzędników na wierność Państwu Polskiemu.
Odczytano rotę przysięgi, której brzmienie poprzednio ustaliliśmy, a następnie wszyscy
urzędnicy wśród wielkiego wzruszenia na sali powtarzali jej tekst. Rotę przysięgi odczytywał p. Gruszczyński. W tym momencie podnosi się głos protestu, że p. Gruszczyński
nie może roty przysięgi odczytywać, ponieważ brał udział w zbieraniu pożyczek austriackich. Przytaczam ten drobny szczegół, aby zilustrować brak karności wśród społeczeństwa. Osobiste animozje mają pierwszeństwo przed każdą sprawą publiczną. Ksiądz
C. podniósł zarzut, że ppł. Mally nie może pełnić służby wojskowej polskiej, ponieważ
brał udział w Komisji świadczeń wojennych i starał się obniżyć wartość należnych wynagrodzeń. Zamiast rzeczowej dyskusji, przejętej ważnością chwili byliśmy świadkami
takiego gorszącego zachowania się i ze strony innych zebranych. Wtedy wystąpił Józef
Hospod, chłop z Grodziska, który w prawdziwie natchnionej mowie, pełnej zapału
i głębokich myśli, porwał za sobą większość zebrania i uratował w ten sposób sytuację.
Zebrani zatwierdzili skład rady narodowej i postanowili zwołać wielki wiec na 11 listopada celem zaznajomienia najszerszych kół ludności z dokonanym przewrotem71.

Skład rady narodowej, a także korpus urzędniczy starostwa, które chciało
powołać do działania to dzielne zgromadzenie – całkowicie wbrew zamiarom
organizatorów – miał się składać z ludzi przypadkowych, przypominających
pospolite ruszenie. Ludzi co prawda nieskalanych współpracą z zaborcą, jednakże całkowicie nieprzygotowanych do zadań, jakie na nich czekały. Józef
Hospod uważał, iż analfabeci, choć mają pełnię praw obywatelskich, nie są
wszelako obywatelami takimi jak inni, bo brak im zazwyczaj podstawowych
narzędzi myślowych, umożliwiających zajmowanie postawy krytycznej i podejmowanie samodzielnych decyzji w sprawach publicznych, co czyni z nich
łatwą ofiarę demagogów i szalbierzy. Naiwnie odpowiedzialny za powiat śnił,
by reprezentowali go jednak ludzie biegli w języku, rachunkach i prawie, żeby
później nikt jego i powiatu interesów nie sprzedawał za czapkę gruszek. Wiedział, że efektywne samorządowe starostwo powinno dysponować doświad T. Spiss, Ze wspomnień C.K. urzędnika politycznego, Rzeszów 1934, s. 118–119.
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czonymi i dobrze przygotowanymi merytorycznie pracownikami, a koszty
braku wyobraźni mogą być w przyszłości ogromne. Przemówienie Józefa
Hospoda przekonało burzliwe zgromadzenie mieszkańców miasta i powiatu
do zatwierdzenia składu Powiatowej Rady Narodowej zaproponowanej przez
organizatorów zgromadzenia oraz zaprzysiężenia urzędników starostwa.
Ciśnie się tutaj na usta nieodwołalnie pytanie: gdzie się podziewali wówczas herosi łańcuckiej polityki, długoletni adwersarze Józefa Hospoda, posłowie Jachowicz, Sobek, Żardecki? Czy jako ludzie skalani piętnem współpracy
z zaborcą nie byli w stanie wpłynąć na stan umysłów ludu? Lud ich nie słuchał? Czy też nie mieli mu w stanie niepodległościowego wzburzenia nic do
powiedzenia? Dlaczego musiał ich w tym wyręczyć chłop z Grodziska?

C.K. Dezerterzy
W roku 1918 wiele wskazywało, że przewrót jest nieunikniony, zapowiadano upadek Austrii i powstanie Polski w najbliższych miesiącach. Także
z zachowania władz ludność wyczuwała nadchodzące zdarzenia. W armii
austriackiej wydano rozkaz, by żołnierzy wysyłać na urlopy do domu. Rozkaz ten był wynikiem olbrzymiego spadku urodzeń. Na urlopy puszczano
przede wszystkim żołnierzy żonatych. Potem ze względów humanitarnych
otrzymywali urlopy także pozostali, aby mogli wypoczywać w domu. Początkowo działała wpojona dyscyplina wojskowa, żołnierze karnie wracali do
swoich szeregów. Z czasem dyscyplina zaczęła wyraźnie słabnąć, a żołnierz
puszczony na urlop nie wracał już do swojej jednostki. Rodziny i ludność
miejscowa udzielała takim dezerterom wszelakiej pomocy. Władze wojskowe
początkowo urządzały po lasach obławy, wyłapując znaczne ilości dezerterów „urlopników”. Jednak pod wpływem represji władz luźne dotąd grupy
dezerterów zaczęły się łączyć w zorganizowane oddziały, mające swoich
dowódców, łączność, wywiady i całą strukturę wojskową. W takiej sytuacji
obławy organizowane przez władze wojskowe były całkowicie nieskuteczne.
Bezkarność, widoczne powszechnie sukcesy ukrywających się dezerterów
wobec zarządzanych obław spowodowały, że ludzie zaczęli powszechnie
uciekać z szeregów wojskowych, z transportów przechodzących przez strony
rodzinne, a nieraz całe eskorty z różnych oddziałów nie wracały do swoich
jednostek.
Bezkarność i zuchwałość dezerterów sprowadziły wielu na manowce bandytyzmu, który stał się społeczną plagą. Za mętami społecznymi poszli ludzie
dotąd pozornie umiarkowani, rozumni i spokojni. Tak powstał i wyrobił się
w okolicy bandytyzm, który przez całe dziesięciolecie nękał również ziemię
grodziską. Nikt nie był bezpieczny, zagrożone było zdrowie i życie ludzkie,
a także mienie, tak w domu, jak i w podróży. Powszechnie postępowała
dezorganizacja społeczna i upadek państwa. Wracający z niewoli rosyjskiej
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Grodziszczanie przyznawali, iż ta sytuacja przypominała im początki rewolucji rosyjskiej. Ludność przepędziła urzędujących dotychczas, a wybranych
w czasach austriackich wójtów i sama przejęła władzę. Posterunki żandarmerii austriackiej zostały przez miejscowa ludność rozbrojone a żandarmi
wypędzeni. Przejęto broń i amunicję znajdującą się na posterunkach, tworząc
uzbrojoną milicję obywatelską. Po upadku Austrii wracający z armii żołnierze przychodzili do Grodziska z pełnym frontowym rynsztunkiem, często
z kilkoma karabinami na plecach i sporym zapasem amunicji.
Niektóre zdarzenia z udziałem grodziskich dezerterów z armii austriackiej tak opisuje Józef Hampel w „Dziejach Leżajska”:
Tworzone przez dezerterów i urlopników grupy, często niestroniące od rabunków,
niejednokrotnie prowadziły regularne bitwy z żandarmerią. W samym Grodzisku Górnym i Dolnym pod koniec wojny miało być około 350 dezerterów. Ich przywódcą był
Jan Kuras z Grodziska Miasta. Kiedy w czerwcu 1918 roku Jan Kuras został aresztowany,
jego kompan, Franciszek Kot zorganizował akcję na posterunek żandarmerii. Podczas
strzelaniny śmierć poniósł komendant Malarczuk72, a Kot i Antoni Majkut po stronie
atakujących odnieśli rany. Kot zmarł w szpitalu. Wypadki te spowodowały zorganizowanie obławy przeciw dezerterom przy pomocy wojska. W jej trakcie zastrzelona została
kolejna osoba – Piotr Kosior73.

Obławę przeciw grodziskim dezerterom wojsko austriackie wspólnie
z żandarmerią zorganizowało 18 czerwca 1918 roku. Trzy dni później odbył się
pogrzeb Piotra Kosiora, na którym przemawiał Józefa Hospod.
Naoczny obserwator tego wydarzenia tak tę mowę relacjonuje:
Trzeciego dnia pogrzeb Kosiora Piotra. Wszyscy dezerterzy biorą udział. Hospod
Józef z grodziskich Zagród wygłosił płomienną przedmowę. Powiedział: „Runął carat;
runąć musi cesarstwo, królestwo jegomości. Habsburdzy zbrodniarze, zbroczyli sobie
opinię krwią naszego brata, krew polska naszego brata nie pójdzie na marne, wołając
o pomstę, wasze łzy będą policzone, a Niemcy zostaną rozbite w strzępy. Wybije dwunasta godzina, nadejdzie dzień porachunku, Niemcy będą się krwawić na swojej ziemi,
niedługo nastanie Polska.” Na tem orszak pogrzebowy został rozwiązany. Posterunek
Żandarmerii jakby go nie było nie interesuje się dezerterami74.

W świadomości zgromadzonego na grodziskim cmentarzu ludu pozostało przekonanie, że wbrew woli zaborców nad trumną Kosiora nie może
zapaść cisza i nie można o niej zapomnieć. W wygłoszonym przez Hospoda
pożegnaniu moralnymi sprawcami tej i wielu innych zbrodni byli zaborcy.
O niezwykłej aktywności i operatywności grodziskich dezerterów
z przełomu października i listopada 1918 roku świadczy barwna relacja dr
 Według Tadeusza Spissa akcja w Grodzisku, celem odbicia Jana Kurasa miała miejsce
w listopadzie 1917 roku, a komendantem który zginął miał być Rojek. T. Spiss, Ze wspomnień
ck urzednika politycznego, Rzeszów 1935, s. 109.
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op. cit., s. 378.
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Tadeusza Spissa, niewykluczone, że dotyczy ona akcji rozbicia posterunku
żandarmerii dokonanej przez Jana Kurasa w dniu 1 listopada. Dr Tadeusz
Spiss pisze:
Z relacyj, jakie otrzymałem od komendanta posterunku żandarmerii w Grodzisku,
dowiaduję się, że zebrane bandy dezerterów napadły i otoczyły w nocy posterunek.
Zażądali wydania komendanta posterunku, Gulaja, którego znienawidzono z powodu
jego energicznej służby w tępieniu bandytyzmu. Wyratowano go w ten sposób, że spuszczono go po ciemku na sznurze z okna, włożono na wóz zawiniętego w snop zboża, na
którym jako na siedzeniu siadła jego żona. Pomógł im organista Chmiel, który się przysiadł, co miało wskazywać, że fura jedzie po księdza. W ten sposób uratowano Gulaja75.

Jan Kuras po rozbiciu wraz ze swoimi dezerterami w dniu 1 listopada
1918 roku posterunku żandarmerii w Grodzisku ogłosił się jego komendantem, pełniąc tę funkcję do czasu przysłania przez legalne władze polskie
nowej obsady. Część członków jego oddziału została za udział w rozruchach
aresztowana i osadzona w więzieniu rzeszowskim, skąd uwolnieni zostali po
22 miesiącach, w grudniu 1922 roku76.
Oddziały rekrutujące się z dezerterów były główną siła użytą do rozbrajania austriackiej żandarmerii i likwidacji zaborczych władz na tym terenie.
Okazywały się jednak bardzo szybko niewygodnym sprzymierzeńcem nowych polskich władz, które obawiały się zbytniej radykalizacji społeczeństwa
i szerzenia propagandy rewolucyjnej.
Długi okres działalności dezerterów ukształtował wśród nich nawyki
i taki sposób życia,
że wielu z nich nie zaprzestało po zakończeniu wojny uprawiania procederu bandyckiego. W pierwszych latach II Rzeczypospolitej powszechnym zjawiskiem stały się bandy
rabunkowe, jako istotny czynnik destabilizacji i niepokojów. Na łamach lokalnej prasy
pojawiały się systematycznie informacje o napadach rabunkowych, niejednokrotnie
połączonych z zabójstwami77.

Wiec dezerterów
Szerokie masy ludności grodziskiej wobec tych niepokojących zjawisk
zachowywały się niezwykle wstrzemięźliwie. Wobec bezsilności upadających
władz zaborczych, niezorganizowania się administracji polskiej oraz coraz
większego zagrożenia rabunkami i bandyckimi napadami grono rozsądnych
grodziskich obywateli zwołało zebranie, aby naradzić się nad sposobem zabezpieczenia olbrzymiej, bo składającej się z czterech gmin jednostkowych
wsi. Uczciwość i bezinteresowność wobec rodzącej się niepodległej Polski
 T. Spiss, op. cit., s. 115–116.
M. Aleksiewicz, Zarys historii postępowego ruchu chłopskiego na Rzeszowszczyźnie w latach 1918–1923, „Prace Humanistyczne”, R. II, nr 2, Rzeszów 1971, s. 197–198.
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J. Hampel, Życie ekonomiczno-społeczne i stosunki polityczne, [w:] „Dzieje Leżajska”, op.
cit., s. 379.
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była dla tej grupy patriotycznym obowiązkiem. Był to czas, kiedy najłatwiej
było o karabiny i amunicję. Uchwalono utworzyć we wszystkich czterech
dawnych gminach rejony i patrole wartownicze, wyznaczyć w każdym rejonie dowódcę, obarczając go osobistą odpowiedzialnością za wyznaczenie
i funkcjonowanie wart oraz spokój i porządek w przydzielonym do patrolowania rejonie wsi.
Celem zapoznania miejscowego społeczeństwa z wypadkami na arenie
działań wojennych, sytuacji w Galicji, na ziemiach polskich, a także w powiecie łańcuckim, zapadła znamienna decyzja zwołania w Grodzisku wiecu
patriotycznego pod Krzyżem Grunwaldzkim, w miejscu tradycyjnych dla
grodziskiego społeczeństwa manifestacji patriotycznych.

Wiec patriotyczny pod Krzyżem Grunwaldzkim.

Ze szczególnym apelem wystąpiono do „maruderów”, jak w Grodzisku
nazywano dezerterów, o wzięcie masowego udziału w zgromadzeniu. Bogumił Pempuś na podstawie materiałów zgromadzonych przez prof. Józefa
Bursztę tak pisze o udziale Józefa Hospoda w tej akcji:
w 1918 roku organizuje wiec dla dezerterów i uczestniczy w zasadzeniu drzewka wolności78.
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B. Pempuś, op. cit., s. 133–134.
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Nieukrywanym zamiarem organizatorów wiecu było spacyfikowanie tej
niebezpiecznej dla spokoju i porządku publicznego kilkusetosobowej „armii”
dezerterów, po ustąpieniu władz austriackich w większości zajmującej się pijaństwem i drobnymi rabunkami. Dezerterzy, w tym bardzo wielu w pełnym
wojskowym rynsztunku, z bronią w ręku, masowo biorą udział w zgromadzeniu.
Na tym to zgromadzeniu z obszerną mową patriotyczną występuje Józef
Hospod. W „odważnej, rozumnej i przekonywującej, wypływającej z serca
i do serca trafiającej mowie79”, wytykającej panoszące się w okolicy zło, wezwał zebranych w imię rodzącej się Polski do zarzucenia zbójeckiego procederu, zaprzestania czynienia zła, włączenia się energicznych, pełnych pasji
i oddania młodych ludzi do budowy i umacniania powstającej niepodległej
Polski. Nawoływał do powszechnego wstępowania w szeregi organizującego
się Wojska Polskiego, przekazywania wojsku posiadanej broni i amunicji.
Polska w potrzebie a wy rabujecie braci i sąsiadów! Odradzająca się po wielowiekowej niewoli niepodległa Polska potrzebuje waszych rąk i umysłów do budowy lepszej
przyszłości dla was i waszych dzieci. Nie zaprzepaśćmy tego. Na każdym z nas ciąży
obowiązek służenia własnemu narodowi. Na ten Grunwaldzki Krzyż, który tu widzicie!
Wszyscy do polskiego wojska! To już nie zaborca was potrzebuje – to Polska80 – mówił.

Potrafił wypowiadać się zrozumiale, z głowy, miał zdolność nawiązywania kontaktów ściśle powiązaną z umiejętnością właściwej oceny sytuacji,
zdolność trafienia do umysłów mas. Był otwarty na dialog z ludźmi, nie bał
się mówić rzeczy niepopularnych. Nie moralizował, wiedział, że zaufanie
ludu wyczerpuje się, kiedy zbyt wiele się od niego wymaga.
Jak wszystkie jego patriotyczne wystąpienia tak i to zrobiło na słuchaczach ogromne wrażenie. Potrafił skłonić ich do zajęcia stanowiska w sprawach dalekich od ich doświadczenia, wyrobić w nich przekonania, dla których gotowi byli ponieść ofiary. Proste, płynące z serca i do serca chłopskie
słowa rozbroiły, co prawda nieliczne, ale jednakowoż wrogie i niebezpieczne
nastroje. Jego roztropność i powściągliwość zasługiwały na szacunek. Znali
go, był porządnym człowiekiem i dobrym obywatelem. Nikt nie protestował,
nikt nie szemrał, tym bardziej nikt nie odważył się użyć przeciw mówcy
broni. Wielu, na długo i głęboko w duszy utkwiły „rzewnie i z przejęciem”81
wypowiadane przez Hospoda słowa.
Zgromadzenie spełniło pokładane w nim przez organizatorów nadzieje. Niebezpieczna i zagrażająca porządkowi publicznemu kilkusetosobowa
grupa grodziskich dezerterów została spacyfikowana, zaszczepiono w niej
„Przyjaciel Ludu” 1900, nr 50.
 Według relacji Bronisławy Majkut, z Wólki Grodziskiej-Zagród, urodzonej w 1895
roku najstarszej córki Józefa Hospoda.
81
„Przyjaciel Ludu” 1900, nr 50.
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niepodległościowe i patriotyczne idee. Naoczny świadek tych wydarzeń,
dr Franciszek Leja tak pisze:
Dodać należy, że zrozumienie dla potrzeb państwa jest teraz u nas duże, młodzież
kształcąca się wszystka na froncie, pracująca na roli na ogół również, a dezerter, jeśli jest
jaki jeszcze, spotyka się z powszechną pogardą82.

Wraz z organizowaniem się administracji i państwowości polskiej, powoli
w Grodzisku i okolicy ustają napady i rabunki83. Wielu Grodziszczan wstępuje ochotniczo do Wojska Polskiego, nikt nie uchyla się od już polskiego obowiązkowego poboru. Walczą i giną na froncie bolszewickim84 o utrwalenie
granic i świeżo odzyskanej niepodległości, w obronie Lwowa85.
Dziś ta ciemna karta z początków polskiej niepodległości to dla części
młodego pokolenia odległa już historia, którą można zbyć wzruszeniem
ramion i pytaniem „co nas to obchodzi?”. Innych, być może, pobudzi do
głębszej refleksji nad naszymi poplątanymi losami historycznymi, z których
jak się wydaje w dużej mierze nie potrafimy wyciągać właściwych wniosków
i nauk na przyszłość.

„Piast” 1920, nr 36, s. 19.
 We wrześniu 1924 roku, dokonano napadu rabunkowego na ks. Feliksa Świerczyńskiego, proboszcza w Grodzisku Dolnym. Sprawcami byli niejaki Kosior, pseudonim „Panek”,
wspólnie z Antoszem. Byli to jednak rabusie spoza Grodziska. Według relacji samego poszkodowanego kradną głównie podłe wino.
84
 Wojskowe Biuro Historyczne 1934, Lista strat Wojska Polskiego. W trakcie walk pod
Słonimem 28 sierpnia 1920 roku, poległ m.in. sierżant Jan Hospod, żołnierz 37 pułku piechoty.
W pułku tym służyło wielu Grodziszczan.
85
 S. S. Nicieja, Cmentarz Obrońców Lwowa, Wrocław–Warszawa–Kraków, Wydawnictwo
Ossolineum 1990, s. 341, 348.
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Rozdział VII

W Polsce niepodległej
* Robota dla „Piasta”: duet Hospod-Kulpa * Zmiana pięknego polskiego, chłopskiego, rodowego nazwiska Kulpa na Grodziski * „Drzewko Wolności” * Dr Franciszek Leja kandydatem
Grodziszczan na posła.* Wiec płaczący w Leżajsku * Praca organizacyjna w PSL „Piast”.*
Rada Przyboczna Starostwa (1920–1921) * Szkoła Powszechna w Wólce Grodziskiej *
Współpraca z Janem Pieniążkiem * „Lud chce mieć proboszczem ks. Jana Dziedzica” * Przewrót majowy * Stronnictwo ludowe * Sanacja * Ojciec w pamięci syna * „Rewolta” grodziska
* Hospod a Żydzi * Hospod-instytucja * Hospod w pamięci Grodziszczan * Pożegnanie *
Hospodów tożsamość *

Robota dla „Piasta”: duet Hospod-Kulpa
Hospod utrzymywał bliskie kontakty partyjne ze znanym w Grodzisku
społecznikiem Stanisławem Kulpą-Grodziskim, z urodzenia synem grodziskiego chłopa, z wykształcenia prawnikiem, znanym w okresie międzywojennym krakowskim adwokatem. Obydwaj byli ze sobą blisko spokrewnieni.
Kulpa był wnukiem po kądzieli Antoniego Hospoda, przyrodniego brata
Józefa. Jako uczeń gimnazjum w Jarosławiu, poza szkolnymi obowiązkami
aktywnie działa w organizacjach „Sokół” i „Zarzewie”. To w tych organizacjach wdraża się do przyszłej działalności społecznej, politycznej i narodowo-wyzwoleńczej. Po zdanej w 1910 roku maturze wraca do Grodziska, gdzie
współorganizuje patriotyczne uroczystości, np. z okazji 500. rocznicy bitwy
pod Grunwaldem, zakłada orkiestrę włościańską, współpracuje z czytelnią
TSL, pracuje w Drużynach Bartoszowych. Podczas I wojny światowej wstępuje do Legionu Wschodniego. Studia prawnicze rozpoczęte w 1911 roku we
Lwowie kończy w 1922 roku w Krakowie z tytułem doktora prawa1, 2. W czasie krakowskich studiów prawniczych rozpoczyna działalność polityczną
w organizacjach młodzieżowych blisko związanych z Polskim Stronnictwem
Ludowym „Piast”, następnie w samym „Piaście”. W marcu 1920 roku z inicjatywy Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego odbywa się w Krakowie zjazd
młodzieży ludowej. Powstaje Związek Młodzieży Ludowej, a jako jego organ
zaczyna wychodzić pismo „Młoda Polska”. Kulpa wchodzi w skład redakcji
jako stały współpracownik3. Pracując w Dziale Organizacyjnym PSL „Piast”,
jako jego delegat organizuje i merytorycznie obsługuje wiece polityczne posłów ludowych w powiecie łańcuckim i przeworskim4.
Szkoła podstawowa w Grodzisku Górnym, 1998, s. 95, 96.
„Piast”1922, nr 25, s. 13.
3
M. Czuma, W jarzmie polityki, [w:] Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, Warszawa 1972,
nr 14, s. 312.
4
„Piast” 1920, nr 16 , s. 16.
1
2
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Witos uważał, że aby PSL „Piast” mogło objąć swoim zasięgiem całą Polskę, powinni znaleźć się ludzie, którzy szerzyliby ustnie jego program jeżdżąc
po całym kraju. Chłopi wykazywali wówczas duże zainteresowanie życiem
politycznym kraju. Chętnie uczestniczyli w licznych zebraniach i wiecach.
Wykształcił się wówczas typ agitatora politycznego, organizatora wieców,
które wówczas stały się ważną szkołą polityczną dla warstwy chłopskiej. PSL
„Piast” opierał swoją działalność na agitatorach świetnie znających stosunki
wiejskie, którzy sami byli chłopami bądź pochodzili ze wsi. To dzięki nim
możliwy jest szybki rozwój i aktywność sieci kół „Piasta”. W Grodzisku i na
leżajszczyźnie takimi organizatorami byli Stanisław Kulpa z ramienia Działu
Organizacyjnego „Piasta” w Krakowie oraz Józef Hospod5.
Hospod był ludowcem z krwi i kości, umiał się przekonująco wypowiadać tak piórem, jak i językiem. Miał dar oddziaływania na ludzi, był znanym
i uznanym w powiecie i okolicy od dziesiątek lat przywódcą chłopów i ich
adwokatem. Potrafił zawsze wybrnąć z najtrudniejszych sytuacji. Jego dobrze
przygotowane, rzeczowe mowy zwykle robiły na słuchaczach wrażenie. Organizował w swoim życiu dziesiątki zgromadzeń, zebrań i wieców. To między
innymi dzięki jego ciężkiej pracy nad politycznym i obywatelskim uświadamianiem ludu PSL „Piast” u progu swojej działalności osiąga w Grodzisku
i okolicy znaczące wpływy.
W ramach prac organizacyjnych 2 lutego 1921 roku
zwołane zostało do Leżajska zgromadzenie delegatów okręgu sądowego obradujące pod
przewodnictwem Józefa Hospoda z Wólki Grodziskiej. Referat programowy wygłosił
Stanisław Kulpa z Grodziska. W wyniku tego zgromadzenia powołany został do życia
Komitet Okręgowy PSL „Piast”, którego przewodniczącym został Stanisław Antosz nauczyciel z Wólki Niedźwiedzkiej6.

Powołanie tego Komitetu znacznie przyspieszyło prace nad tworzeniem
gminnych kół PSL „Piast”.
W drugiej połowie sierpnia 1921 roku odbyło się w poszczególnych wsiach szereg wieców zorganizowanych przez PSL „Piast”, w efekcie których powoływane były
organizacje gminne stronnictwa. Między innymi (…) w Grodzisku Dolnym (Andrzej
Czerwonka, Andrzej Labrach (raczej Salwach?), Jan Pałys, Wojciech Leja7.

Nieudana próba połączenia PSL „Piast” z PSL-Lewica przed wyborami
w 1919 roku spowodowała dalsze rozbicie ludności wiejskiej na dwa zwalczające się ugrupowania. Zapoczątkowało to kilkuletnią ostrą rywalizację
między tymi dwoma największymi ugrupowaniami w ruchu ludowym.
W roku 1921 i w początkach 1922 w prasie i na zgromadzeniach dochodzi
do walk między PSL-Lewicą a „Piastem”, w których obie strony zarzucały
sobie nawzajem różne przewinienia, natury przeważnie moralnej. Na tym tle
5
6
7

Ibidem, s. 16.
„Piast” 1921, nr 14.
Dzieje Leżajska, op. cit., s. 411.
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dochodzi do ostrej dyskusji nawet w Sejmie. W lecie 1922 roku dochodzi do
krótkiego porozumienia obu ugrupowań. Chodziło o zawarcie sojuszu wyborczego. Stapiński po kilku miesiącach porozumienie jednak zrywa. Echa
tej rywalizacji znajdujemy w uchwałach grodziskich mężów zaufania PSL
„Piast”, podwójnych, konkurencyjnych zebraniach, wiecach czy uroczystościach patriotycznych, jak np. obchody rocznicy 3 Maja:
Dnia 8 maja postanowiliśmy urządzić obchód konstytucji 3 Maja przy udziale
muzyki miejscowej, gdyż dnia 3 maja z powodu niepogody nie można było urządzić
pochodu. (…) O godz. 1 w południe zebraliśmy się w poważnej grupie ze sztandarami
(…), gdy muzyka miejscowa na żądanie Koszackiego i Sikory przygotowywała się do
zagrania „Boże coś Polskę”, w tej to chwili Komendant policji państwowej Balbuza (…)
z dwoma policjantami uzbrojonymi w karabiny wkroczył w środek narodu i nawoływał
do rozejścia się, mówiąc, że dziś nie pozwala na żadne urządzanie obchodu8.

Pomimo zezwolenia starostwa na obchody komendant Balbuza zagroził
orkiestrze, że „jeżeli odważą się zagrać to skonfiskuje instrumenty muzyczne”9.
Orkiestra nie bierze więc dalej udziału w pochodzie.
Koło figury kościelnej rozpoczęły się uroczystości, (…) po czym pochód ruszył pod
krzyż Grunwaldzki w zupełnym spokoju i powadze, gdzie znowu wygłosili mowy patriotyczne na cześć Konstytucji 3 Maja Jan Sikora z Żołyni, Bolesław Koszacki z Leżajska
i Józef Hospod z Grodziska (…) Przewodniczący Komitetu i Rady Chłopskiej Wojciech
Szpila z Grodziska podziękował mówcom za udział w uroczystości, zgromadzonym za
przybycie, po czym pochód ruszył ze śpiewami patriotycznymi ku miastu i tamże cicho
i spokojnie rozeszli się zgromadzeni do domów. Rada Chłopska z Grodziska10.

Grodziscy piastowcy tak odebrali i komentowali na łamach pisma „Piast”
tę konkurencyjną trzeciomajową uroczystość:
W ostatnich czasach zaczynają nas nawiedzać różni przyjaciele chłopa, którzy
niedawno jeszcze nazywali chłopów nie inaczej jak: „paskarz”, „bydlę” i.t.d., a dziś
czują wybory, zachorowali gwałtownie na ludowców i to naturalnie tych „prawdziwych” ludowców, którym przewodzi pan dziedzic na Klimkówce Stapiński. Nie mogąc
pokazać się otwarcie na wiecu, bo każdy Grodziszczanin wyśmiałby się z takich mądrali – przybyli do nas by tu urządzić w dniu 7 maja – obchód 3 Maja. Nie wiedzieli
oczywiście, że już 3 Maja taki obchód się odbył. Ślusarz z Żołyni Sikora, zbogacony
brązownik z Leżajska Koszacki oraz trochę gapiów uzbrojonych w tablice udali się
pod krzyż Grunwaldzki11.

Według grodziskich piastowców zgromadzeni przypadkowo chłopi odebrali mowę Sikory pod Krzyżem Grunwaldzkim jako bredzenie niezrównoważonego i kpinę z samego siebie i innych. Sikora to dla nich
niedawny socjalista, a dziś przedwyborczy ludowiec, idący od wsi do wsi, by uzbierać
sobie trochę głosów chłopskich przy nadchodzących wyborach. Radzimy Sikorze i dłu8
9
10
11
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„Przyjaciel Ludu” 1921, nr 22, s. 11.
Ibidem, s. 11.
Ibidem, s. 11.
„Piast”1921, nr 25, s. 12.

gobrodemu Koszackiemu nie kpić z nas chłopów, bo cierpliwość chłopa ma także swoje
granice. Grodziszczanie12.

Znamienne, iż krytykujący PSL-Lewicę i jej przywódcę Stapińskiego
Grodziszczanie z Piasta milczą na temat udziału Józefa Hospoda w tej lewicowej imprezie. Hospod traktowany był już w tych czasach jako swego rodzaju
ludowiec-mentor, traktujący chłopów z obu skłóconych ugrupowań jako
równoprawnych uczestników ruchu ludowego, chwilowo tylko poróżnionych
przez zwaśnionych przywódców, niestrudzenie agitujący za jego jednością.
Był postacią stojącą niewzruszenie ponad podziałami.
Sam Józef Hospod w dniu 15 maja 1921 roku, w tydzień po lewicowych
obchodach, przewodniczy wielkiemu wiecowi parafialnemu, jaki odbył się
w sali kółka rolniczego,
na który przybyli licznie chłopi z gmin okolicznych, jak: z Bud, Zmysłówki, Chodaczowa, Opalenisk, Laszczyn i.t.d., dowiedziawszy się, że przemawiał będzie sekretarz
PSL Stanisław Kulpa. Do prezydium wybrano Józefa Hospoda jako przewodniczącego,
Andrzeja Czerwonkę, zastępcą i Marcina Szpilę jako sekretarza. Po przeszło godzinnej
mowie prelegenta Kulpy, który wyczerpująco omówił sprawę wolnego handlu i kwestię
polityki ludowej, zebrani uchwalili następującą rezolucję:
1. Wyrażamy rządowi Witosa zaufanie i dziękując za zawarcie pokoju i częściowe
wprowadzenie wolnego handlu, domagamy się wytężenia wszystkich sił w celu
ostatecznego zniesienia sekwestrów i zaprowadzenia wolnego handlu.
2. Wzywamy posłów ludowych, by nie dopuścili do ogołocenia powiatu z drewna,
wywożonego na potworną skalę z powiatu, ale wywalczyli to, by przynajmniej
połowę przeznaczonego do wywozu drewna obrócić na odbudowę zniszczonego
powiatu (…)13.

Ważnym w Grodzisku wydarzeniem, świadczącym o aktywizacji PSL
„Piast”, było zebranie mężów zaufania okręgu,
odbyte 28 sierpnia 1921 roku w Grodzisku. Uczestniczyli w nim m. in. delegaci Grodziska, Wólki Grodziskiej, Chodaczowa, Laszczyn, Zmysłówki, Opalenisk. (…) Zebrani
główną uwagę (obok spraw politycznych) poświęcili omówieniu zagadnień organizacyjnych i kierunkom prac stronnictwa w powiecie. (…) Po przemowach licznych delegatów między innymi dr F. Leji, Jana Macha, Józefa Hospoda, Stafieja – postanowiono:
(…) stać twardo przy programie stronnictwa naszego i zwalczać zakusy nieobliczalnych
demagogów w rodzaju różnych znienawidzonych Sikorów, Wróblów i innych bronzowników14 którzy w okręgu tutejszym nie mają stanowczo nic do czynienia, bo chłopi
poznali się na ich burzycielskiej robocie, wrogiej chłopom i stronnictwu15.

Grodziszczanie, przynajmniej niektórzy, znali Jana Stapińskiego i jego
zwolenników, dlatego też w swoich uchwałach dawali temu stanowczy wyraz.
Ibidem, s. 12.
„Piast” 1921, nr 25, s. 12.
14
Bolesław Koszacki – artysta brązownik z Leżajska; Sikora – rolnik-ślusarz z Żołyni, aktywni działacze konkurencyjnego dla „Piasta” PSL-Lewica, któremu przewodził Jan Stapiński.
15
„Piast” 1921, nr 39.
12
13
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Wybitniejsi bowiem działacze ludowi na tym terenie po rozłamie w PSL 1913 roku
jak Józef Hospod z Wólki Grodziskiej, kandydat do parlamentu wiedeńskiego i uczestnik zjazdu rzeszowskiego 1903 roku, (…) opuścili Jana Stapińskiego i opowiedzieli się
za PSL „Piast”16.

W dniu 23 października 1921 roku Rada Chłopska PSL-Lewica organizuje wielki wiec publiczny w Żołyni, w którym wzięło kilka tysięcy ludności
z okolicy.
O nadużyciach w powiecie, szczególnie przy pomocy rolnej, przemawiał bardzo
rzeczowo dr Lizak z Łańcuta. Józef Hospod z Grodziska wykazał jak fatalną była gospodarka Piastowów i wodza ich Witosa. (…) W zakończeniu uchwalono jednomyślnie rezolucje domagając się natychmiastowego rozwiązania Sejmu, ustanowienie w daninach
i podatkach progresywności oraz natychmiastowego przeprowadzenia reformy rolnej,
zaprzestania zaś dzikiej parcelacji. (…) Tak samo jednomyślnie uchwalono rezolucją
Hospoda z Grodziska w sprawie sprawiedliwego rozłożenia danin i obciążenia podatkami handlarzy i paskarzy, choćby nawet samych panów pejsatych przez unormowanie
cen po sklepach. Za Radę Chłopską PSL Lewicy Jan Sowa przew.17

O ożywionej działalności PSL „Piast” na tutejszym terenie świadczą coraz
liczniej pojawiające się na łamach „Piasta” korespondencje z Grodziska i okolic. Pisze Józef Rydzik z Grodziska Dolnego:
Jak wszędzie tak i w naszej wsi, są różne prądy polityczne. Olbrzymia większość
ludności stoi jednak twardo przy „Piaście”. Pokazało się to przy wyborach, Dziewięć
dziesiątych głosów padło na listę „Piastowców”. A tylko reszta na inne listy. (…) Wierzymy, że prezes Witos da sobie radę z trudnościami, jakie się przed nim piętrzą, tak, jak
dal sobie radę w roku 1920, kiedy zdawało się, że już po naszej niepodległości. (…) Dziś
państwo jest w położeniu niewiele lepszym jak wówczas. Jeżeli lud cały pójdzie ławą
za prezesem Witosem tak, jak poszedł wówczas, to teraz, wprawdzie nie orężem, ale
cierpliwością, wytrwaniem i ofiarnością wykujemy zwycięstwo i lepsze czasy. Prezesowi
Witosowi w ciężkiej jego pracy „Szczęść Boże”18.

W wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku na listę „Piasta”
w Grodzisku Dolnym głosowało 83% wyborców, a w Grodzisku Górnym
76%, natomiast w wyborach do Sejmu i Senatu z 5 i 12 listopada 1922 roku
PSL „Piast” uzyskało zdecydowane poparcie w Grodzisku Dolnym, gdzie
głosowało nań 83%, a w Grodzisku Górnym odpowiednio 47% wyborców19.
Pozostałe głosy w Górnym otrzymały listy PSL-Lewica i Wyzwolenie 15%,
oraz Związek Gmin pow. Łańcut 28%. Te i wiele innych osiągnięć spowodowały, że
jednym z najbardziej znanych i aktywnych działaczy piastowskich w Grodzisku i na
Leżajszczyźnie był Józef Hospod z Wólki Grodziskiej20.
16
17
18
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20
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Dzieje Leżajska, op. cit., s. 140.
„Przyjaciel Ludu” 1921, nr 45, s. 9, 10.
„Piast” 1923, nr 37 z 16 IX, s. 15.
Dzieje Leżajska, op. cit., s. 409, 414.
Dzieje Leżajska, op. cit., s. 411

Stanisław Kulpa zostaje wybrany 3 kwietnia 1921 roku podczas Kongresu
w Krakowie Do Zarządu Okręgowego PSL „Piast” z powiatu łańcuckiego.
Wchodzi do Prezydium Zarządu21. Publikuje w „Piaście” artykuły programowe22, jako agitator i organizator bierze intensywny udział w pracach organizacyjnych Stronnictwa. Wygłasza referaty programowe na licznych zgromadzeniach delegatów23 w powiecie łańcuckim. Maciej Czuma tak wspomina okres
wspólnej pracy z dr Kulpą w „Piaście”:
Chociaż Witos był zawsze zimny i opanowany, to jednak i on miał czasem swoje
chwile słabości do pewnych ludzi. (…) Nie doceniał lub lekceważył Ludwika Rączkowskiego, St. Kulpę i St. Rymara24.

W 1924 roku wychodzi broszura autorstwa Kulpy pt. „Testament”, zawierająca przepisy, pouczenia oraz gotowe wzory testamentów, zapisów kontraktów małżeńskich, umów na przeżycie, opracowana według ustawodawstwa
spadkowego wszystkich trzech zaborców.
Stanisław Kulpa był w tym czasie politycznym przyjacielem Józefa Hospoda. Wspólnie organizowali partyjne spotkania, zebrania i zgromadzenia
w okresie ugruntowywania wpływów PSL „Piast”w powiecie łańcuckim.
Według przekazów rodzinnych w połowie lat dwudziestych ub. wieku,
dr praw Stanisław Kulpa i jego stryjeczny przyrodni dziadek Józef Hospod,
znany w okolicy „chłopski adwokat”, stanęli przeciwko sobie przed Sądem
Grodzkim w Leżajsku. Podzieliły ich rzekomo poglądy na sposób gospodarowania funduszami społecznymi jednej z grodziskich organizacji społeczno-kulturalnych, a nieokiełznane rodzinne temperamenty zaprowadziły przed
oblicze Temidy. Rodzinne spory sądowe w tamtych czasach były w Grodzisku
na porządku dziennym. Nikt takim obrotem spraw się nie gorszył. Niemożliwe jest już odtworzenie, kto kogo pozywał. Pamiętam jednak, że spór sądowy
po ostudzeniu temperamentów i wygaszeniu emocji u obu przeciwników
zakończył się polubownie, jednakże drogi życiowe niegdysiejszych ideowych
i politycznych przyjaciół rozeszły się raz na zawsze.

Zmiana pięknego polskiego, chłopskiego, rodowego nazwiska
Kulpa na Grodziski
Na przełomie XIX i XX wieku zakorzenił się w Galicji zwyczaj przemian
rodowych nazwisk chłopskich, nieraz nawet pięknych i rdzennie polskich,
na te kończące się na szlacheckie „-cki”, „-ski”, „-icz”. Dziadek uważał,
iż zmiana nazwiska jest czynem tak upokarzającym, że tylko nadzwyczajny„Piast” 1921, nr 20, s. 7.
 S. Kulpa, Co to jest ruch ludowy, „Piast” 1921, nr 36.
23
„Piast”1921, nr 14.
24
M. Czuma, W jarzmie polityki, op. cit., s. 316.
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mi okolicznościami da się usprawiedliwić, jak np. zniesławieniem go przez
jednostkę, która je nosi. Ponadto przez samo dodanie końcówek szlachcicem
się nie zostaje. Otrzymawszy szlacheckie nazwiska nuworysze garną się do kół
arystokratycznych, chociaż arystokraci plecami się do nich obracają. Zmiana
nazwiska jest czynem lekkomyślnym, a czasem wręcz niemoralnym, gdyż jest
to zaparcie się swych braci i rodziców, matki, która takiemu człowiekowi dała
życie, ojca, który w pocie czoła pracował, aby mu dać przygotowanie do życia.
Wiadomość o porzuceniu przez dr Kulpę rodowego nazwiska i jego zmiany na Grodziski Hospod przyjął z niesmakiem i przykrością. Zakup podkrakowskiego folwarku Skotniki przez Kulpę-Grodziskiego dla jego (chyba
nazwiska a nie osoby) nobilitacji specjalnie go nie zaskoczyła. Miał wówczas
siedemdziesiąt kilka lat, obserwował i przeżywał osobiście nie takie wydarzenia, także wiele zaprzaństw, i zdrad sprawy ludowej powodowanych przez
największych luminarzy ruchu ludowego jak ks. Stojałowski, Jasio Stapiński
(jak go konfidencjonalnie nazywał), Jakub Bojko, Jan Pieniążek itp. Ludzi,
którzy przez cały okres swojej długoletniej kariery społecznej i politycznej
mieli pełne usta ludowych frazesów, zdradzili ruch ludowy przechodząc do
wrogich chłopom obozów politycznych. Pamiętał cyniczne i budzące najwyższą odrazę wypowiedzi Stapińskiego z 1913 roku, że nie „darmo całowałem
chłopskie mordy”25. Kolejne zaprzaństwo, zaprzaństwo dr Kulpy go nie zaskoczyło.
Po zamachu majowym oddany piastowiec dr Kulpa, poczuwszy sanacyjne serce w swej piersi, zmienia swoje barwy polityczne. Zdradzając ludowców
i „Piasta” staje się wraz z Janem Stapińskim zagorzałym zwolennikiem obozu
sanacyjnego. Organizuje na terenie powiatu łańcuckiego Związek Strzelecki.
Pod nowym nazwiskiem publikuje teksty na łamach „Przyjaciela Ludu”, będącego wówczas na usługach sanacji.
„Nowe filary sanacji”-tak organ PSL „Piast” zatytułował informację o powstaniu nowego stronnictwa sanacyjnego w Krakowie, powstałego pod koniec października 1927 roku. Na wielki zjazd stojałowczyków (taką przybrało
nazwę nowe stronnictwo)
zjechali się ludzie, którzy księdza Stojałowskiego na oczy nawet nie widzieli i kilku
rozbitków z dawnych jego zwolenników, którzy błąkali się po różnych partiach a łasi
są zawsze na „pamułę”. Zjawił się, więc Ożóg z Sokołowa, który był już i Piastowcem
i endekiem, Grzegorzka, który Strońskiemu służył za płatnego agitatora, Piastowiec
dawny Kulpa, a nad nimi jak gwiazda wschodząca sanacji Andrzej Wilk [z Sieniawy]
b. poseł z partii ks. Stojałowskiego26.

Dalej gazeta przypomina „zasługi” Wilka, który jako poseł okradał kancelarię parlamentu wiedeńskiego z papieru urzędowego, papier ten następnie
25
26
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 W. Witos, op. cit., s. 239.
„Piast”1927, nr 47.

sprzedawał chłopom w Galicji, za co też został przez samego ks. Stojałowskiego z klubu poselskiego wyrzucony.
Narobił Pan Jędrzej Polakom chwały i to niemałej i teraz wybitnie nadaje się na
sanacyjny sztandar [kończy swoją informację o prezesie stojałowczyków „Piast”]27.

Redakcja „Piasta”, sygnalizując napaść Stapińskiego na Kulpę na łamach
„Przyjaciela Ludu”, tak pisze:
Dziś Stapiński rzuca się na swoich przyjaciół „sanacyjnych”. Czy mu Pamuła wlazła
do oczu, że tak już zaniewidział, iż nie może odróżnić przyjaciela sojusznika od wroga?
Ależ tak widocznie musi być, gdyż w ostatnim numerze „Przyjaciela” rzuca się na dr
Stanisława Kulpę, ongiś „Piastowca”, a dziś „sanatora”, który już dawniej odszedł od
„Piasta”. Dr Stanisław Kulpa od szeregu już miesięcy stał się mężem „opatrznościowym”
w sanacyjnej grupie i w sanacyjnym pisemku „Stojałowczyk”28.

Dr Stanisław Kulpa prowadzi w Krakowie kancelarię adwokacką specjalizującą się między innymi w sprawach ubezpieczeniowych. Pod mocno wytłuszczonym tytułem „Ostrzeżenie przed wyzyskiem” redakcja „Piasta” pisze:
Związek Inwalidów Wojennych przesyła nam następujące pismo: Inwalidzi wojenni,
a zwłaszcza wdowy i sieroty oraz rodzice poległych na wojnie, zamieszkali na terenie
Małopolski po wsiach, od pewnego czasu otrzymują od krakowskiego adwokata, dr
Stanisława Kulpy (ul. św. Filipa 12) „poradniki” za pobraniem pocztowym, z których nie
mają żadnej korzyści, często nie umieją czytać, o które nie prosili, i wykupują sądząc,
że muszą wykupić przesyłkę. Ostatnio, bo z daty 21 czerwca b. r. tysiące wdów i sierot
otrzymało drukowane pisma, które w całości podajemy poniżej:
„Kancelaria adwokacka dra Stanisława Kulpy, w Krakowie ul. Św. Filipa 12, Tel.
4644. Kraków, dnia 21 czerwca 1927 r.
Szanowna Pani! Uprzejmie donoszę, że już od lipca 1927 roku Izba Skarbowa
w Krakowie zacznie wypłacać wszystkim wdowom i sierotom oraz rodzicom po poległych, zmarłych i zaginionych na wojnie żołnierzach, a więc i Pani, rentę znacznie podwyższoną. Renta ta wynosić będzie taką kwotę, jaką izba płaciła rok temu, zwiększoną
jeszcze o 10%. Ta podwyższona renta przyznana została od kwietnia 1927 r. tak, że za
miesiące, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 1927 roku otrzyma Pani wyrównanie, które
wyniesie wcale poważną kwotę. Przy tej sposobności przypominam, że w lipcu 1927
r. należy przesłać Izbie Skarbowej nowe deklaracje po potwierdzeniu ich w Urzędzie
gminnym, urzędzie parafialnym, starostwie i urzędzie podatkowym. Druk deklaracji
załączam i proszę po jej potwierdzeniu wyżej wykazanych władz, przesłać ją (najlepiej
listem poleconym) do Izby Skarbowej, Wydział Rent i Emerytur w Krakowie ul Grodzka
l. 65, albowiem w razie nie nadesłania jej w tym czasie, mogłaby się Pani narazić na
wstrzymanie wypłaty renty. Za informację i pouczenie doliczam kwotę 5 zł. którą proszę
uprzejmie przesłać do mej kancelarii załączonym czekiem PKO. Dr Stanisław Kulpa”29.

W dalszym ciągu swego pisma do redakcji Związek Inwalidów Wojennych
tak komentuje „charytatywną opiekę” dr Kulpy nad ofiarami wojennymi:
27
28
29

„Piast” 1927, nr 47.
„Piast” 1927, nr 30, s. 7.
„Piast”1927, nr 32, s. 9.
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Ze względu na to, że inwalidzi wojenni i wdowy, przeważnie zorganizowani
w „Związku Inwalidów Wojennych”, wiedzą o wszystkich zarządzeniach rządu ich
dotyczących, „opieka” p. Kulpy wygląda na zwykłą chęć wyzysku, bo za nic każe sobie
dr Kulpa płacić 5 złotych, dla upewnienia się, względnie zastraszenia interesowanych
grozi, że „w razie nieprzedłożenia deklaracji, narazić się można na wstrzymanie renty”, co jest zwykłym kłamstwem, celowo puszczanym w świat gdyż tak wdowy, jako
tez inwalidzi, wiedzą, że aż do odwołania Izba Skarbowa żąda przedłożenia deklaracji
tylko raz w roku, a to w miesiącach styczniu-marcu, o czem swego czasu tak Izba
Skarbowa, jak i Związek Inwalidów powiadomiły interesowanych. – Najciekawszym
w całe sprawie jest to, że otrzymały również takie 5 złotowe listy od „opiekuna”,
którego nie znają i o „opiekę” nie prosiły nigdy, Wdowy Zofia Druta, z Wary powiat
Brzozów i Zofia Gerlach z Przysietnicy powiat Brzozów, z zapewnieniem, że otrzymają rentę zwiększoną oraz wyrównanie o 10% od 1 kwietnia b. r., gdy tymczasem jedna
z nich dotąd renty nie pobiera, czyli dr Kulpa wprowadza w błąd kobiety i każe sobie
za to płacić.
Dodać musimy, że dr Kulpa nie waha się brać za „pomoc” od wdowy po 1000 złotych, o czem już swego czasu pisma ludowe pisały”30.

Wincenty Witos wspominał, że chłopskie dzieci, które zrobiły karierę,
stawały się wielkimi „panami”, okazywało się, że „najgorszy pan bywa zwykle z dziada”31. Melchior Wańkowicz zauważył, że awansowany syn chłopski
stawał się dla klientów jeszcze jednym półpankiem. Pisarz ulitował się kiedyś
nad pewnym pastuszkiem, sierotą, wyrobił mu prawo jazdy i zatrudnił jako
kierowcę. Gdy pierwszy raz człowiek ten prowadził samochód i zajechał mu
drogę wóz chłopski, krzyknął do woźnicy: „Z drogi chamie!”32.

„Drzewko Wolności”
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Hospod co roku jest mówcą
na grodziskich, zawsze uroczystych, obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja.
W ich trakcie w 1919 roku „uczestniczy w zasadzeniu Dąbka Wolności”33,
upamiętniającego powrót państwa polskiego do niepodległego bytu. Drzewko posadzono w centrum wsi, na skarpie górującej nad grodziskimi błoniami. Przez cały okres międzywojenny było zarówno trybuną, jak i symbolem
wolnej myśli i walki grodziskich mas chłopskich o lepsze jutro. Jednym
z wielu grodziskich trybunów ludowych przemawiających spod „Dąbka” był
Józef Hospod34.

„Piast” 1927, nr 32, s. 9.
 W. Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1978, s. 213.
32
M. Wańkowicz, Przez cztery klimaty 1912–1972, Warszawa 1972, s. 544.
33
B. Pempuś, op. cit., s. 134.
34
 Według relacji rodzinnych.
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Dr Franciszek Leja kandydatem Grodziszczan na posła
Chłopi grodziscy z Hospodem na czele postanowili wybrać na swego
reprezentanta-jako niechybny znak nadchodzących nowych czasów-inteligenta wyrosłego z miejscowego ludu. To Józef Hospod w imieniu grodziskich
chłopów bierze na siebie cały ciężar przeforsowania tego pomysłu.
I znowu zawyły łańcuckie „salony” przeciw „rozbijackiej” robocie Hospoda i jego grodziskiej kompanii, którym się zamarzyło, aby wreszcie leżajszczyzna miała to, co się jej dawno należało, czyli posła z okolic Leżajska.
Zawyły zagrożone utratą jednego z dwóch mandatów poselskich. Wyborca
z Handzlówki w korespondencji do „Piasta” pisze:
W obecnej bardzo ważnej chwili przedwyborczej, w chwili, w której się rozstrzygać
będą najżywotniejsze kwestie ludu i stanowić się mają o przyszłości jego tam, w Warszawie, w przyszłym naszym polskim Sejmie, lud w naszym powiecie łańcuckim pracuje
na zgromadzeniach, urządzanych przez pp. Jachowicza i Sobka, naszych ludowych kandydatów, daje dowód ogromnego zrozumienia ważności tych wyborów, oświadczając
się jednomyślnie, za naszem stronnictwem i listą kandydatów przez niego stawianych.
Zgromadzenia odbyły się dotychczas w następujących miejscowościach; w Łańcucie /
dwukrotnie/, w Medyni, Zalesiu, Rakszawie, Krzemienicy, Handzlówce, Brzózie Stadnickiej, Brzózie Królewskiej, Woli Zarczyckiej, Wierzawicach, Giedlarowej, Biedaczowie,
Żołyni i Leżajsku /dwukrotnie/.
W Leżajsku osławiony Hospod z dobraną sobie kompanią, zabawili się w warchołów
i demagogów, starając się lud rozbić przez wysunięcie w ostatniej chwili niejakiego Leję
z Krakowa. Jednakże lud powiedział sobie, że skoro w okolicy Leżajska nie wyszukano
wczas odpowiedniego kandydata, tedy w myśl postawionej rezolucji oświadczono się za
Jachowiczem, jako już znanym. Okoliczne zaś wsie z potępieniem odrzuciły nikczemne
zamiary rozbijaczy jedności chłopskiej, stwierdzając, że oddadzą solidarnie wszystkie
swoje glosy na listę Piastowców, jako takich, którzy praca swoją wśród ludu od dawna
dali świadectwo, że pracować dla ludu umieją. I że pracę tę lud ocenić potrafi, a wszelkie
zamachy i zakusy rozbijackie ze wstrętem odrzuci35.

Dr Franciszek Leja36 nie pochodził z Krakowa, jak obłudnie wprowadza czytelników „Piasta” w błąd autor, a był rodowitym Grodziszczaninem,
bardzo zasłużonym od młodych lat społecznikiem i ludowcem. Sprawdzonym inicjatorem i współorganizatorem wielu grodziskich instytucji użytku
„Piast” 1919, nr 3, s. 12.
Franciszek Leja (1885–1979), Wielkiej sławy matematyk; nauce dał nowe metody
i pojęcia, studentom znakomite podręczniki. Grodzisku chwałę przyniósł. (Fragment Epitafium). Profesor dr habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJ, kierownik Katedry Funkcji Analitycznych UJ, kierownik
Działu Funkcji Analitycznych Instytutu Matematycznego PAN, Dziekan Wydziału Chemii
Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego, doktor honoris causa Uniwersytetu w Łodzi, członek korespondent Akademii Nauk
Ścisłych w Limie. Założyciel Krakowskiej Szkoły Funkcji Analitycznych. Wielki uczony,
autor setek prac naukowych i podręczników z dziedziny matematyki. Laureat nagrody państwowej, odznaczony Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
35
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publicznego, jak teatr, Kasa Reiffeisena, Kółko Rolnicze, straż pożarna, Towarzystwo Szkoły Ludowej z Czytelnią, orkiestra włościańska, Spółdzielnia
Mleczarska, dom ludowy37. Fundował zasiłki dla uczącej się zdolnej młodzieży grodziskiej. Publikował na łamach „Piasta” artykuły o życiu i społecznych
inicjatywach rodzinnej wsi38. Budził autentyczny podziw wśród chłopów.
Pracując nad doktoratem z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie znajdował czas na pracę społeczną dla rodzinnej wsi. Wyraził
zgodę na kandydowanie z list PSL „Piast” na posła do pierwszego (1919–
–1922) Sejmu Ustawodawczego niepodległej Rzeczypospolitej. „Osławiony”
Hospod jak i jego „kompania warchołów i demagogów”, to starzy, wytrawni
i zasłużeni działacze ludowi, aktualnie tak jak „salonowcy” łańcuccy zwolennicy PSL „Piasta”, a ich kandydat na posła to człowiek o głębokiej kultury
wewnętrznej, od lat dyskretnie służący swojemu rodzinnemu środowisku39.
Łańcuckie „salony ludowe” podniosły larum także na łamach pisma „Piast”
bojąc się, iż tracą w powiecie utrzymywany od dziesiątek lat monopol na
ludowość, a szczególnie na jeden z dwóch poselskich mandatów. Łańcuckie
„salony ludowe” na czele z posłem Jachowiczem uzurpowały sobie również
w niepodległej Polsce prawo do reprezentowania i „ojcowskiego opiekowania” się leżajszczyzną. Aby utrzymać swój stan posiadania posuwali się
przy tym do oszczerstw i krętactw, wprowadzając kierownictwo PSL „Piast”
w błąd. Kuratela ta jednak coraz wyraźniej ciążyła całej leżajskiej wsi. Dr
Franciszek Leja byłby zapewne równie świetnym parlamentarzystą jak okazał
się w przyszłości matematykiem. Stracił polski parlamentaryzm, straciło PSL
„Piast”, straciła leżajska wieś, zyskała polska matematyka.

Wiec płaczący w Leżajsku
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Józef Hospod, mimo zbliżającej się sześćdziesiątki, aktywnie uczestniczy w życiu politycznym i gospodarczym kraju. Skończyła się straszliwa zaborcza niewola, rozpoczęła się praca
budowania wymarzonej ojczyzny. Chłopu jednak w dalszym ciągu ciążyła
druga niewola, niewola klasowa własnej
szlachty i magnaterii, która swoją wielowiekową gospodarką kraj doszczętnie zniszczyła40.

Jako ludzie wolni pracowali teraz grodziscy chłopi nad tym, aby mieć
silną własną organizację ludową, która do władz będzie promować ludzi
pochodzących z ludu, przy pomocy których lud „zrzuci szlachecką niewolę
„Piast” 1921, nr 38, s. 18; nr 43, s. 16; „Piast” 1923, nr 35, s. 15.
„Piast” 1919, nr 13; „Piast” 1920, nr 36; „Piast” 1921, nr 38; „Piast”1921, nr 43.
39
„Piast” 1919, nr 13, s. 7; „Piast” 1920, nr 31, s. 11.
40
 T. Binek, Zgubne szlacheckie wady. O upadku I Rzeczypospolitej, „Dziś” 2003, nr 4.
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i pęta lud polski krępujące”41. W korespondencji do „Piasta” z lipca 1918 roku
ludowiec Wojciech Szpila z Grodziska Dolnego pisze:
Nasza wieś licząca przeszło 400 numerów pragnie cała podporządkować się pod
Stronnictwo „Piasta” oraz zorganizować u siebie wspólnie z Grodziskiem Górnym jedno wielkie Stronnictwo Ludowe byśmy wspólnie mogli naszych wspólnych interesów
bronić42.

Hospod aktywnie uczestniczy w pracach organizacyjnych PSL „Piast”,
a także we wszystkich ważniejszych wiecach ludowych w powiecie. Na każdym z nich zabiera głos w ważnych dla wsi i chłopów sprawach. W dniu 22
kwietnia 1919 roku na olbrzymim wiecu w Łańcucie, przy udziale ponad
2000 ludzi, po sprawozdaniu Kierownika Starostwa w Łańcucie dr Spisa, który omówił tragiczną sytuację 23 000 bezrolnych, cierpiących głód chłopów
w powiecie,
przemawiał następnie p. Józef Hospod z Grodziska o rozrzutności [w gospodarowaniu
płodami rolnymi i żywnością] wśród ludności tak miejskiej jak i wiejskiej43.

Według niego oszczędniejsze gospodarowanie tymi dobrami poważnie
złagodzi skutki klęski głodowej bez konieczności pomocy z zewnątrz.
Wcześniej czy później krzywda w los się wciela, i w sieć skrzywdzonych
chwyta krzywdziciela – tak w krótkich słowach można by skomentować poniżej zamieszczony tekst z „Przyjaciela Ludu”, relacjonujący kolejny leżajski wiec
łańcuckich posłów PSL „Piast”, ze znamiennym udziałem Józefa Hospoda:
24 Kwietnia odbył się u nas wiec posłów piastowych: Jachowicza i Sobka, zwany
„wiecem płaczu”. Pierwszy zabrał głos p. Sobek, mówił bardzo słabo o reformie rolnej,
o ustawie dzierżawnej, o ustawie odbudowy… Gdy wyborczynie starały się naprowadzić
go na grunt realny i domagały się, by mówił, co posłowie zrobili dla biednych, którzy
z głodu giną, ocuciło to trochę posłów Piastowców i zaczęli oni przemawiać więcej
z rozmachem. Jachowicz mówił z rozmachem o systemie dawnych rządów austriackich,
który jeszcze do dziś dnia panuje, ale sam przyjechał końmi hr. Potockiego z obecnym
p. Starostą, a dawnym Komisarzem. Narzekał on na brak nasienia do siewu (od czego
jest Piastowiec Zachara?), na brak żywności w Małopolsce (kto rządzi w delegaturze
krakowskiej jak nie Witos?). Po tych przemówieniach otwarto dyskusję. Pierwszy
zapisał się do głosu chłop Józef Hospod z Grodziska. Mówca ten pouczył p. posłów,
że na każdym zebraniu zawsze jest przed otwarciem wiecu wybór przewodniczącego,
zastępcy i sekretarza, to trochę zmieszało p. posłów gdyż tego przed otwarciem wiecu
nie zrobili. Mówca napiętnował też ową sławną komisję zasiłkową w Łańcucie, w której
trzymano kwity po dwa i trzy lata, a najmniej po siedem lub osiem miesięcy, dalej nadużycia żandarmerii, zakusy większości sejmowej w sprawie ustawy o utworzeniu szkół
ludowych, a w końcu postawił rezolucję w sprawie przyłączenia Gdańska i Śląska do
Polski. (…) Potem poseł Jachowicz odpowiadał na różne interpelacje. Odpowiedzi te nie
były jednak jasne, była to tylko gra słów. Nie obeszło się też bez składania mandatu
41
42
43

Ibidem.
„Piast” 1918, nr 29, s. 13.
„Piast” 1919, nr 19, s. 15.
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przez posła Jachowicza. Po tych bałamutnych odpowiedziach posłowie chcieli koniecznie wiec zakończyć, jednak Józef Hospod zabrał ponownie głos, aby sprostować niektóre
wypowiedzi posła Jachowicza. Po dokonaniu sprostowania Hospod postawił tej treści
rezolucję: Podpisani wyborcy 33 gmin okręgu sądowego leżajskiego piętnują krętactwa
posła Jachowicza, jako delegata Stronnictwa „Piast” za fałszywe przedstawianie przez
niego ruchu wyborczego w okręgu leżajskim. Wyrażono też ubolewanie Stronnictwu
„Piast”. Rezolucja ta wywołała straszna burzę, pan poseł z żałości, czy ze złości aż się
rozpłakał. Stąd poszła nazwa: „wiec płaczący”44.

Józef Hospod mówił politykom w oczy to, co chcieliby im powiedzieć
chłopi. Był odważny, miał czyste ręce, nie bał się mówić rzeczy niepopularnych, z nikim nie wchodził w żadne układy. Mówił prawdę w oczy, bez
dyplomacji i ogródek. Nie miał respektu dla ugrzecznionych polityków oraz
inteligentów i magnatów w krawatach. Nie bał się policji ani więzienia. Wielu go atakowało, bo ujawniał prawdę. Hospod stosował takie metody, które
były skuteczne w walce z urzędami i politykami. Potrafił skłonić chłopów
do zajęcia stanowiska w sprawach dalekich od ich doświadczenia, wyrobić
w nich przekonania, dla których gotowi byliby ponosić ofiary. Wywołując
swoim wystąpieniem aplauz zebranych rzucił wyzwanie całemu PSL „Piast”,
zarzucając mu tolerowanie krętactw „łańcuckich salonów ludowych”, oraz ich
ulubieńca, posła Jachowicza. Jego obowiązkiem nie było zwiastowanie zła,
lecz walka o lepszy świat. Szedł inną drogą niż całe jego pokolenie, wyznawał
niejednokrotnie:
Plułem im wszystkim w twarz. Komu? Wszystkim, co tak pięknie gadają i przemawiają45.

Często mawiał: „dopóki trumny za mną nie zamkną – uwaga na Hospoda!”46. Doświadczał więcej wyrazów uznania niż różnych złych języków. Do
rozgoryczenia doprowadzać się nie dawał. Był człowiekiem czynu, człowiekiem walki.
Uchwaloną przez leżajski wiec rezolucją, sygnowaną przez wyborców
z 33 gmin, zadał kłam korespondentowi „Piasta” i łańcuckim piastowcom,
według których
w Leżajsku osławiony Hospod z dobraną sobie kompanią, zabawili się w warchołów
i demagogów, starając się lud rozbić przez wysunięcie w ostatniej chwili niejakiego
Leję z Krakowa. (…) Okoliczne zaś wsie z potępieniem odrzuciły nikczemne zamiary
rozbijaczy jedności chłopskiej, (…) [lud leżajski] wszelkie zamachy i zakusy rozbijackie
ze wstrętem odrzuci47.

44
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„Przyjaciel Ludu” 1919, nr 25, s. 13.
Relacja: Feliks Hospod, w posiadaniu autora.
Ibidem.
„Piast” 1919, nr 3, s. 12.

Praca organizacyjna w PSL „Piast”
Zdaniem współczesnych mu ludowców Hospod w polityce dokonuje
przede wszystkim wyborów pragmatycznych, traktuje instrumentalnie ludzi
i ludowe partie, nie mieści się w żadnej szufladzie. Jego krytycy odnosili wrażenie, że od wystąpienia ze Stronnictwa Ludowego konsekwentnie przesuwał
się na prawo. Zdaniem wielu charakter Hospoda stał się jego głównym przeciwnikiem. Był jak skorpion, który wbija żądło w swój własny ogon. Polityka
dla niego to najwyższy, najbardziej wysublimowany sposób oddziaływania na
rzeczywistość. Chyba jak każdy człowiek chce odcisnąć na niej swoje piętno.
30 marca 1920 roku Józef Hospod uczestniczy w wiecu organizacyjno-politycznym zorganizowanym w Łańcucie przez PSL. W wiecu biorą udział
łańcuccy posłowie: Pieniążek, Sobek, Jachowicz oraz Prezes PSL Wincenty
Witos.
Głos zabierali w dyskusji pp. Hospod z Grodziska, Orłoś ze Smolarzyn, Chmielecki
z Łańcuta, Cieśliński z Krzeczowic i inni. (…) Wiec odbył się bardzo spokojnie (…) rozwinęła się bardzo obszerna, rzeczowa a miejscami namiętna dyskusja (…) a uchwalone
jednomyślnie wotum zaufania posłom i Stronnictwu świadczy dobitnie, że lud wyrósł
już wysoko ponad tanie i na poklask obliczone zarzuty, a gołosłowne ujadania48.

Dyskusja dotyczyła głównie sprawy reformy rolnej oraz wysiłków i starań
Stronnictwa w sprawie jak najszybszego zakończenia wojny i zawarcia upragnionego przez naród pokoju.
W kwietniu 1920 roku Józef Piłsudski objął bezpośrednie dowództwo
nad wyprawą kijowską. Wojsko polskie górowało w tym czasie nad Armią
Czerwoną. Piłsudski przyznał później, że droga na Moskwę znowu stała
otworem49. Nie skorzystaliśmy z tej szansy, ponieważ Polska była w istocie
niemniej wyczerpana niż Rosja bolszewicka. A była krajem rządzonym,
w odróżnieniu od Rosji, demokratycznie: wola społeczeństwa musiała być
uwzględniona. Jak pokazała dyskusja na wiecu w Łańcucie nastroje społeczne były zdecydowanie niechętne kontynuowaniu wojny. Socjaliści, ludowcy,
endecy – wszystkie większe partie organizowały wiece przeciwko wojnie. Olbrzymia większość społeczeństwa chciała natychmiastowego podpisania pokoju. W Sejmie RP przeważał pogląd, że propozycje sowieckie trzeba przyjąć
i zawrzeć pokój. Taki był pogląd obozu Romana Dmowskiego i Wincentego
Witosa. Piłsudski jednak te pokojowe propozycje odrzucił notą z 6 kwietnia
1920 roku i przystąpił do krwawej wojny z powstającym wówczas na terenie
Rosji rządem sowieckim.
Wywołana przez Piłsudskiego, niechciana przez społeczeństwo wojna
oburzała poetę, wsławionego kilka lat później wierszowanym apelem „Do
„Piast” 1920, nr 16, s. 10.
J. Piłsudski, Rok 1920, [w:] M. Ciotucha, M. Orzechowski, Bitwa Warszawska 1920,
Dziś – Przegląd społeczny 2003, nr 1, s. 107–115.
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prostego człowieka”. Oburzenie w pełni oddaje ówczesne nastroje społeczne,
także te z łańcuckiego wiecu i spod grodziskiej strzechy. Oto frapujące strofy
Juliana Tuwima:
A gdy sobie uroił legionerski upiór
Śladem Chrobrego ruszyć na szlaki dziejowe
Westchnął tatulo, poplótł, u Berka się upił,
I poszedł Polski bronić. Wiesz gdzie? Pod Kijowem!

W czasie uroczystości wręczania sztandaru sanockiemu pułkowi 2. Dywizji Górskiej w Przemyślu w lipcu 1923 roku ówczesny premier Wincenty
Witos z wyraźną aluzją powiedział:
Wojsko musi być apolityczne, musi być ponad podziałami partyjnymi. Nie może
służyć jednemu człowiekowi, nawet najbardziej zasłużonemu. Należy do narodu i tylko
jemu musi dochować wierności50.

Te zdania w pełni oddają poglądy Hospoda. Jak się po wkrótce okazało,
działająca w wojsku silna, żądna władzy organizacja legionowa starannie
przygotowała marsz na Warszawę i umożliwiła w maju 1926 roku przejęcie
władzy na drodze nielegalnego zamachu stanu. Hospod w 1926 roku opowiedział się po stronie rządu – tak mu nakazywało poczucie obowiązku i zwykłej
ludzkiej przyzwoitości. Mimo nacisków i presji nigdy zdania nie zmienił.
W wojennym i przełomowym dla bytu państwowego roku 1920 Józef
Hospod aktywnie uczestniczy we wszelkiego rodzaju akcjach patriotycznych.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był państwowcem, kierował się
troską o dobro włościanina, dobro państwa, a nie zdobywanie elektoratu.
Swoją niezachwianą obecnością, dobrym przykładem, płynącym z gorącego,
patriotycznego serca słowem, wywoływał w słuchaczach zachowania godne
patrioty i dobrego Polaka. Charytatywne efekty jego wystąpień skutkowały
ofiarnością słuchaczy na pomoc żołnierzom, zakup państwowej Pożyczki
Odrodzenia itp. Odczuwał dumę z wolnej, niepodległej Polski, do której tworzenia w pewien sposób sam przykładał rękę. Wiedział, że formacja ludowa
dobrze zasłużyła się Polsce. Efekty społeczne, jakie uzyskiwano między innymi dzięki jego niezwykłej aktywności, tak relacjonuje prasa ludowa:
Grodzisko. Obchody uroczyste 3 Maja, 1920. Obchód odbył się staraniem tutejszego
nauczycielstwa. Zebrał się kilkutysięczny tłum ludzi. Przemawiali; Kierownik szkoły
Kluz i włościanin Józef Hospod, W pochodzie udział wzięła banderia Krakusów. Po
południu odbył się festyn ludowy. Na cele narodowe zebrano około 1500 mkp.51
Leżajsk. Dnia 15 sierpnia 1920 roku, z okazji odpustu odbył się wiec u stóp klasztoru w Leżajsku. Wiec ten urządzony na dużą skale, zgromadził morze głów ludzkich
zarówno ze sfer inteligencji, mieszczan i okolicznej ludności wiejskiej. Wiec zagaił
50
 Z. Prugar Ketling, Generał Bronisław Prugar Ketling – wspomnienie syna, Oficyna wydawnicza RYTM. Warszawa 2006.
51
„Piast” 1920, nr 21, s. 10.
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delegat D.O.G., Dezyderiusz Smoczkiewicz, legionista, ranny w boju. Referat wygłosił
sędzia Gabryel z Leżajska przechodząc szczegółowo historie potwornego bolszewizmu.
Po odegraniu hymnu narodowego przez orkiestrę wojskową zabrał głos p. Wodziński
burmistrz miasta Leżajska, (…) po czym imieniem włościan przemawiał p. Hospod
gospodarz z Grodziska, (…) [który] nawoływał do tłumnego wstępowania w szeregi
bohaterskich pułków polskich, mówca powołując się na odezwę premiera Polski Witosa,
wezwał ludność do wstępowania w ochotnicze szeregi armii polskiej, (…) nawoływał
zebranych do chętnego subskrybowania Pożyczki Odrodzenia. (…) Po wiecu zebrano
3500 marek dla żołnierza na froncie. Następnie pochód falujący ruszył ku miastu z wojskowymi oddziałami i orkiestrą na czelne. Takiego dnia Leżajsk dawno nie pamiętał52.
Grodzisko w Łańcuckim. Dnia 22 bm. [sierpnia 1920 roku dokładnie w tydzień po
zwycięstwie nad bolszewikami i „Cudzie nad Wisłą”] odbył się tu liczny wiec, na którym poseł Sobek przedstawił w pięknym przemówieniu położenie obecne i obowiązki,
jakie chwila dzisiejsza na wszystkich nakłada. Stosunki bolszewickie przedstawił sędzia
Gabryel z Leżajska. (…) Po przemówieniach Józefa Hospoda i ks. Kulanowskiego zbierano składki na rannego żołnierza. (…) Bezpośrednim skutkiem wiecu było gremialne
podpisywanie Pożyczki Odrodzenia. Dodać należy, że zrozumienie dla potrzeb państwa
jest teraz u nas duże53.

Rada Przyboczna Starostwa (1920–1921)
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i po ukonstytuowaniu się
legalnych władz polskich, społeczeństwo powiatu na zwołanym w Łańcucie
w dniu 5 listopada 1918 roku wielkim wiecu powołuje do życia Radę Przyboczną, organ komisarza powiatowego Polskiej Komisji Likwidacyjnej, zastępujący zaborczą Radę Powiatową. Urzędujący starosta łańcucki Tadeusz Spiss
tak ten moment wspomina:
Wtedy wystąpił Józef Hospod, chłop z Grodziska, który w prawdziwie natchnionej
mowie, pełnej zapału i głębokich myśli, porwał za sobą większość zebrania i uratował
w ten sposób sytuację. Zebrani zatwierdzili skład rady narodowej i postanowili zwołać
wielki wiec na 11 listopada celem zaznajomienia najszerszych kół ludności z dokonanym przewrotem54.

Leżajski okręg sądowy jest reprezentowany w Radzie Przybocznej przez
dwóch delegatów, Józefa Hospoda i Świątoniowskiego, nauczyciela z Brzyskiej Woli. Obaj znani są miejscowej ludności z tego, iż, mają
odwagę nazywać rzeczy po imieniu i żądać stanowczo od powiatowej władzy55,

aby ta kładła kres wszelkim nieporządkom i patologiom powojennej rzeczywistości. Józef Hospod zostaje wybrany do Rady, bo o wyborze delegata tym
razem nie decydują – tak jak w roku 1911 – Lubomirscy, Potoccy, Żardeccy
„Piast” 1920, nr 41, s. 19.
„Piast” 1920, nr 36, s. 19.
54
 T. Spiss, op. cit., s. 118, 119.
55
„Piast” 1920, nr 27, s. 11, 12.
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i „łańcuckie salony ludowe”, tylko leżajscy mieszczanie i włościanie. O tym,
że okręg leżajski w dalszym ciągu był po macoszemu traktowany przez władze powiatowe, a delegaci do Rady Przybocznej nie narzekali na brak zajęć,
świadczą następujące materiały prasowe:
Z Leżajskiego, powiat Łańcut. Tak z jednej strony aprowizacja miasta Leżajska się
nieco poprawiła, gdyż była krytyczna, tak z drugiej strony – na wsi zarobnikom i chałupnikom zagraża głód – gdyż nie mają znikąd pomocy. Zboże od większych rolników
zarekwirowano i ci muszą się liczyć teraz, aby sami wyżyli, biedniejszym sąsiadom nie
mogą odsprzedać (…). Chłopi kontyngent oddali w całości, pomimo, że i nieurodzaj był
i pomimo, że mają liczne rodziny do wyżywienia, natomiast hr. Potocki, który posiada
najlepszą ziemię w powiecie oświadczył, że tyle ma zaledwie zboża, że mu wystarczy
jedynie na wyżywienie swej służby. Hańba! Aby ordynat na Łańcucie, który posiada
w powiecie tysiące morgów najlepszej ziemi miał odwagę to powiedzieć. A więc stwierdził sam, że ziemia jego powinna być jak najwcześniej rozparcelowana między bezrolnych i małorolnych. (…) Może by pp. Hospod i Swiątoniowski, jako członkowie Rady
Przybocznej zwrócili uwagę Urzędowi aprowizacyjnemu na niewłaściwości takiego
postępowania56.

Grodziska Rada Chłopska opisuje w „Przyjacielu Ludu” niestosowne
praktyki tamtejszego wójta oraz łamanie prawa przez komendanta policji
Balbuzę. Komendant policji inwigiluje i szykanuje członków Rady Chłopskiej
i bawi się w politykę
a nie robi tego, co do niego należy. Złodzieje grasują po całych nocach i przesiadują
w szynku Piastowca Jana Stopyry, a komendant Balbuza pije po całych nocach razem
z nimi.(…) Jan Stopyra trzyma swój szynk otwarty w niedzielę i święta, po całych nocach złodzieje piją u niego, schodzą się małoletnie dziewczęta, szerzą zgorszenie, że
obywatele nie mogą na to patrzeć. A że szynk jest zbudowany między domami, krytymi
słomą, przeto obywatele nie śpią po całych nocach gdyż obawiają się ognia. W dodatku
szynkarz Stopyra nie mając budynku na wyrąb bydła i świń, bije pod gołym niebem
pomiędzy domami, co wytwarza wielkie smrody. Odpadki idą do rzeki, z której biedni
ludzie czerpią wodę do picia (…) gdyż nie maja pieniędzy na wybudowanie studni. (…)
Otóż lepiej było by wójt, Piastowiec i komendant Balbuza wglądnęli w te nieporządki,
zarazem i Starostwo. (…) Przeciw temu wnosił zażalenie do Starostwa (…) delegat Rady
Przybocznej Starostwa Józef Hospod, ale starostwo łańcuckie zlekceważyło tą sprawę
i zażalenie jak dotychczas nie odniosło skutku57.
Z Leżajskiego. Okręg sądowy leżajski jest pod każdym względem krzywdzony
a zwłaszcza ludność wiejska. Zupełny brak w okręgu nafty, (…) okropny brak soli,
ludzie tygodniami jadają bez soli i oczekują na te skromną ilość, która zaledwie po
parę deka wynosi na osobę. (…) A co zrobi jak chce sobie zabić wieprzaka? Cukru od
dłuższego czasu zupełnie nie ma, nawet dla chorych (…) nawet na lekarstwo. (…) My
wiemy dobrze, że w nowobudowanym państwie, a zwłaszcza, jak w naszej Polsce, z której kradli wszyscy zaborcy są braki i dla przyszłości ojczyzny gotowi jesteśmy ponieść
wszelkie ofiary (…) jednak nie możemy zrozumieć tego – jak rząd, który ustanawia
ceny maksymalne dla produktów chłopa nie zarządzi i nie dopilnuje, aby ten rolnik,
56
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„Przyjaciel Ludu” 1920, nr 2, s. 9.
„Przyjaciel Ludu” 1921, nr 19, s. 11, 12.

chociaż sól i naftę miał po cenie przystępnej, które to towary za cenę wygórowaną można dostać. Nie pozwolimy na to, aby lud, ten fundament państwa i żywiciel cierpiał
braki (…) natomiast pierwszy lepszy neutralny szkodnik państwa, miał spryt kupiecki,
jak to powszechnie mówią i obdarzał rolnika po cenach wygórowanych solą naftą i t d,
a zjadał jego chleb ciężko zapracowany po cenach maksymalnych58.

Z takimi to sprawami zwracali się mieszkańcy leżajskiego okręgu sądowego do swoich reprezentantów w Radzie Przybocznej Starostwa,
aby wejrzeli w te sprawy i chcieli się nimi zająć – pp. Hospod i Świątoniowski – którzy
mają odwagę nazwać rzecz po imieniu, aby zażądali stanowczo od władzy, aby ta położyła kres takiej gospodarce w powiecie59.

Szkoła Powszechna w Wólce Grodziskiej
Józef Hospod jako delegat do Rady Przybocznej Starostwa w Łańcucie, wykorzystując swój społeczny mandat i wpływy, zabiega w tym czasie
u władz powiatowych w sprawie zorganizowania i uruchomienia szkoły
w Wólce Grodziskiej. Zabiegi te wkrótce zostały uwieńczone powodzeniem.
Tuż po odzyskaniu w 1918 roku przez Polskę niepodległości Wólka Grodziska, jako zwarta, mająca od wieków świadomość odrębności w stosunku
do sąsiednich wsi, a zwłaszcza Grodziska Górnego, przejawia inicjatywę
wybudowania budynku i utworzenia własnej szkoły powszechnej. Zaznaczyć
należy, iż wówczas szkoły powszechne funkcjonowały we wszystkich gminach jednostkowych należących do parafii Grodzisko Dolne. Dzieci z Wólki
Grodziskiej uczęszczały do szkoły w Grodzisku Górnym, pokonując odległość 3–5 kilometrów.
Sejm Nauczycielski w 1919 roku uchwalił, że szkoła powinna być 7-klasowa, jednolita, obowiązkowa i bezpłatna. Obowiązek szkolny miał obejmować
dzieci od 7 do 14 roku życia. Zasady i organizację szkolnictwa powszechnego
określał dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku. W myśl jego postanowień szkoły miały funkcjonować w każdej miejscowości, w której przez
trzy kolejne lata było co najmniej 40 dzieci w wieku szkolnym. W przypadku
tworzenia tzw. rewirów szkolnych odległość od miejsca zamieszkania nie
mogła przekraczać 3 kilometrów.
Wszystkie te kryteria Wólka Grodziska spełniała. Jednakże najważniejszym problemem uniemożliwiającym realizację tych postanowień było ich
zabezpieczenie materialne. Obowiązek ten spoczywał na gminach. To z funduszów gminnych pokrywać należało do 1922 roku budowę szkół i mieszkań
dla nauczycieli, utrzymanie tych mieszkań, konserwację urządzeń i pomieszczeń szkolnych, opał, służbę szkolną, grunty pod zabudowania szkolne
i działki dla nauczycieli. Niewielki budżet sprawiał, że ciężar utrzymania
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szkoły przekraczał możliwości gminy. Niektóre gminy na utrzymanie szkół
przeznaczały nawet 70% swojego budżetu.
Organizacją szkoły i budową budynku szkolnego zajmują się miejscowi
społecznicy. Jak zanotował na podstawie zebranych relacji prof. Józef Burszta
inicjatorem powstania na Wólce szkoły jest miejscowy społecznik i długoletni działacz
ludowy Józef Hospod z Zagród60.

Mając bogate doświadczenie związane z budową szkoły w Grodzisku
Górnym w latach 1906–191361 i wykorzystując wspomniany dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 roku, Józef Hospod w tymże roku 1919 występuje
do powiatowych władz oświatowych w Łańcucie z inicjatywą utworzenia
w Wólce Grodziskiej szkoły powszechnej oraz wybudowania na jej potrzeby
budynku. Łatwe to zadanie nie było, ponieważ wszystkie ówczesne organy
powiatowe, kierowane lub nadzorowane przez posła Józefa Jachowicza,
hrabiego Alfreda Potockiego i Bolesława Żardeckiego znane były z wieloletniego faworyzowania w przyznawaniu krajowych środków dla Łańcuta,
pod łańcuckich wsi oraz miejscowości, gdzie Potocki posiadał swoje folwarki. Odbywało się to kosztem pozostałych wsi, szczególnie tych, w których
Potocki majątków nie miał. Do takich należała również Wólka Grodziska.
Taka polityka władz powiatowych powodowała rozgoryczenie i niezadowolenie dyskryminowanych, co znajdowało wyraz w korespondencji chłopów
do prasy ludowej62. Józef Hospod, jako były radny powiatowy i długoletni
galicyjski działacz ludowy, znany był dobrze władzom powiatowym ze swej
nieustępliwości, stanowczości i skuteczności w realizacji swoich inicjatyw.
Miało to zapewne niebagatelne znaczenie także przy podejmowaniu przez
władze powiatowe decyzji o organizacji szkoły w Wólce Grodziskiej. „Taran
do rozbijania ciężkich spraw”63 po raz kolejny okazał się skuteczny. Ostatecznie Wólka Grodziska zgodę na organizację szkoły otrzymuje64.
Po jej uzyskaniu – zapewne pod warunkiem wybudowania przez gminę
budynku szkolnego – stanął przed tutejszą społecznością problem zdobycia
środków pieniężnych na wybudowanie szkoły. Część radnych i wielu mieszkańców protestowało, nie chcąc ponosić na ten cel dodatkowych wydatków.
Był także problem ze znalezieniem odpowiedniej działki pod budynek szkolny. Protestowano przeciw uszczuplaniu gruntów wiejskich, służących jako
pastwiska dla bydła i gęsi. Ostatecznie przeznaczono pod budynek szkolny
działkę po XIX-wiecznej karczmie o powierzchni ok. 200 m2, położoną przy
drodze do Giedlarowej. Pieniądze na zakup materiałów budowlanych wy60
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łożyli w większości reemigranci powracający z Ameryki, Kanady i Francji,
którzy wrócili z inną wizją świata, a także w pełni świadomi swoich praw
obywatelskich. Pragnęli szkoły dla własnych dzieci, chcieli urządzać życie sobie i swoim dzieciom po nowemu. Według przekazów rodzinnych szczególny
przykład świadomości i hojności obywatelskiej dała emigrancka rodzina
Czwaklów. Znaczny wkład w budowę wniosło wielu innych, dzisiaj anonimowych patronów. Robociznę solidarnie świadczyła cała wieś z przysiółkami.
Wybudowano okazały budynek drewniany kryty dachówką, o dwóch izbach
lekcyjnych, o łącznej powierzchni 89 m2. W tym samym budynku znajdowało
się małe mieszkanie dla kierownika szkoły, składające się z jednego pokoju
i kuchni.
Nieubłagany czas wykrusza świadków, zaciera w ich pamięci fakty. Dlatego trudno dzisiaj określić dokładny rok uruchomienia szkoły. Według przekazów rodzinnych i miejscowych miał to być rok 1920–1921. Kronika Szkoły
Podstawowej w Grodzisku Górnym podaje, że był to rok 1922. Ostatnim
rocznikiem siedmioletnich maluchów, który uczęszczał do szkoły w Górnym
był rocznik 191265. Począwszy od 1913 roku roczniki pobierały rzekomo
naukę w klasie pierwszej już w Wólce Grodziskiej. Jeżeli jednak naukę rozpoczęto w latach 1920–1922, to musiała się początkowo odbywać w wynajętych
salach lekcyjnych w budynkach prywatnych66. „Sprawozdanie z organizacji
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2, o 5 nauczycielach w Grodzisku Górnym
II” sporządzone na dzień 1 października 1946 roku dla Ministerstwa Oświaty i Głównego Urzędu Statystycznego przez ówczesnego kierownika, panią
Anielę Siwy, znającą historię i realia tej szkoły podaje:
Budynek szkolny własny został zbudowany z drewna w Polsce Niepodległej w 1928
roku, wykończony. Działaniami wojennymi nie został zniszczony. Stan obecny; zniszczony grzybem, podłogi w klasach i mieszkaniu prywatnym67.

Współpraca z posłem Janem Pieniążkiem
W latach 20. ub. wieku Hospod ściśle współpracuje z posłem PSL „Piast”
do Sejmu Rzeczypospolitej Janem Pieniążkiem68 z Przeworska. Wiele wniosków, rezolucji i interpelacji poselskich posła Pieniążka, dotyczących żywotnych interesów wsi przeworsko-łańcuckiej, rodzi się z inspiracji ludowców
grodziskich, w tym z obserwacji i przemyśleń Józefa Hospoda. Poruszane
przez posła Pieniążka problemy dotyczą ładu i porządku publicznego w powojennej rzeczywistości, spraw wojskowych, wypłaty zaległych zasiłków
 Według relacji Szczepana Hospoda, urodzonego w 1912 roku.
Brak na ten temat jakichkolwiek wiarygodnych informacji.
67
 AP w Przemyślu, Zespół 307, Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej, sygnatura 27.
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rodzinom ofiar wojny, udziału chłopów w wojnie obronnej 1920 roku,
szkolnictwa, klęsk żywiołowych (powodzie, susze), niesprawiedliwej klasyfikacji gruntów chłopskich na terenie dawnej Galicji i wynikających stąd
nadmiernych obciążeń podatkowych, nieudolnej i szkodliwej działalności
właścicieli lasów w powiecie przeworskim i łańcuckim. Aktywnie poseł Pieniążek upomina się o przeprowadzenie reformy rolnej, parcelację majątków
obszarniczych, zniesienie wysokiego cła na paczki przesyłane z zagranicy
przez emigrantów dla ubogich krewnych w Polsce, nawołuje do zaprzestania walk i rozłamów partyjnych w śród ludowców69. Wszystkie te bolączki
występowały również na grodziskiej i leżajskiej wsi, były przedmiotem troski
i aktywności Józefa Hospoda, ich echa pojawiały się w jego wielu publicznych wystąpieniach. Szczególną aktywność na rzecz wyboru Jana Pieniążka
na posła wykazuje Hospod na leżajszczyźnie w trakcie kampanii wyborczych
do Sejmu w 1919 i 1922 roku. Poseł Jan Pieniążek jest w latach 20. częstym
uczestnikiem grodziskich wieców i zgromadzeń ludowych.
*
W latach 1922–1923 rządy w Polsce zmieniały się jak szkiełka w kalejdoskopie. W maju 1923 r. prawicowe partie Narodowa Demokracja, Chrześcijańska Demokracja i PSL „Piast” dla uzyskania większości w sejmie zawarły
tzw. pakt lanckoroński z kołami ziemiańskimi (w którym zrezygnowano
z realizacji reformy rolnej), utworzyły koalicję i obaliły gabinet Sikorskiego,
ustanawiając nowy rząd, znów z Wincentym Witosem na czele.
Lata 1923–1926 charakteryzują się ogromnym rozbiciem ruchu ludowego. Tworzyły się coraz to nowe grupy, choć różnice ideologiczne i programy
gospodarcze pomiędzy nimi były minimalne, wynikające przede wszystkim
ze względów personalnych.
Powiat Łańcut. Wiec publiczny pod gołym niebem w Żołyni odbył się zgodnie z zapowiedzią 25 października 1925 roku w obecności wielkiej rzeszy ludzi z kilkunastu
okolicznych gmin. (…) Sprawozdanie o działalności rządu i Sejmu, tudzież o pracach
klubu Związku Chłopskiego zdawał Prezes Andrzej Pluta (…) w świetnym przemówieniu (…) wykazując, jak to reakcja umiejętnie wykorzystywała nieświadomość i nieporadność chłopów, oraz jak Witos powodowany osobistą pychą zaszedł aż na podwórko
endeckie. Dokładnie wyłuszczył p. Pluta smutną historię reformy rolnej i ostatnie głosowanie sejmowe. (…) Redaktor Jan Stapiński mówił o potrzebie klasowej organizacji
chłopskiej w Związku Chłopskim, (…) dając na to różne przykłady i dowody. Doskonale
jak zawsze przemówił stary polityk chłopski Józef Hospod z Wólki Grodziskiej, konkludując, że tylko sprężysta organizacja klasowa może wyrwać rzeszę chłopska z niewoli
księżo-pańsko-biurokratycznej70.

Zebrani uchwalili hołd Naczelnikowi Józefowi Piłsudskiemu z żądaniem,
aby objął z powrotem ster państwa. Zażądali rozwiązania Sejmu i rozpisania
 S. Pieniążek, Jan Pieniążek (1881–1963) działacz ludowy i poseł, FOSZE, Rzeszów 2010.
„Przyjaciel Ludu” 1925, nr 44, s. 8.
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nowych wyborów, skasowania senatu, powołania rządu ludowego, rozdziału
obszarów dworskich między bezrolnych i małorolnych chłopów bez wykupu,
reformy systemu asekuracji ogniowej. Opowiedzieli się także za: ujednoliceniem i potanieniem podręczników szkolnych, za wprowadzeniem tylko
jednego podatku według majątku z progresją. Wezwali rzesze chłopskie do
wytrwałego organizowania się w Związki Chłopskie.
Na wniosek Józefa Hospoda wyrażono jednomyślne podziękowanie pp. Plucie i Stapińskiemu za wytrwałą pracę i przybycie na wiec. Przebieg wiecu był wzorowy71.

„Lud chce mieć proboszczem ks. Jana Dziedzica”
W dniu 26 stycznia 1926 roku, zakończył Życie tutejszy proboszcz x Prałat Feliks
Świerczyński, człowiek pełen zasług i poświęceń dla swojej parafii. Pogrzeb odbył się
pierwszego lutego przy udziale licznej inteligencji i parafian. W pogrzebie brał udział
biskup przemyski x Józef Fiszer72.
Z końcem stycznia zmarł nasz ksiądz Świerczyński Feliks, który w dzisiejszych czasach był wyjątkowym przykładem pięknej pracy kapłańskiej i naśladowania Chrystusa.
Biednym pomagał, posługi religijne czynił za umiarkowane pieniądze, a nawet znając
sztukę lekarską, darmo leczył biedaków. Nie zwalczał też „Przyjaciela Ludu”, bo sam
był przyjacielem i dlatego na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziły go rzesze
płaczącego ludu. Na opróżnioną parafię podało się 60 kandydatów, lecz lud chce mieć
proboszczem ks. Jana Dziedzica, bo dał się poznać z dobrych stron. Biskup jednak deputacjom odmawia, tłumacząc się, że ma starszych kandydatów73.

W takich uroczystych słowach parafianie grodziscy żegnali długoletniego, wielce zasłużonego dla parafii proboszcza, ks. kanonika Feliksa Świerczńskiego. W dotychczasowym długoletnim wikarym ks. Janie Dzidzicu widzieli
godnego następcę śp. ks. Świerczyńskiego.
Józef Hospod stał się jednym z aktywnych przywódców akcji na rzecz
mianowania przez biskupstwo przemyskie ks. Jana Dziedzica proboszczem
w Grodzisku. Ks. Dziedzic w parafii grodziskiej swoje obowiązki kapłańskie
wypełniał wzorowo przez 8 lat jako wikary. Następnie przez kilka miesięcy
był administratorem. W okresie tym dał sie poznać jako kapłan o znacznym
zaangażowaniu na rzecz parafialnej społeczności. Wychowany u boku i na
przykładzie swego wieloletniego przełożonego, był jak ks. prałat Świerczyński
uosobieniem cnót kapłańskich i „naśladowania Chrystusa”.
Z czynności kapłańskich ks. Jana Dziedzica parafia była bardzo zadowolona i jej gorącym życzeniem było, aby pozostał tu także proboszczem. Kiedy
w styczniu 1926 roku posada proboszcza w Grodzisku została opróżniona,
parafianie grodziscy zwrócili się do biskupa Nowaka z prośbą o nadanie
Ibidem, s. 8.
 AP Przemyśl, Zespół: Szkoła Podstawowa Opaleniska, Sygn. akt 1. „Kronika szkolna”.
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prezenty ks. Janowi Dziedzicowi. Bp Nowak nie raczył się jednak do tej
prośby przychylić i mianował na to stanowisko dotychczasowego proboszcza
z Tryńczy, ks. Cetnarowicza. Grodziscy parafianie kompletnie nie wykazali
zrozumienia dla takiego stanowiska hierarchii kościelnej. Taki rozwój sytuacji zrodził w pełni niezależną społeczność parafialną, dopominającą się
z podniesionym czołem wymarzonego pasterza.
Reakcja Grodziszczan na negatywną decyzję biskupa była spokojna, równocześnie jednak dla biskupiej władzy niespodziewanie stanowcza. W piśmie
z października 1926 roku piszą:
Wiadomość o przydzieleniu ks. Kanonika Cetnarowicza z Tryńczy bardzo nas
zasmuciła, ponieważ On dla naszej tak rozległej parafii jest nieodpowiedni z powodu
podeszłego wieku i słabego zdrowia i pracy tej w żaden sposób podołać nie jest w stanie.
(…) Wobec tego wysłaliśmy do Niego petycję oświadczając Mu, że tutejsi parafianie są
nieprzychylnie usposobieni przeciw Niemu i domagają się stanowczo bezwzględnej rezygnacji (…) z powodów wyżej podanych, co gdyby nie nastąpiło może przyprowadzić
tutejszych parafian do wielkiego rozgoryczenia, zniechęcenia i upadku na duchu, a to by
mogło zgubnie podziałać na wielu, jak to mieliśmy w sąsiednich parafiach, Białobrzegach74 i Budach. Albowiem (…) ludzie msze święte zamawiają, Nowenny odprawiają,
modlą się prosząc Pana Boga w tej intencji, ażeby (…) łaskawie ks. Dziedzica nam za
duszpasterza dać raczył. Pokładając nadzieję, że Najprzewielebniejszy Arcypasterz do
prośby parafian parafii Grodziskiej przychylić się raczy75.

W konsekwencji ksiądz Kanonik Cetnarowicz z Tryńczy, wobec nieprzychylnego stanowiska grodziskich parafian, probostwa w Grodzisku nie objął.
Zwrócono się następnie z interwencją do arcybiskupa Twardowskiego we Lwowie, lecz i tu bezskutecznie. Skutkiem tak bezkompromisowego
stanowiska władz kościelnych, środowisko grodziskich parafian, o bogatych
tradycjach także radykalnego ruchu ludowego, mające w swym dotychczasowym duszpasterzu ks. Świerczyńskim „przyjaciela ludu” zostało boleśnie
dotknięte stanowiskiem biskupów. W parafii dotychczas spokojnej powstał
ferment i zamieszanie, które nie leżało tak w interesie władz kościelnych, jak
również administracyjnych.
W spór ten, po wielu delegacjach Grodziszczan, mocno zaangażował
się poseł Jan Sobek, który na urzędowych drukach „Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej” 29 grudnia 1926 r. oraz 7 i 8 marca 1927 r. pisał do biskupa przemyskiego:
Wasza Eminencjo, Najprzewielebniejszy Arcypasterzu. Wobec tego, że ferment
w parafii Grodzisko coraz dalej się wzmaga i stale deputacje za deputacjami są do mnie
wysyłane z tem, aby proboszczem zamianowano ks. Jana Dziedzica – jakkolwiek zwracałem się już z pisemną prośbą do Jego Eminencji o łaskawe przychylenie się do próśb
 Aluzja do zrodzonego w ramach konfliktu Biskup – białobrzescy parafianie w Białobrzegach Kościoła Narodowego, Patrz: I. Wojnar, Szkice z dziejów Łańcuta, op. cit., t. I, s. 80.
75
 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dalej: AA Przemyśl), Teka parafii Grodzisko
Dolne, List grodziskich parafian do Biskupa z października 1926.
74

254

parafii grodziskiej, zmuszony dalszymi usilnymi naleganiami w tej materii, czyniąc za
dość życzeniom olbrzymiej parafii, a moim wyborcom, czynię to raz jeszcze, prosząc
Najprzewielebniejszego ks. Biskupa by raczył prośby te nasze uwzględnić. Wiem o tym
dobrze jakie w tej mierze przysługują prawa Jego Eminencji i że moja interwencja
może w zupełności nie być brana w rachubę, jednakowoż ze względu na spokój jaki jest
w interesie ogólnym, proszę raz jeszcze aby Grodzisko mogło otrzymać ks. Dziedzica
proboszczem, czego sobie tak gorąco życzy76.

Swój list do biskupa przemyskiego kończy poseł Sobek jakże znamiennym w tej sytuacji ewangelicznym zawołaniem: „A wołanie nasze niech
przyjdzie do Ciebie”. Wołanie to jednakże pozostało przysłowiowym wołaniem na puszczy. Najprzewielebniejszy Arcypasterz lekceważy posła Sobka
i jego grodziskich wyborców, dając im kolejną lekcję chrześcijańskiej demokracji i pokory.
Gorliwy czytelnik Biblii oraz człowiek pełen estymy dla nauk Chrystusa,
jakim niewątpliwie był Hospod, ubolewał, że oliwy do ognia sporu dolewa biskup, rzymskokatolicki kapłan. Zaangażowawszy się przed wielu laty
w działalność ludową nie obawiał się wrogich reakcji ze strony kapłanów
grodziskiej parafii, dlatego że obcował z proboszczem Świerczyńskim, który
pod każdym względem, także w traktowaniu nawet radykalnych ludowców,
był pośród kleru w Galicji pochlebnym wyjątkiem.
Hospod, wspólnie z innymi działaczami, dokonał na grodziskiej wsi
nieocenionego dzieła przebudowy świadomości społecznej w tym wymiarze,
który wiąże się z kwestią uwolnienia chłopa z niewoli dwóch dusz, duszy
pańszczyźnianej i duszy niewolniczej, i wprowadzenia ich w stan obywatelstwa. Podjął wraz ze Stronnictwem Ludowym, jakkolwiek by to szumnie nie
brzmiało, dzieło przebudowy świadomości społecznej w tym kierunku. Efekt
był rzecz jasna ograniczony, ale bez tych wysiłków grodzisko-leżajsko-łańcuckie chłopstwo byłoby znacznie bardziej anachroniczne w swoim myśleniu
i odczuwaniu społecznym. Bo anachroniczna bywa społeczność, w której
kluczowe sfery życia publicznego, religijnego czy obyczajowego objęte są
tabu milczenia lub rygorem jedynie słusznej interpretacji. Bez tej pracy nie
byłoby odważnej postawy upominania się grodziskich parafian o księdza Jana
Dziedzica.
O szczerym i głębokim zaangażowaniu Józefa Hospoda w sprawę mianowania na probostwo ks. Jana Dziedzica wiedzę swoją czerpię głównie
z przekazów rodzinnych. Rodzina moja, bliższa i dalsza, była pełna podziwu i uznania dla cnót kapłańskich ks. Dziedzica, przez całe dziesięciolecia
pielęgnując wspomnienie o nim jako o idealnym kapłanie. Zaangażowanie
Hospoda potwierdza także, czyniąc go jednym z głównych przywódców
i agitatorów ruchu społecznego na rzecz „ubiegania się o ks. Dziedzica”, ano AA Przemyśl, Teka parafii Grodzisko Dolne, List posła Jana Sobka do Biskupa z dnia
7 marca 1927.
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nimowy grodziski autor, który w anonimie skierowanym już w dniu 2 lutego
1926 roku (ks. prałat Feliks Świerczyński zmarł 26 stycznia 1926) do biskupa
przemyskiego (list ten przytaczam z nieznacznymi tylko skrótami) pisze:
Imieniem parafian Grodziska zwracam się do ks. Biskupa z następującą prośbą:
w ostatnich dniach pożegnał nas Czcigodny Pasterz ks. Prałat Feliks Świerczyński, (…)
jako zasłużony i ukochany przez parafian. (…) Ja pragnąłbym, aby tu stanął następca,
(…) który tej parafii podoła t j. dzielniejszy i wpływowy (…) takich nam trzeba kapłanów, kościół św. Katolicki spotężnieje i nikt mu nie zaszkodzi, a lud oni sobie ujmą
tak, iż go tu nikt nie opanuje i tego nie rozbije, ci, którzy ubiegają się o Ks. Dziedzica
wpływu i poważania większego nie mają, a są nawet politycznymi zwolennikami p.
Stapińskiego77 który jest twórcą kościoła narodowego, jak Józef Hospod, Majkut i t p.
Naszym zdaniem na te rzeczy należy uwagę zwrócić. Ks. Dziedzic jest dobrym kapłanem, ale mało wpływowym na lud, a teraz wpływowych dzielnych nam Księży trzeba.
List ów piszę z własnych pobudek (…) patrząc się na dzieje i wpływ ruchu ludowego
na społeczeństwo, lud tutejszej parafii jest za nieco zepsuty stosownie do ogółu wiele
się rzeczy dzieje złych i wiele jest zepsucia rozpusty i t p. Byłoby bardzo pożądanym
urządzenie misji, aby zło nieco stłumić i lud częściowo na lepszą drogę zaprowadzić. Bo
wiele sporów procesów, wiele pijaństw, wiele dziewcząt traci swą niewinność i to bardzo
wiele, rzadkością u nas uczciwi ludzie się znajdują. Wobec tego stanu rzeczy uważam za
swój święty obowiązek imieniem parafian apelować (…) o przydział dla tut. parafii na
proboszcza takiego księdza, który będzie wstanie podołać potrzebom parafii. Do tego
zaznaczam, że ks. Dziedzic za mało dzielności posiada (…) Tu nam trzeba księdza z poświęceniem z zapałem do pracy w kościele i poza nim, a ten potrafi zło zniweczyć i jak
należy parafie poprowadzi na przykład i wzór innym. W nadziei, że ks. Biskup raczy
nam zadość uczynić składamy serdeczne Bóg Zapłać! Grodzisko dnia 2 lutego 192678.

Biskup przemyski anonimowi uczynił zadość, ks. Jan Dziedzic proboszczem grodziskim nie został. Dekretem Kurii Biskupiej w Przemyślu z dnia 26
grudnia 1926 roku proboszczem w Grodzisku mianowany został ks. Stanisław Kmiotek, proboszcz w Niżyńcu79.
Józef Hospod przez kilka dziesięcioleci pracuje społecznie dla rzymskokatolickiej wspólnoty parafialnej w Grodzisku. Jest długoletnim członkiem
Rady Parafialnej80. Po śmierci ks. prałata Świerczyńskiego uczestniczy 25
lutego 1926 roku w protokolarnym spisie i odbiorze inwentarza kościelnego
i plebańskiego, jako jeden z dwóch w tym akcie reprezentuje Radę Parafialną. W jej imieniu uczestniczy między innymi w szacowaniu i przejmowaniu
nieruchomości pozostałych w spadku po zmarłych parafianach, a przeznaJózef Hospod wszelkie związki polityczne ze Stapińskim zerwał około roku 1907, czyli
prawie 20 lat wcześniej.
78
 AA Przemyśl, Teka parafii Grodzisko Dolne, List anonimowy z Grodziska do Biskupa
w sprawie obsady posady proboszcza w grodziskiej parafii.
79
 AA Przemyśl, Teka parafii Grodzisko Dolne; Na mocy przysługującego prawa patronatu; prezenty na grodziskie probostwo udziela ks. Stanisławowi Kmiotkowi Irena Lityńska,
właścicielka folwarku w Grodzisku Dolnym.
80
 AA Przemyśl, Teka parafii Grodzisko Dolne, Protokół Inwentarza kościelnego i plebańskiego z dnia 25 lutego 1926, Ugoda z Franciszkiem Bajem w sprawie legatu ś. p. Franciszka
Wnęka, z 12 czerwca 1927, Protokół z szacowania nieruchomości z dnia 17 marca 1928.
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czonych przez spadkodawców jako legaty dla kościoła parafialnego w Grodzisku81. Jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć parafialnych,
służących konserwowaniu, pomnażaniu i zachowaniu dla przyszłych pokoleń
wspólnego dobra parafialnego.
*
Mimo podeszłego wieku Józef Hospod dalej uczestniczy w życiu organizacyjnym i społeczno-politycznym PSL „Piast”. Dnia 28 kwietnia 1926
roku w Grodzisku Górnym przewodniczy zebraniu, na którym omawiano
sprawy gospodarcze i polityczne. Zebranie to uchwaliło rezolucję z wyrazami
zaufania dla Klubu PSL „Piast” oraz osobiście dla jego prezesa Wincentego
Witosa82.

Przewrót majowy
W maju 1926 roku, w wyniku przewrotu, do władzy dochodzi ekipa
związana z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, głoszącym hasła sanacji, czyli
naprawy i odrodzenia państwa. Początkowo zamach zyskuje poparcie niemal wszystkich ugrupowań politycznych. Grodziskie organizacje ludowe,
pod hasłem „Marszałkowi Piłsudskiemu cześć”, wyraziły swoje poparcie
Piłsudskiemu, wyrażając jednocześnie wotum nieufności ustępującym rządom Chjeno-Piasta pod kierownictwem Wincentego Witosa. Uchwały w tej
sprawie podjęły organizacje w Grodzisku Górnym i Chodaczowie83 oraz
w Grodzisku-Mieście84.
Z czasem euforia w społeczeństwie polskim malała.
Cóż ten przewrót mi się nie podobał. Wiem jak reagowali ludzie. Nawet dla rodzin
piłsudczykowskich zamach majowy był nie do zaakceptowania, gdyż był przeciw demokracji. To wielki błąd Piłsudskiego, który zresztą cierpiał bardzo, bo wiedział, że
nie postąpił jak należało. W młodości byłam świadkiem narastającego obrzydliwego
nacjonalizmu. Pamiętam jak w Warszawie byłam z ciekawości na zebraniach studenckich, z których szybko uciekałam, bo źle się kończyły. Bojówki endeckie szły potem na
Marszałkowską, żeby obrzucać żydowskie sklepy kamieniami85.

Kolejne ugrupowania polityczne przechodziły do opozycji, coraz wyraźniej widać było, że władze składające się z weteranów Legionów Piłsudskiego
dążą do zaprowadzenia autorytarnych rządów.
Niezadowolenie społeczne, powiązane z ogólnoświatowym kryzysem
gospodarczym, rośnie. Wrze szczególnie na wsi. Sanacyjna władza odpowiada na protesty represjami. Kulminacją pacyfikacji nastrojów jest uwięzienie
81
82
83
84
85

Ibidem.
„Piast” 1926, nr 20, s. 13.
„Przyjaciel Ludu” 1926, nr 21, s. 9.
„Przyjaciel Ludu” 1926, nr 22 , s. 3.
Barbara Skarga, „Przegląd”, 04.06.2006.
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liderów opozycyjnych ugrupowań w Berezie Kartuskiej. W 1931 roku, na
zjeździe delegatów Stronnictwa Ludowego, 8 tysięcy zebranych domaga się
obalenia rządów sanacji. Chłopi protestują przeciwko drastycznym obniżkom cen produktów rolnych i żywności. Pojawiają się postulaty wstrzymania
dowozu żywności do miast i bojkotu towarów produkowanych przez państwowe monopole. Wyraźne jest postrzeganie Polski jako kraju biedy, analfabetyzmu, bezsilności przesłanianej mocarstwową frazeologią.
Po przewrocie majowym, którego jako zamachu na konstytucyjny rząd
pod przewodnictwem Wincentego Witosa nigdy nie zaakceptował, staje
Hospod w pierwszym szeregu ludowców walczących o jedność rozbitego
dotychczas na kilka zwalczających się stronnictw ruchu ludowego. Wobec
zmasowanych ataków zjednoczonej pod sztandarem sanacji prawicy stało
się dla chłopów znakiem czasu, że tylko organizacja zjednoczonego ruchu
ludowego może wyrwać rzeszę chłopską z objęć sanacji i skoligaconej z nią
konserwatywnej prawicy. Takie stanowisko prezentuje Hospod również na
wielkim wiecu sierpniowym, jaki odbył się w Grodzisku w 1927 roku:
Dnia 28 sierpnia odbył się wielki wiec pod gołym niebem przy udziale około 1000
ludzi. Poseł Sobek zdał sprawozdanie z działalności poselskiej i sejmowej, nadto wygłosił piękny referat gospodarczy o uprawie roli i sadownictwie. Ob. Jan Będziński omówił
działalność byłych rządów Chjeno-Piasta i owocną pracę rządu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po przemówieniu Obywatela Józefa Hospoda, zebrani uchwalili rezolucję,
w której domagają się 7 klasowej szkoły, pożyczek długoterminowych, oraz apelują do
wszystkich chłopów Piastowów i Wyzwoleńców, by stanęli w jednym szeregu stronnictwa chłopskiego86.

Znamiennym jest, iż to właśnie po przemówieniu Józefa Hospoda idzie
z Grodziska do przywódców stronnictw ludowych rezolucja z wołaniem
o jedność ruchu ludowego. O jedność tego ruchu Hospod nawołuje od zarania niepodległości Polski, występując na wiecach zarówno macierzystej PSL
„Piast”, jak i gościnnie PSL-Lewicy.
W 1928 roku uczestniczy w wielkim zjeździe Grodziszczan i inteligencji
grodziskiej. Na znanym zdjęciu pamiątkowym, zatytułowanym „Zjazd Grodziszczan 1928”. przechowywanym przez Ośrodek Kultury w Grodzisku
Dolnym, widzimy go w pierwszym rzędzie osób stojących – trzeciego od
prawej.

86 „Przyjaciel Ludu”1927, nr 37, s. 10.
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Zjazd Grodziszczan w 1928 r. Z prawej strony w białym otoku Józef Hospod.

Stronnictwo Ludowe
W końcu marca 1931 roku ludowcy wsi grodziskich czytają w „Piaście”:
Zebrani w dniu 15 marca 1931 roku przedstawiciele trzech Stronnictw Ludowych,
a to PSL „Piast”, PSL Wyzwolenie i Stronnictwa Chłopskiego stwierdzają, że dobro Polski i dobro ludu polskiego wymagają zaniechania wszelkich walk w obozie ludowym,
(…) postanawiają połączyć trzy wymienione stronnictwa w jedno Stronnictwo Ludowe,
które odtąd jest jedyną niezależną organizacją ludu wiejskiego w Polsce87.

Współpraca stronnictw ludowych w ramach Centrolewu znacznie przyspieszyła akt zjednoczenia ruchu ludowego. Powstałe Stronnictwo Ludowe
zapoczątkowało nowy etap w życiu politycznym wsi grodziskiej. Po zjeździe
powiatowym w Łańcucie w połowie maja 1931 roku, rozpoczęło SL ożywione
prace organizacyjne. 31 maja zorganizowany został potężny wiec w Domu
Ludowym w Grodzisku, pod przewodnictwem Józefa Hospoda, w którym
uczestniczyło około 1000 mieszkańców Grodziska, Wólki Grodziskiej, Zmysłówki, Laszczyn, Chodaczowa i Bud Łańcuckich, rozwiązany przez urzędnika starostwa, gdy Jan Sikora wystąpił z krytyką władz, mówiąc o gwałceniu
konstytucji i więźniach brzeskich. Z powodu rozwiązania wiecu nie doszło
do uchwalenia rezolucji88. Akt zjednoczenia został powitany przez ludowców
grodziskich z radością, bo zniknęła wreszcie przyczyna wzajemnej walki
ludzi służących jednemu celowi – wsi. Było to dla Hospoda zwycięstwo idei
jedności, o którą niezmordowanie walczył przez całe swoje polityczne życie.
Znamiennym jest, iż właśnie jemu zostało powierzone w Grodzisku przewodnictwo wiecu zjednoczeniowego. Był to wyraz uznania grodziskiego ludu
dla jego zasług w wieloletnim szerzeniu idei zjednoczenia.

Sanacja
Z okresu 1927–1935, to jest z ostatnich lat jego pracowitego i bardzo
aktywnego życia społeczno-politycznego, zachowało się bardzo niewiele
wzmianek dotyczących jego działalności. Nie znaczy to wcale, że nie był aktywny. Do roku 1927 swoje okolicznościowe przemówienia z okazji 3 Maja
i innych uroczystości państwowych wygłaszał bez przeszkód. Po przewrocie
majowym i utrwaleniu się władzy sanacyjnej, z którą nigdy się nie utożsamiał,
każde jego publiczne wystąpienie było grzecznie, ale stanowczo przerywane
przez policję. Reżim sanacyjny, nie mając oparcia w społeczeństwie, węszył
wszędzie spiskowców, zamachowców i w każdym obywatelu opozycyjnie
nastawionym do rządu widział wroga państwa. Policjanci zwykle poruczone
im czynności wykonywali z całą brutalnością i bezwzględnością. Policjanta
używano przeciwko klasie robotniczej w mieście i chłopom na wsi. Mandaty
87
Program. Statut organizacyjny. Władze stronnictwa. Wskazówki organizacyjne. Warszawa 1932, s. 2.
88
„Piast” 1931, nr 31, „Zielony Sztandar” 1931, nr 6, s. 6.
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karne nakładane na chłopów-opozycjonistów, były istną plagą wsi. Hospod,
człowiek prawie 70-letni, był jednakże przez sanacyjną policję „szanowany”:
ostrożnie, lecz stanowczo ściągany z mównicy, nie zawsze też udawało mu
się przed policyjną interwencją wykrzyczeć – wcześniej na taką okoliczność
przygotowane – jakieś antyrządowe hasło. Polityki Piłsudskiego po 1926 roku
i sanacji nie akceptował. Polska sanacyjna, z wszechogarniającą galicyjską nędzą, bezrobociem, masową emigracją najwartościowszego elementu narodowego, niszcząca ludzi opozycji, nie była Polską jego walki, czynów i marzeń.
Powtarzał głośno wszem i wobec, że nie o taką Polskę przez 40 lat walczył89.
Bardzo dotkliwie krwawiło mu rodzicielskie serce i bolała ludowa dusza,
kiedy to w trakcie żarliwych, domowych „debat” politycznych konstatował,
iż z takim trudem wykształcony syn Feliks Hospod, wówczas porucznik Wojska Polskiego, okazywał się zatwardziałym piłsudczykiem, mało wrażliwym
na jego racjonalne ludowe argumenty i ideały. Każdy z nich zawsze pozostawał przy swoim. I tak pozostali do końca jego dni90.

Ojciec w pamięci syna
Przez ostatnie lata życia pokazał inne, mniej znane oblicze – pesymisty,
który z rezygnacją i złością przygląda się współczesnej Polsce. Do syna Feliksa, który z ocenami ojca ludowca najczęściej się w młodości nie zgadzał,
często powtarzał te słowa:
Chłopcze! Takiego zalewu kłamstw, obłudy, bigoterii, jak dziś obserwuję, nigdy
wcześniej – nawet za znienawidzonego przeze mnie Franciszka Józefa – nie widziałem. To jest dla mnie całkiem obcy świat. Funkcjonuję teraz politycznie i społecznie
w małym getcie, pośród ludzi, z którymi mam jeszcze o czym rozmawiać. Mówi się, że
dziś rządzi prawica, że prawicowe wartości doszły znów do głosu. Tymczasem to nie
żadna prawica, to reakcja. Najpaskudniejsze, co może być: reakcyjność podszyta bigoterią. W tym sosie naprawdę trudno jest żyć. Ale warto pisać i mówić – dla tych, którzy
jeszcze czytają i chcą słuchać91.

O ich istnieniu zaświadczał syn Feliks, często opowiadając ojcowskie
wyznania, oraz niżej popisany wnuk.

„Rewolta” grodziska92
Wybuchłej w czerwcu 1933 roku „rewolty” nie popierał. Uważał ją za
wystąpienie zupełnie nie zorganizowane i nie mające żadnego celu. Miał
wówczas prawie 73 lat, był państwowcem. Kierował się troską o dobro
 Według relacji Szczepana Hospoda.
Ibidem.
91
Relacja Feliksa Hospoda, syna Józefa.
92
 Tło i jej przyczyny; Pamiętny rok 1933. Komitet obchodów 25-lecia walk chłopskich.
Rzeszów 1958, s. 55–57.
89
90

261

włościanina, dobro państwa, a nie zdobywaniem elektoratu. Uznawał demokratyczne reguły gry, uważał, iż w niepodległym państwie o swoje prawa
można i należy walczyć na drodze parlamentarnej, kartką wyborczą w trakcie
wolnych i uczciwie przeprowadzonych wyborów. Całkowicie utożsamiał się
ze stanowiskiem Stronnictwa Ludowego, które stanowczo nawoływało do
spokoju. Przykro doświadczony w podobnej sytuacji aresztem i wysokimi
grzywnami przez austriackie władze zaborcze w 1887 roku zdawał sobie
sprawę z tragicznych dla wsi następstw zbiorowych, niekontrolowanych
wystąpień. Dzikość i bezsensowność tych zamieszek ciążyła mu do śmierci
jako przygnębiające wspomnienie. Konsekwencje zajścia, jak przewidywał
Hospod, dla były chłopów tragiczne. Oto co pisze o wyczynach sanacyjnej
policji w Grodzisku Wincenty Witos:
Tomaszowi Ołowieckiemu z Grodziska, starcowi 70 letniemu cierpiącemu na reumatyzm, policja kazała siedzieć na schodkach wychodka, syna jego umysłowo chorego
zabrała i znęcając się nad nim kazała mu maszerować, w czasie zaś tego marszu strzelała mu nad głową, a w końcu go tak pobiła, że musiano go karmić, gdyż ręce miał
połamane i pogruchotane. Jana Krajewskiego z tegoż Grodziska policja pobiła aż do
utraty przytomności, a kiedy zemdlony upadł na ziemię, bito go po stopach, a w końcu
jeden z policjantów nad nim się znęcających przebił go bagnetem93.

Ta z konieczności bardzo krótka wzmianka nie wyczerpuje nawet
w drobnej części wypadków katowania i znęcania się przez policję nad ludnością, najczęściej niewinną.
Po brutalnej pacyfikacji wsi przeprowadzonej przez wojsko i policję 94
Hospod swoją spokojną, acz stanowczą interwencją pomógł zaangażowanym
w rewoltę wielu młodym ludziom, w tym także swojemu najmłodszemu synowi Szczepanowi95 uniknąć katowania, aresztu i niechybnych kar.

Hospod a Żydzi
Antysemityzmu nie uprawiał i w żadnej mierze nie popierał. Uważał,
iż walka z elementem decydującym w polityce, z Żydami, sprowadzić musi
coraz zgubniejsze skutki i coraz szkodliwiej oddziałuje na życie publiczne.
W Galicji Żydzi stanowili siódmą część ludności, trudniąc się głównie
handlem i przemysłem. Zajęli taką pozycję w życiu ekonomicznym miast
i miasteczek, że mieli dość siły, aby się przed atakami obronić. Galicyjski
antysemityzm nie przeszkadzał jednak Hospodowi w przejawianiu sporej
sympatii ku Żydom. Cenił sobie ich niezachwianą lojalność, ich wzajemną
solidarność oraz wartości zawodowe, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej
i handlowej. Niejeden z grodziskich i leżajskich Żydów słusznie mógł się
 W. Witos, Moje wspomnienia, t. III, Instytut Literacki, Paryż 1965, s. 365, 366, 377–381.
Ibidem.
95
 Według relacji Szczepana Hospoda.
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uważać za zaufanego doradcę, „bankiera” czy lekarza, a także powiernika
Hospoda. Na zarzuty, że jest filosemitą, odpowiadał:
Przecież nawet papieże nieraz chronili Żydów, miał żebym być bardziej katolicki niż
sam papież?96.

W takich sytuacjach przypominał sobie słowa pewnego mądrego Żyda,
z którym często na słowa się potykał. Był wtedy dość przygnębiony, sprawy,
którymi ostatnio się zajmował nie szły najlepiej. Podszedł do niego Żyd i spytał „Co ty się Hospod tak martwisz”. Dziadek odpowiedział szczerze: „Ach
wszystko idzie nie tak. Jest źle…”. Żyd od razu go pocieszył:
Błąd! Ty się Hospod nie martw, jak jest źle, bo przyjdzie dobrze. Ty się martw jak
jest dobrze, bo przyjdzie źle…97.

Nie folgował natomiast Hospod wszelkiej maści żydowskim kombinatorom, pragnącym nadużyciami bogacić się kosztem biednego ludu. Zmowę
Księcia z Żydem tak komentuje:
Książę i Żyd. W łańcuckim powiecie mamy Żyda Lejzora Wanga, który na lasach
już się tyle dorobił, że jest już niemal hrabczukiem. Ten Lejzorek wkroczył już w zeszłym roku nawet do lasu książęcego w Przeworsku. (…) Właścicielem Przeworska jest
Książę Andrzej Lubomirski, ale zarząd majątku oddał hr. Mycielskiemu, a sam zajęty
cukrowarstwem pewno nie wie jak się jego rządca z Żydami zadaje na szkodę jego
i włościan98.

Na wiecu w Żołyni w 1921 roku uchwalono z jego inicjatywy następującą
rezolucję, skierowaną głównie przeciwko paskarzom żydowskim:
Tak samo jednomyślnie uchwalono rezolucją Hospoda z Grodziska w sprawie
sprawiedliwego rozłożenia danin i obciążenia podatkami handlarzy i paskarzy, choćby
nawet samych panów pejsatych przez unormowanie cen po sklepach99.

Nawet w intensywnych kontaktach Hospoda z samym Witosem pojawia się akcent żydowski. Zamieścił go Wincenty Witos w „Moich wspomnieniach”, opisując wydarzenia i zjawiska występujące na galicyjskiej wsi,
a poprzedzające wybuch I Wojny Światowej. W rozdziale zatytułowanym
„Przepowiednie” pisze:
„Na jarmarku w Łańcucie poważny gospodarz Józef Hospod z Grodziska, w sposób
tajemniczy mówił mi o bliskiej wojnie zaznaczając, ze mu o tym powiedział Żyd, który
wie dużo i nigdy się prawie nie myli. (…) Biorąc udział w konferencji, jaką tam w ten
sam dzień odbyłem, nie wspomniałem chłopom o tych rzeczach ani jednym słowem.
(…) Gdy taką rozmowę kończyłem w jednym z miast powiatowych (…) otworzyły się
drzwi maleńkiego pokoju, w którym odbywaliśmy zebranie. Wtłoczyło się przez nie
 Według relacji syna Feliksa Hospoda.
Ibidem.
98
„Pszczółka i Wieniec” 1902, nr 18, 286.
99
„Przyjaciel Ludu” 1921, nr 45, s. 9, 10.
96
97
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kilkunastu zdyszanych chłopów, krzycząc jeden przez drugiego: „Rany boskie, Wojna”.
Skoczyliśmy na równe nogi. Chłopi jedni pchali się jeszcze do pokoju, inni odchodzili
do koni i wozów niepewni, czy tej wojny nie ma już gdzieś blisko. (…) Jadąc przygodną
furmanką o parę godzin później, widziałem po drodze już rozlepione afisze, zapowiadające ogólną mobilizację100.

Jak nietrudno zauważyć, wykreowana przez Hospoda tajemnicza postać
Żyda o znamionach proroka miała zagwarantowane powodzenie nawet
u takiego racjonalisty, jakim był Witos. Hospodowi zapewne z wrodzonej
skromności było wygodniej samemu nie wchodzić w aureolę proroka, a do
przekazania swoich przemyśleń posłużyć się wymyśloną postacią. Przecież
nie mógł jeszcze wtedy wiedzieć, że posługuje się proroctwem doskonałym.
Żyd w takich okolicznościach okazywał się niezastąpionym.

Hospod-instytucja
Niewątpliwie był elementem grodziskiej elity. Imponował samo wykształceniem, biografią, pozycją społeczną, tym, że przez wiele lat był radnym powiatowym, członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, powszechnie
uznanym chłopskim adwokatem, „taranem do rozbijania trudnych spraw”.
Był osobą, której obowiązkiem było podejmowanie inicjatyw i mówienie do
ludzi, niekoniecznie tego, co im się podobało.
Na pewno wielorakość zainteresowań i niespożyta energia pozwoliły
Hospodowi uzyskać jedno – bez kłaniania się powiatowym dygnitarzom wypracował sobie taką pozycję, że stał się instytucją na swoim terenie i to wbrew
tendencji panującej w ruchu ludowym, gdzie nieustanna rotacja działaczy
umożliwiała temperowanie niepokornych. Będąc tylko zwykłym działaczem,
na pewno wiele jego osiągnięć byłoby straconych. Status, który osiągnął,
pozwalał mu na prowadzenie dosłownych nieraz walk, z magnatami, starostwem, biskupami, wreszcie z partyjnymi „przyjaciółmi”.
Jego charakter był uszyty na miarę nietuzinkowego etosu. Cechą tego etosu był moralizm, przekonanie o własnej przyzwoitości, pewność, że kłamstwo
i oszczerstwo kompromitują kłamcę i oszczercę, wiara w przyrodzoną dobroć
ludzi, brak zdolności do krętactwa, manipulacji, intrygi, pogarda dla wartości
materialnych, a także swego rodzaju megalomania etyczna i intelektualna.
Na jego przykładzie najważniejsza jest konstatacja, że o wartości człowieka nie decydują korzenie, tylko to, co sam osiąga w swoim życiu. Decyduje
własny wkład i wysiłek. Sam o sobie mówił: „miałem w życiu dużo szczęścia”.
Szczęście jest wtedy, gdy w tym miejscu i czasie, gdzie rozgrywa się życie
człowieka, dużo się dzieje. Nie marzył o uczestniczeniu w polityce, ale tak
potoczyły się jego losy. Wierzył w potęgę przypadku. Czy chciał przez to po W. Witos, Moje wspomnienia, LSW, Warszawa 1978, s. 346, 347.
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wiedzieć, że sukces zawdzięcza nie wytężonej pracy nad sobą, a splotowi rozmaitych zbiegów okoliczności? Uwodzicielski, młodzieńczy wdzięk zastąpiła
z czasem prorocka charyzma.

Hospod w pamięci Grodziszczan
Stanisław Przeszło (1905–1972), nauczyciel łaciny, znany w Grodzisku poeta, autor kilkuset antykomunistycznych wierszy o zabarwieniu satyrycznym
(z tego powodu nigdzie niepublikowanych), charakteryzując inteligentów peerelowskiej proweniencji, którym jednakże inteligencji odmawiał, pisał:
Warto się nad nią [inteligencją] zastanowić, bo za dużo namnożyło się ludzi, którzy
mają pretensje do inteligentów. Piszę o tym dlatego, ażeby zmusić kogoś do zastanowienia się nad tym, bo w Grodzisku za inteligentnego uchodził w okresie międzywojennym
nie tylko prof. dr Franciszek Leja, ale też chłop Józef Hospod. Teraz nastąpiła radykalna
zmiana (…), roi się od inteligentów, a wyczuwa brak inteligentnego człowieka101.

Powołując się na grodziską tradycję okładania obelżywymi przezwiskami
mieszkańców Wólki Grodziskiej przez rodowitych Grodziszczan, w swoich
wspomnieniach Stanisław Przeszło pisze:
Wólczanom do ostatnich niemal czasów nie szczędzono obelżywych przezwisk, które ostatecznie zdusił swoim autorytetem wólczański Demostenes102, kandydat na posła
do parlamentu austriackiego, Józef Hospod103.

Jeżeli przyjmiemy, że jedną z zasadniczych cech inteligentnego człowieka jest zdolność rozwiązywania problemów przy pomocy myślenia, nabytej
wiedzy i doświadczenia104, to Hospod nabytą samouctwem wiedzę sprawnie
wykorzystywał przez cały okres swojej pięćdziesięcioletniej pracy społeczno-politycznej. Wraz z postępem czasu, w kolejnych dziesięcioleciach XIX,
a następnie XX wieku, podejmuje coraz to nowe wyzwania, służąc zawsze
ludowi, z którego wyrósł:
Występował w obronie chłopów, był taranem do rozbijana ciężkich spraw. (…)
Orientował się w przepisach prawnych i procedurze sądowej105.
 S. Przeszło, Szanowny Krajanie, Łan, 06.10.1970. Kopia maszynopisu w posiadaniu
autora.
102
 Demostenes (384–322 p.n.e.), największy mówca starożytnej Grecji, autor mów sądowych i politycznych, a także Filipik.
103
 S. Przeszło, Grodzisko, s. 2–3, [w:] J. Półćwiartek, Grodzisko do rozbiorów, [w:] „Dzieje
Ziemi Grodziskiej” pod redakcją W. Bonusiaka, Grodzisko Dolne 2009 s. 140.
104
 Według encyklopedycznej definicji; „inteligencja to zespół zdolności umysłowych
umożliwiających człowiekowi sprawne korzystanie z nabytej wiedzy oraz skuteczne zachowanie się wobec nowych zadań i sytuacji”. Słownik języka polskiego definiuje inteligencję, jako;
zdolność rozumienia sytuacji i znajdywania na nie właściwych, celowych reakcji; zdolność
rozumienia w ogóle; bystrość, pojętność.
105
B. Pempuś, op. cit., s. 134.
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Całe życie hołdował zasadom:
Wiedzą wszyscy, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że
się nie da zrobić, i on właśnie to robi,
Brak wam odwagi nie dlatego, że rzeczy są trudne, ale rzeczy są tak trudne, dlatego
że brak wam odwagi

i „Pierwszym i wielkim przykazaniem jest: nie daj się zastraszyć”.
Za młodu Hospod zwierzał się swoim znajomym, iż umrze młodo. Umarł
w wieku 75 lat, wciąż zbyt młody psychicznie, żeby móc pogodzić się z tym,
że dla niego już wszystko się kończy. Tłumaczył, że własna śmierć dlatego wydaje mu się paskudna, iż nagle przestaje wiedzieć, co dalej. Chciałby siedzieć
na jakiejś chmurce, czytać jutrzejsze gazety i patrzeć, co się też w jego ukochanym Grodzisku dzieje. W dzień jego pogrzebu niebo nad Grodziskiem
było bezchmurne, a pierwsza opozycyjna gazeta ludowa, jakiej nie przeczytał,
rozwodziła się o strajkach chłopskich, krzywdzie ludu i szwindlach sanacyjnych kacyków. Strata zwykle jest mniejsza niż się człowiek spodziewa.
*

Pożegnanie

Z punktu widzenia, jaki daje nam teraźniejszość, Hospoda trzeba uznać
za wybitnego działacza chłopskiego z przełomu XIX i XX wieku.
Życie przeżył według ewangelicznej zasady
Niechaj mowa wasza będzie: tak-tak, nie-nie. A co nadto jest od złego pochodzi [Mt
5, 33–37].

Ksiądz prowadzący liturgię żałobną szerokim krzyżem przeżegnał grób,
kolejny w szeregu innych na cmentarzu grodziskim. Leży w nim jeden z tęższych chłopskich intelektów, który sformowała i wydała ziemia grodziska na
przełomie XIX i XX wieku.
Razem z nim złożono do grobu postać, którą się ceni za jej dumną hardość,
niezłomną wiarę w idee nieziszczalne, siłę i zawziętość, które opromieniają
każdy czyn tego stosunkowo bujnego życia. Jako taki jest Hospod niezatartym wspomnieniem dla każdego człowieka kulturalnego, każdemu wrogowi
imponuje swoją mocą. I takiego żegnali go tak przyjaciele, jak i przeciwnicy.
Odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku człowieka zasad, męża, którego
pamięć nierychło zgaśnie we włościańskich chatach grodziskiej społeczności.
Pogrzeb śp. Józefa Alojzego Hospoda odbył się w dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada 1935 roku, na cmentarzu parafialnym w Grodzisku przy
licznym udziale żałobników. Zmarłego pożegnał w imieniu Parafii i Rady
Parafialnej ks. kanonik Stanisław Kmiotek. Podczas pochodu z kościoła na
cmentarz parafialny przygrywała utwory żałobne grodziska orkiestra dęta.
Nad otwartą mogiłą przemówiło kilku ludowców106.
 Według przekazów rodzinnych.
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Hospodów tożsamość
Własnym życiem i przykładem przodkowie przekazywali swoim pociechom, jak szanować i chronić swoja rodzinę. To było zawsze miejsce, gdzie
każdy z nas miał oparcie w chaotycznym świecie. Rodzina była małym
społeczeństwem, gdzie uczyliśmy się życia, wzajemnego poszanowania, traktowania jej tak, żeby nigdy nas nie zawiodła. To także wzajemne poleganie
na sobie, pracowitość, oszczędność, wykształcenie, swoboda religijna i obywatelskość. Nikt z nas nie zna swoich możliwości, dopóki nie musi z nich
korzystać. To rodzina nas uczyła samodzielności oraz jak być pionierem,
który zdobywa nowe terytoria.
Etos pracy w Polsce jest od wieków chory. Kiedyś rozdarta pomiędzy sarmackim lenistwem a pańszczyźnianym przymusem, trafiła na okres dzikiego
kapitalizmu, kiedy była mordęgą, zanim mogła stać się dobrze opłacana.
To przodkowie uczyli nas zdejmować to przekleństwo z polskiej pracy, ćwicząc praktycznie latami jak mantra znany slogan:
skoro praca kiedyś stworzyła człowieka to stworzy również Ciebie, jako wolnego.

Kiedy religia tworzyła obraz świata, wtedy Polak-sarmata miał księży od
myślenia, jak najbardziej w zgodzie z życzeniem Kościoła. Dlatego Polak boi
się myśleć samodzielnie. Jeśli jest dobrze wykształcony, to woli erudycję od
własnych teorii, jak kiedyś wolał uczoną pobożność od herezji. A przecież
tworzymy się w myśleniu. Nasz świat jest tak duży, jak nasza wiedza o nim.
Im więcej wiesz, tym jest Ciebie więcej. Wiedza i praca stanowią twoje dwa
warunki wolności.
Do minimum tożsamości należała również religia. Nie był to jednak ludowy katolicyzm polski. Powtarzano nam: traktuj kościół jako propozycją
do odrzucenia, jeśli wydaje ci się słabo uzasadniona, szukaj lepszej, w innych
religiach albo filozofiach. Jeśli zaś masz wiarę, kwestionuj każdy dogmat, nie
bój się czytać i myśleć samodzielnie. Nie ma prawdziwej wiary bez wolnego
wyboru. Ty i tylko ty jesteś panem swojego umysłu.
Choćbyś był najlepszy, nie jesteś samotną wyspą. Musisz wyrażać w wolnych wyborach swą wolę polityczną, nawet jeśli gardzisz polityką. Udział
w życiu wspólnoty to warunek pełni człowieczeństwa. Jeśli nie podoba ci się
żaden z kandydatów, oddaj nieważny głos, ale głosuj. Musisz sam siebie stworzyć obywatelem kraju i świata.
Miej charakter. Z charakterem wiąże się przede wszystkim coś, co nazwalibyśmy pryncypialnością, trzymaniem się pewnych zasad, które człowiek
przypisuje sobie, jako coś stałego, coś, czego chce się trzymać. Niewykluczone, że zasady te są błędne i trzeba je korygować. Ważne jest jednak to, aby
nie być bezkrytycznym naśladowcą, kopiującym czyjeś postępowanie. Nie
naginaj swoich zasad do okoliczności.
267

Przede wszystkim nie należy mówić nieprawdy, dlatego trzeba mówić
rozważnie, właściwie dobierać słowa. Nie należy mówić pochlebstw i w oczy
być słodkim, a poza oczami wrogiem. Nie należy łamać danego słowa. Nie
przyjaźnić się wreszcie z ludźmi złymi, a kontakty z nimi ograniczać np. do
kontaktów w pracy.
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Rozdział VIII

Legendy
Bose zimą nogi, czapa baranica i długi kożuch * Czy Wysoki Sąd „TO” Widział czy tylko
Słyszał? * Chłop a urzędy * Zły * „Złodzieje grasują, policja ściga politycznych” * „Chochoł”
* Rzeźnik * Wierny pies Nero *

Polacy byli i są narodem kochającym baśnie i legendy o sobie samych.
Legendy to zwykle opowieści o ludziach lub wydarzeniach. Mają na celu
upowszechnienie wiedzy o tym, co w danej społeczności jest akceptowane
i co nie może mieć miejsca. W operowaniu legendami mniej istotna jest
zgodność historyczna z faktami. Najistotniejszy jest w nich przekaz moralizatorski. Cechuje je oryginalność, błyskotliwość i głęboka mądrość ukryta
w lapidarnej formie. Są świadectwem mądrości narodu, świadectwem danej
epoki.
Legenda jest potrzebna raczej biednym niż bogatym, zniewolonym niż
wolnym, ciemnym niż wykształconym; dlatego jest powszechna, potrzebna
i godny wiary. W odróżnieniu od baśni uznawana jest za prawdę i wpływa
na zachowania ludzi. Jest prosta, dostępna dla każdego, nie wymaga trudu
poznawczego, specjalnej edukacji czy myślenia abstrakcyjnego.
O każdym przywódcy ludowym krążyło, i często nadal jeszcze krąży, wiele anegdot, prawdopodobnych i nieprawdopodobnych. Ich bogactwo budzi
bardzo uzasadnione podejrzenia, że były specjalnie fabrykowane dla zwiększenia popularności idola. Zapewne produkowało je najbliższe otoczenie,
aby podtrzymać legendę przywódcy. Niewykluczone, że wiele z tych anegdot
powstawało ad usum Delphini1.
O spuściźnie Hospoda w grodziskiej legendzie tak opowiada Józef Rydzik
z Grodziska Górnego:
W pamięci mieszkańców Grodziska zasłynął Józef Hospod jako wytrawny obrońca chłopów w sprawach głównie sądowych. Jego błyskotliwe riposty krążą jeszcze
dziś, jako zwykłe kawały. Wielu mieszkańców nie wie, kto był ich autorem, tak jak
nie pamięta się autorów słów i kompozytorów wielu pięknych, nie tylko ludowych,
piosenek2.

*

1
 Łac. na użytek Delfina, publikacja okrojona, ocenzurowana, przykrojona na doraźny
użytek, uprzyzwoicona.
2
Józef Rydzik ur. 1941, relacja z 2004 roku w posiadaniu autora.
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Bose zimą nogi, czapa baranica i długi kożuch
Była to nie tylko poza czy znak firmowy, jak byśmy dzisiaj powiedzieli,
uznanego grodziskiego i powiatowego trybuna, ale również trwały ślad przeżytych w dzieciństwie i młodości niedostatków.
Hospod już w dorosłym życiu, kiedy stać go było na solidne buty, znany był
nie tylko w Grodzisku, ale w całej powiatowej okolicy z tego, że chodził (zapewne
z przyzwyczajenia i oszczędności) nawet w zimie boso, ale równocześnie zawsze
w solidnym długim baranim kożuchu, i takiej samej czapie na głowie.
Według relacji jego córek; Julii i Bronisławy w domu na „zapiecku” stały
zawsze na prawidłach wypastowane dwie pary solidnych butów zimowych
z długimi cholewami. Według licznych relacji zasłyszanych przeze mnie od
ludzi dobrze znających Hospoda, demonstrowanie bosych stóp, szczególnie
w porze zimowej, przez powszechnie szanowanego i znanego w Grodzisku
i powiecie gospodarza i ludowego działacza w czasach, kiedy obuwie było już
przez wieś powszechnie akceptowane i używane, było rodzajem politycznej
i klasowej demonstracji oraz sprzeciwu wobec panujących wówczas w Galicji
na poły feudalnych stosunków społecznych. Znane i chętnie opowiadane były
przez grodziski lud liczne zabawne sytuacje i konfuzje robione przez bosego
zimową porą Hospoda możnym tamtego galicyjskiego świata, wszelkiego rodzaju Panom i Plebanom. Jako człowiek światły, oczytany, sprawnie posługujący się językiem literackim, znany był z ciętego języka, celnych sytuacyjnych
ripost i okolicznościowych, zwykle bardzo kąśliwych dla adwersarza żartów.
W takiej sytuacji winnym bosych stóp chłopa Hospoda był zawsze adwersarz.
Obuty jednocześnie w dwie pary obuwia: zwykłe trzewiki i nałożone na nie
gumowe kalosze, ubolewający nad losem bosego Hospoda zwykle słyszał:
Psio krew! Takie Ci u nos panują porządki, że jeden chodzi w dwóch parach na raz
a drugi ni Mo ani jednej i musi chodzić boso!

Tak potraktowany jegomość losem „biednego”, bosego Hospoda już nigdy więcej się nie interesował.
*
Wiadomo z przekazów rodzinnych, że Hospod nigdy nie stosował ostrej
stylistyki słownej. Wulgaryzmy językowe były mu obce. Przekleństw i wyzwisk
nie używał. Jedyne, jakie znał to „ psio krew”, którego niezwykle rzadko się
dopuszczał. Uważał, że pomimo braku na to paragrafów, człowiekowi nie przystoi siarczysty język. Mimo bardzo żywiołowej natury i dużego temperamentu
polemicznego hołdował mądrości ludowej „klną ci, co nie umieją mówić”.
Emocje, które nim niewątpliwie targały, rozładowywał wyrażając swoje myśli w
prawdziwie natchnionych mowach, pełnych zapału i głębokich myśli, porywając za sobą
większość zgromadzeń3,
3
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 T. Spiss, op. cit., s. 118–119.

na których przemawiał. Tak widzą i wspominają go współcześni. Był chłopskim erudytą, jednak podobnie jak inteligenci z krwi i kości nie musiał odwoływać się do bluzgów. Za pomocą zręcznie dobranych figur retorycznych
zręcznie odgryzał się politycznym i klasowym oponentom w elegancki sposób. Znany był z ciętego języka i błyskotliwych ripost4.
*
W dwudziestoleciu międzywojennym życie polityczne w Polsce zdominowane było przez kłótnie, wzajemne oskarżenia i walki partyjne na forum
sejmowym. W latach trzydziestych sytuacja polityczna w Polsce stawała się
coraz bardziej napięta. Masowe strajki okupacyjne i krwawo tłumione przez
policję manifestacje robotników, m.in. w Krakowie i we Lwowie, przyczyniały się do radykalizacji nastrojów i jednocześnie do wzmocnienia terroru
ze strony władz sanacyjnych. Bez sądu, procesu i podania zarzutów wywożono opozycyjnych działaczy skutych kajdankami, pod eskortą policji, do
Berezy Kartuskiej. Najcięższe boje toczyły się między Józefem Piłsudskim
i jego sanacyjnymi rządami a opozycją, zarówno prawicową, jak i lewicową.
Równocześnie mnożyły się naloty policji na lokale opozycji, zwłaszcza PPS
i PSL, rozbijanie ich zebrań i wieców, a także pobicia opozycyjnych działaczy
przez „nieznanych” sprawców. Tuszowano afery. W międzyczasie krajobraz
partyjny zmieniał się, partie dzieliły się, rozpadały i rodziły nowe koalicje.
Zmieniały się też rządy, niczym szkiełka w kalejdoskopie.
Sądząc po aresztach, sądach czy liczbie więźniów politycznych, to Polska
sanacyjna była państwem policyjnym o dużej surowości stosowanych represji. Wyroki były surowe, za działalność komunistyczną średnio ok. 4 lat. Po
1935 roku nie orzekano wobec komunistów kary śmierci, jednakże ukraińskim nacjonalistom nie pobłażano. W ramach obowiązywania sądownictwa
doraźnego na ziemiach wschodnich (1931–1934) powieszono 103 skazańców. W roku 1934 utworzono w Berezie Kartuskiej więzienie o bardzo
ostrym reżimie, w którym bez sądu, na podstawie decyzji administracyjnych,
zamykano głównie komunistów i ukraińskich nacjonalistów, łącznie przeszło
3500 więźniów.
Nie patyczkowano się z uczestnikami licznych wówczas wystąpień zbiorowych czy zamieszek ulicznych. Od kul policyjnych w sytuacjach wystąpień
zbiorowych padło w latach 1926–1939 nie mniej niż 600 osób, nie licząc 381
poległych w czasie przewrotu majowego w 1926 roku. Policja strzelała często
i łatwo. Zaniepokojony Sławoj-Składkowski pod koniec lat 30. XX wieku forsował rozbudowę zwartych formacji policyjnych, zdolnych rozpraszać tłum
pałkami i kolbami, bez konieczności strzelania.
Humor i dowcip, a także rozbrajająca beztroska w najniebezpieczniejszych nawet okolicznościach, to podobno specyficzne cechy narodowe Pola S. Hospod, relacja spisana przez autora w latach 70. XX wieku.

4

271

ków. W najgroźniejszych nawet okresach rodziły się dowcipy, które spełniały
wielką rolę mobilizującą. To także broń Hospoda i grodziskich ludowców
broń do walki z sanacją.

Czy Wysoki Sąd „TO” Widział czy tylko Słyszał?
Hospod był kiedyś świadkiem na rozprawie w Sądzie Grodzkim w Leżajsku. Niestety informacje o charakterze sprawy i stronach sporu nie zachowały
się. Grodziszczanin szczegółowo odpowiadał na pytania sędziego i wiernie
przekazywał swoją wiedzę na temat sprawy. Jednakże Sąd wnikliwie dociekał
i wielokrotnie powtarzał pytanie, czy świadek rzeczone zdarzenie naocznie
widział. Hospod niezmiennie i cierpliwie tłumaczył, że o zdarzeniu od wielu
ludzi ma wiele dokładnych relacji.
Wysoki Sąd: Świadek ostatecznie potwierdza, że zdarzenia na własne
oczy nie widział tylko o nim słyszał.
Świadek:
Tak potwierdzam, opowiadało mi o zdarzeniu dokładnie wielu godnych i wiarygodnych ludzi.

Wysoki Sąd:
Więc takie świadectwo niczego do sprawy nie wnosi, ponieważ świadek nic nie
widział, a tylko słyszał. Dziękuję świadkowi, świadek jest wolny.

Niezadowolony z takiego skwitowania swojego świadectwa, wychodzący
z sali Hospod, będąc już w drzwiach, puścił głośnego, lekceważącego „bąka”.
Nie była to oznaka elementarnego braku wychowania czy nagłej gastrycznej
przypadłości Józefa Hospoda. Była to jego, działacza ludowego i opozycjonisty ocena postępowania, reżimowego sanacyjnego sądu. Sędzia błyskawicznie
zareagował głośnym krzykiem „świadek wróć!”. Następnie poinformował
Hospoda, że za obrazę sądu zostaje ukarany. Dziadek ze stoickim spokojem
zwrócił się do sędziego i zapytał: czy Wysoki Sąd „TO” widział czy tylko słyszał?
O losach kary i dalszych relacjach Hospoda z sądem przekazy ludowe
milczą. Prawdopodobnie sędzia miał poczucie humoru, osobiście znał Hospoda i jego wiele podobnych wyczynów, poza tym nie chcąc się ośmieszać
i narażać na nieuchronne odwołanie Hospoda od nałożonej kary, jak również
ewentualne kazuistyczne procesy, nigdy nie próbował jej egzekwować5.
Przy innej okazji inny sędzia, nie znający jeszcze Hospoda, uniewinnia
go, jednocześnie składając mu dobroduszne ojcowskie pouczenie:
Panie Hospod, zostaje Pan tym razem uniewinniony, niechże się jednak strzeże, aby
znowu nie wpadł w złe towarzystwo.
5
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Józef Rydzik ur. 1941, relacja z 2004 roku w posiadaniu autora.

Hospod:
O tak Panie Sędzio: Ja już nigdy się z Panem nie spotkam.

Naczelnicy sądów w Łańcucie i Leżajsku, nie chcąc mieć osobiście do
czynienia z Hospodem i nie być obiektem ośmieszania, który wychodził zazwyczaj obronną ręka z różnych sądowych opresji, zaistniałych na tle jego
społecznej lub politycznej działalności, wyznaczali do prowadzenia spraw
Hospoda nowicjuszy, w finale bawiąc się dobrze kolejnym hospodowym krotochwilem i tylko chwilowo skonfudowanym kolegą.
*

Chłop a urzędy
Szczególnie wrogo ustosunkowani byli chłopi do urzędników, którzy
traktowali ich opryskliwie i lekceważąco. Chłopi źle wyrażali się o pracy
urzędników, a ich samych nazywali darmozjadami6. Chłopi grodziscy w tamtych czasach jak ognia unikali załatwiania spraw w biurach i urzędach. Wiele
zależało od tego, jak chłop ten urzędowy próg przestąpił. Przeważnie miął
nerwowo czapkę w rękach, o przysługujących mu prawach nic nie wiedział,
na twarzy malowało się wyczekiwanie na wyrozumiałość, bez determinacji
przeciwstawienia się złej woli albo nieuczciwości, której wszędzie było pełno.
Bardziej zaradni skarżyli się prasie ludowej na takie stosunki.
Radca Sądu Powiatowego w Przeworsku P. Lewicki wydał zarządzenie, że nie wolno
stronom prosić urzędnika prowadzącego księgi hipoteczne o przeglądnięcie ksiąg gruntowych i map, lecz tylko za jego zezwoleniem. A więc hipoteka w Przeworsku obecnie
w kurateli. Czy to wolno tak cisnąć naród przymusem do notariusza i adwokata?7
Łańcut. Z liczby wielu wyjątkowych zarządzeń naczelnika tutejszego sądu utrzymuje się dotąd zakaz sporządzania przez strony odpisów z aktów (…), w które z mocy
ustawy interesownym wgląd jest dozwolonym. Ktokolwiek zatem pragnie przyjść w posiadanie potrzebnego mu odpisu (…) zmuszonym jest odpis ten w kancelarii zamówić
(…) należytość za takowy (50 ct. od arkusza) uiścić, następnie raz lub dwa i więcej razy
po odbiór takowego się zgłosić. Praktyka tego rodzaju nie jest w ustawie zgoła uzasadnioną, koliduje pod wieloma względami z interesem stron8.

W takich sytuacjach często jako jego pełnomocnik występował Hospod.
Stosował takie metody, które były skuteczne w walce z „bandyckimi urzędami i politykami”9. Wiedział, że to oni powinni się bać, innych słów i metod
nie rozumieją, jak się nie boją, to nic nie załatwią, nic nie zrobią. Z praw
6
 K. Dunin-Wąsowicz, Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji, LSW, Warszawa 1956,
s. 52; J. Stapiński, Pamiętnik, LSW, Warszawa 1959, s. 20.
7
„Przyjaciel ludu” 1902, nr 29, s. 11.
8
„Kurier Rzeszowski” 1896, nr 11.
9
Jan Czerwonka ur. 1912. Relacja w posiadaniu autora.
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przyrodzonych nie można zrezygnować. I to trzeba biurokracji przypominać.
Obywatel nie może jej dać do zrozumienia, że zapomniał o swych prawach.
Hospod powszechnie znany był większości urzędników w powiatowym Łańcucie, w starostwie, sądzie itp. Znali go także dobrze wszyscy urzędnicy leżajscy. Załatwiał z nimi wielokrotnie różne trudne chłopskie sprawy. Wiedzieli,
że był nieustępliwy, nie dawał się zbywać byle urzędniczymi grymasami, toteż
wiedząc, że nie ustąpi, dopóki nie rozezna sprawy, w większości życzliwie
składali mu obszerne wyjaśnienia i udostępniali bez szemrania wszystkie
żądane dokumenty.
Pewnego razu natknął się na nowego urzędnika sądowego, świeżo
przeniesionego z innego powiatu, od pierwszego spotkania bardzo mu
nieżyczliwego, zazdrośnie strzegącego urzędowych zasobów, które w poprzednim miejscu pracy zwykł udostępniać chłopom, ale za uprzednim sowitym wynagrodzeniem. Hospod usługi, które mu się od urzędnika zgodnie
z obowiązującym prawem zwyczajnie należały, skutecznie egzekwował bez
żadnych nienależnych finansowych ciężarów. Ci, co go znali, doskonale wiedzieli, czym by się tego rodzaju propozycja wobec Hospoda skończyć mogła.
Wspomniany urzędnik widząc niby zwykłego, prostego, ale rozgarniętego
chłopa, doskonale radzącego sobie z jego urzędowymi zasobami, wreszcie
nie wytrzymał i rzecze:
Panie Hospod! Szarogęsi się Pan w moim urzędzie, jak przysłowiowa kura na własnej grzędzie. Ciekawy jestem czy Pan pozwoliłby mi wtargnąć do swojego gospodarstwa i grzebać oraz szarogęsić się na swojej zagrodzie? Ciekaw jestem, co Pan by mi za
to zrobił?

Hospod nie przerywając swoich zajęć ze stoickim spokojem mruczał:
„Psio krew! Tyle, co Pan mnie!”10.

Zły
Jest to historia pewnej grodziskiej staruszki oraz grupki studenckiej
młodzieży męskiej, spędzającej wakacje w rodzinnych pieleszach. Historię
opowiedział na początku lat 60. XX wieku Feliks Hospod, syn Józefa, w czasie opisywanego zdarzenia słuchacz podchorążówki w Gródku Jagiellońskim,
późniejszy kapitan 68. pułku piechoty we Wrześni w Wielkopolsce.
Działo się to w drugiej połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku. Pewnego razu Dziadek załatwiając przy okienku pocztowym w Grodzisku swoje
rozległe korespondencyjne interesy, przysłuchiwał się dziwnej rozmowie
urzędniczki pocztowej ze staruszką pobierającą dolarową, zagraniczną rentę.
Urzędniczka, widząc zapewne Dziadka tuż przy okienku, głośno dopytywała
samotnej staruszki, co ona robi z taką kupą pieniędzy pobieranych regularnie
10
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 Stanisław Hospod ur. 1947 w Wólce Grodziskiej, relacja w posiadaniu autora.

miesiąc w miesiąc, wiedząc, że staruszka, na co dzień żyje bardzo skromnie,
nie okazując żadnych oznak rentowego dostatku. Babina ściszając maksymalnie głos raz po raz pochlipując, łamiącym się ze strachu i wzruszenia głosem
opowiadała:
Pani, co mi tam z tego, że ja te pieniądze biorę, kiedy i tak przychodzi ZŁY i mi
wszystko zabiera. Czasem jak płaczę i go bardzo proszę zostawi mi parę groszy, przeważnie zabiera wszystko do grosza.
Jaki zły? Co za zły? Kiedy to robi? Co też Pani opowiada? Jak on wygląda? Kiedy do
Pani przychodzi?

– pyta jednym tchem zaskoczona urzędniczka.
Pani! Przychodzi różnie! Przeważnie w środku nocy, raz jako wcielony diabeł
z rogami na głowie i długim ogonem, innym razem widzę eleganckiego czarnego
Pana w kapeluszu. Przychodzi w środku nocy, kiedy leżę w łóżku, nakrywa mi głowę,
pieniądze zabiera po ciemku i straszy mnie, że jeżeli komukolwiek pisnę słowo o jego
wizytach to natychmiast zabierze mnie prosto do piekła. Powiedział również, że moje
pieniądze wydaje na wykup dusz grodziskich rodaków bardzo złych ludzi, których po
ostatniej wojnie wielu w Grodzisku przybyło. Zabiera ich do piekła żeby tu na ziemi
już niczego złego dobrym ludziom nie czynili. Jeżeli zawiadomię policję czekają mnie
wieczne męki piekielne

– odpowiedziała staruszka. Zorientowawszy się, że w plotkarskim amoku
wyjawiła swe najskrytsze tajemnice, nagle zdała sobie sprawę, że ze „złym”
nie ma żartów. Zaczęła zaklinać urzędniczkę, aby ta usłyszanych tajemnic nikomu nie zdradziła, bo być może obie czekają zapowiedziane przez rogatego
piekielne „rozkosze”.
Wychodząc na Hospoda nie zwróciła uwagi. Dziadek z urzędniczką wymienili uwagi o tym, co przed chwilą usłyszeli, dochodząc do wniosku, że
coś z tym trzeba zrobić. Zainteresowanie policji tym, co usłyszeli, wydawało
się pomysłem nienajlepszym, zważywszy na delikatność sprawy, staruszka
swoich rewelacji ze strachu przed piekłem mogłaby nie potwierdzić, ponadto
należało zachować daleko posuniętą dyskrecję. Wychodząc z poczty Hospod,
człowiek głęboko wierzący, boleśnie poruszony był bezczelnością wysłannika Belzebuba na Grodzisko. Rozmyślał jak staruszkę od rogatego uwolnić.
Rozterkami podzielił się z synem podchorążym, ten ze swoimi kolegami, studentami i uczniami starszych klas licealnych, przebywającymi w okolicy na
wakacjach. Pod dowództwem studenta medycyny Uniwersytetu we Lwowie
Tadeusza Trynieckiego grodziscy uczniowie i studenci poddali dyskretnej,
ale systematycznej obserwacji obejście pechowej staruszki, „złego” na gorącym uczynku przyłapali i zdemaskowali. Niestety, nazwiska tych studentów
i uczniów nie zachowały mi się w pamięci, podobnie jak nazwisko staruszki,
mieszkającej prawdopodobnie w Grodzisku Dolnym. Nazwiska Złego, jak
się okazało też Grodziszczanina, w latach 60. będącego jeszcze przy dobrym
zdrowiu, opowiadający to zdarzenie nie ujawnił. Mam nadzieję, że jest ktoś
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jeszcze, kto tę historię i jej bohaterów zna lepiej, kto mógłby ją uzupełnić lub
napisać od nowa.
Co w tej historii jest prawdą, a co wymysłem, dzisiaj już nie wiadomo,
historia bowiem ma to do siebie, że przechodząc z ust do ust zmienia fabułę11.
*
Wszyscy dobrze pamiętający przeszłość przedwrześniową wiedzą, z jaką
pogardą, a nierzadko i z nienawiścią, odnosiło się społeczeństwo do naszych
organów policji państwowej za ich stosunek do obywatela Rzeczypospolitej.
Wszędzie tam gdzie pojawiał się policjant, obywatel spodziewał się wszystkiego tylko nie sprawiedliwości, zrozumienia, ochrony i opieki z jego strony.
Reżim sanacyjny, nie mając oparcia w społeczeństwie, węszył wszędzie spiskowców, zamachowców i w każdym obywatelu opozycyjnie nastawionym do
rządu widział wroga państwa. Policjant był używany do tłumienia strajków
robotniczych i chłopskich. Policjantem posługiwano się przy fałszowaniu
woli wyborców, przy wyborach do sejmu i samorządu. W każdym sporze
policjant stawał po stronie mocniejszego, czy to obszarnika na wsi, czy też
po stronie fabrykanta w mieście, przeciwko robotnikom walczącym o lepsze
warunki płacy i pracy. Mandaty karne, nakładane na chłopa opozycyjnego,
były istną plagą wsi. Takich i tym podobnych przykładów można przytaczać
mnóstwo.
Nic też dziwnego, że policjant stał się synonimem zła i przewrotności
rządzących, a społeczeństwo zamiast szukać u niego pomocy, unikało go jak
zapowietrzonego12.
*

„Złodzieje grasują, policja ściga politycznych”
Złodziei nigdy nie było brak. Obecnie jednak tak się rozmnożyli, że trudno jest żyć.
Kradzieże po wsiach są na porządku dziennym13.

Mimo konfiskaty przez sanacyjną cenzurę części tekstu, jasno z niego
wynika, że policja sanacyjna zamiast ścigać złodziei, zajmowała się inwigilacją i ściganiem ludowców, takich jak Hospod, których uważała za swoich
niebezpiecznych wrogów politycznych.
Znany był powszechnie w Grodzisku i w okolicy w latach międzywojennych przypadek rabunku biednej rodzinie krowy, jedynej żywicielki sporej
gromadki dzieci. Sprytni złodzieje założyli krowie buty – odwrotnie, obcasami do przodu, nosami do tyłu – i wyprowadzili w ten sposób w okolice
11
Feliks Hospod ur. 1906 w Wólce Grodziskiej, zam. w Poznaniu, relacja z 1961 roku,
w posiadaniu autora.
12
R. Buczek, Stanisław Mikołajczyk, t. I, Century Publishing Company, Ltd. Toronto
1996, s. 262, 263.
13
„Zielony Sztandar” 1936, nr 36, s. 7.
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Przeworska, gdzie ją sprzedali. W tym samym czasie jeden z ocalałych po
rewolucji grodziskiej policjantów z miejscowego posterunku został przez
władze sanacyjne nagrodzony wysokim odznaczeniem państwowym, z którym ostentacyjnie obnosił się po Grodzisku. Ludność wsi, a zwłaszcza zorganizowani ludowcy, wprost nienawidzili sanacyjnego reżimu i jego stróżów
prawa. Hospod podrażniony butą, a zarazem głupotą sanacyjnego czynownika, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem nienawiść wsi do władzy
potęgował, złożył mu następujące „gratulacje”:
Psio krew: W czasach biblijnych łotrzyków wieszali na krzyżach; a dzisiaj, co
ja widzę? Na łotrach wieszają; krzyże (…) A teraz posłuchajcie mnie posterunkowy,
coś wam jeszcze powiem: tu na Górach biednemu chłopu miejscowe męty i złodzieje
pod waszym policyjnym okiem i nosem ukradły krowę, dzieci chodzą głodne, chłop
w rozpaczy i jak mi się Walenty żalił wy nic w tej sprawie nie robicie. Jedynie rozpiera
Was medalowa próżność. Ale wy tę krowę i złodziei szybko znajdziecie.

Tak też się stało. Posterunkowy, przewidując duże kłopoty w przypadku
dalszej bezczynności policji, wolał konfliktu z Hospodem nie ryzykować,
krowę razem z butami szybko we wsi pod Przeworskiem znalazł, co prawda
już poćwiartowaną i zasoloną, ale jednak znalazł, złodziejaszków również.
Hospod miał za sobą wówczas prawie pół wieku działalności społecznej,
wiele tego typu pozytywnie załatwionych interwencji, niewątpliwy autorytet
wśród ludności i u władz oraz nadaną mu przez miejscową ludność „godność” tarana do rozbijania trudnych spraw. Takie ultimatum w wykonaniu
kogoś innego pozostałoby bez echa, hospodowe było skuteczne14.
Hospod bezczynność i znieczulicę urzędników na sprawy biednych
chłopów bezkompromisowo tępił, życie poświęcił służbie biednemu, w większości bezbronnemu i bezradnemu ludowi i jak już swój nos w jakąś sprawę
wsadził, to doprowadzał ją zawsze do szczęśliwego dla podopiecznego finału.
Relacja Jana Czerwonki z Grodziska Górnego:
Po przewrocie majowym, w czasie panowania demokracji sanacyjnej pod rządami
Józefa Piłsudskiego, działacze ludowi, również piastowcy, znajdowali się z polecenia
demokratycznych władz sanacyjnych pod specjalną kuratelą. Byli na co dzień obserwowani i inwigilowani, policja śledziła każdy krok wszystkich bardziej aktywnych
działaczy ludowych, składając politycznym przełożonym dokładne obszerne raporty.
Taką stałą „opiekę” miał przydzieloną również stary, powszechnie znany działacz ludowy Józef Hospod z grodziskich Zagród. Hospodem, i to bardzo gorliwie, zajmował
się osobiście komendant posterunku w Grodzisku o nazwisku Skarbowski. Odwiedzał
go często i niespodziewanie w jego własnym domu na Zagrodach, wchodząc do domu
i zajmowanej przez Hospoda izby bez zapowiedzi i przyjętego powszechnie w takich
okolicznościach pukania.

Nie trzeba tutaj przypominać, iż Hospod niewiele się hyclami – jak ich
nazywał – przejmował. Robił swoją ludową robotę, działał w opozycyjnym
14

Józef Rydzik ur. 1941, relacja z 2004 roku w posiadaniu autora.
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wówczas „Piaście”, bronił bezradnych chłopów przed bezdusznymi urzędnikami, pomagał w sprawach sądowych. Jednak z biegiem czasu sanacyjny
nadzór policyjny zaczął mu coraz bardziej ciążyć, zwłaszcza po uwięzieniu
Witosa i opozycji w Berezie Kartuskiej. Każde kolejne najście sanacyjnej
władzy wprawiało Hospoda w furię. Coś takiego nie spotykało go nawet od
austriackich władz zaborczych. Mimo podeszłego wieku nadal brał aktywny
udział w życiu PSL „Piast”, pojawiał się na wiecach i zgromadzeniach, protestował razem z chłopami przeciw sanacyjnej klice, wygłaszał wiele niemiłych
sanacji przemów.
Pewnego razu (po kolejnych peregrynacjach Hospoda po okolicy), zastał go komendant Skarbowski – nachodząc go jak zwykle bez zapowiedzi – zajętego w swojej izbie
bardzo wówczas prozaiczną czynnością: oczyszczaniem długiego po kostki kożucha
z pcheł.

Hospod przez większą część roku nie rozstawał się ze swoim długim baranim kożuchem i takąż czapą. Kożuch ten służył mu do chodzenia, a także
spędzania długich, podróżnych godzin na furmance, był śpiworem w czasie
noclegów w odległych wsiach i obcych, ale gościnnych chłopskich chałupach.
Od czasu do czasu konieczne było oczyszczenie kożucha z pcheł. Żona Magdalena i córki Julia i Bronisława, uczulone na insekty, po każdym takim wojażu zarządzały obowiązkową kwarantannę. Bieliznę i odzież czyściły same,
kożuchem zaś zajmował się własnoręcznie Hospod.
Na takiej to wstydliwej i intymnej czynności przydybał Hospoda wścibski
komendant Skarbowski, wydarzenie to – jak chce i głosi grodziska fama –
miało mieć finał na sali sądowej. Hospod musiał czuć się bardzo zawstydzony, zrugał intruza, że
jest źle wychowanym gburem, w ogóle jak śmie w ten sposób nachodzić starego człowieka, pozbawiając go chwili intymności w jego własnym domu.

Zjadliwa reprymenda gospodarza musiała być dla intruza piorunująco
przykra, bo nie wdając się z gospodarzem w dalszą dysputę pożegnał go
znanym i powszechnie w Grodzisku w takich sytuacjach stosowanym powiedzeniem „Pocałuj mnie Pan, Panie Hospod w dupę”. Skonfundowany takim
stanem rzeczy Hospod poczuł się obrażony i srodze dotknięty niebywałą
arogancją sanacyjnego urzędnika. Takie postępowanie nie mieściło się w jego
prostej, chłopskiej głowie. Hospod pozwał wiec przed sąd grodzki w Leżajsku
swojego sanacyjnego „opiekuna”, oskarżając go o obrazę, naruszenie dóbr
osobistych i miru domowego. Prowadzący sprawę sędzia dobrze znał obydwu
adwersarzy, jednakże będąc spolegliwy i służalczy wobec sanacyjnego reżimu,
koniecznie chciał uchronić od jakiejkolwiek odpowiedzialności komendanta
Skarbowskiego. Dlatego też cały swój kunszt prawniczy włożył w przekonywanie Hospoda, że właściwie nic się nie stało. Sędzia długo i wytrwale,
skomplikowanym i hermetycznym językiem prawniczym objaśniał Hospo278

dowi, że zwrot „pocałuj mnie w dupę” jest zwrotem potocznym, powszechnie
w Grodzisku używanym, z tego to powodu nie może być potraktowany jako
obraźliwy. Hospod upewniwszy się, że obraźliwy zwrot użyty przez komendanta Skarbowskiego zdaniem sądu nie jest obraźliwy, obrócił się na pięcie,
podniósł swój sławny barani kożuch do pasa i wypiąwszy pośladki pożegnał
sędziego w imieniu prawa już nie obraźliwym „no to niech mnie Wysoki Sąd
pocałuje w dupę”. Jak wieść gminna niesie, Hospod żadnej sprawy o obrazę
sądu i sędziego nie miał15.
Trzeba pamiętać, że Hospod nawet w największych emocjach nie używał
nigdy i wobec nikogo żadnych wulgaryzmów. Znane było jego powiedzenie, że „klną tylko ci, co nie potrafią mówić”, jedyny wulgaryzm, jaki znał,
to „Psio krew!”. Dlatego też użycie przez niego zwrotu powszechnie uważanego za obraźliwy należy uznać za akt heroiczny. Czyn ten miał również
głęboką wymowę polityczną. Hospod równocześnie z pogardą dla sędziego
i komendanta ukazywał swój stosunek do sanacyjnego reżimu, którego – jako
stary ludowiec – był zdeklarowanym przeciwnikiem.
Paru słów komentarza wymaga także kontekst tego wydarzenia. Proces
ze Skarbowskim jest powszechnie znanym w życiu Hospoda faktem, epilog
sądowy również. Natomiast przypisywana Hospodowi przez wieść gminną
małostkowość, jakoby proces był rewanżem Hospoda za nakrycie go przy
łapaniu pcheł, jest zwykłym smaczkiem, pieprzykiem dodawanym przez ludowych gawędziarzy, celem lepszego opakowania i spuentowania krążącego
przez lata wśród ludu dowcipu. Hospod małostkowym nienawistnikiem nie
był, jeżeli już za coś chciał się zrewanżować Skarbowskiemu i przy okazji się
go pozbyć ze swego otoczenia, to za uporczywą inwigilację i policyjne represje o charakterze politycznym, których w tym czasie był stałym obiektem.

„Chochoł”
W miarę upływu lat rósł opór ludowców przeciw sanacyjnej polityce
wobec wsi. Zepchnięci do opozycji ludowcy, pozbawieni wpływu na władzę, wraz z pogarszającymi się warunkami życia na wsi, wraz z olbrzymim
i utrzymującym się na stałym poziomie wysokim bezrobociem, powszechnie
protestowali, domagając się zmiany władz i demokratyzacji życia w Polsce.
Na represje ze strony reżimu sanacyjnego narażeni byli szczególnie aktywni
ludowcy. To tez protesty z ich strony przybierały różne formy, między innymi
starano się ośmieszać sanację przy każdej nadarzającej się okoliczności, ukazując bezradność władz wobec powszechnej na wsi biedy.
Jeden z takich ośmieszających protestów z lat 30. XX wieku tak opisuje
naoczny świadek, Józef Kulpa z grodziskiego Podlesia:
Jan Czerwonka ur. 1912 r. w Grodzisku Górnym, relacja z dnia 11 maja 2002 roku
w zbiorach autora.
15
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W trakcie jednej z kolejnych sanacyjnych parad trzeciomajowych grodziscy ludowcy Józef Hospod i Stanisław Wróbel ucharakteryzowali schizofrenika, niejakiego M.,
za dziada-chochoła, symbolizującego senną sanacyjną wieś – ubierając go w barani
kożuch runem na zewnątrz, czapę baranicę, przewiązanego słomianym powrósłem,
umorusanego sadzą, z chochołem w rękach. Sytuując go na czele pochodu wywołali
powszechny aplauz i aprobatę zgromadzonej ludności z tak wyrażonego przez PSL „szacunku” do sanacyjnych władz, które swoją polityką doprowadzały polską wieś na skraj
nędzy. Grodziska i łańcucka policja wszczęły w tej sprawie intensywne śledztwo celem
wykrycia twórców maskarady. Najciekawsze w tej sprawie jest to, że przesłuchiwany
przez policję schizofrenik M. inspiratorów tego widowiska w ręce sanacyjnej sprawiedliwości nie wydał16.

Swój rozum mają nawet prostacy. Zaiste, znamienna i zadziwiająca to solidarność w wyrażaniu przez grodziski lud swoich uczuć do powszechnie
nieakceptowanej wówczas władzy. Bo społeczeństwo jest tyle warte, ile warte
są osoby, które je tworzą.
*

Rzeźnik
Faktem niezaprzeczalnym jest, że Hospod w swoim długim życiu nie
zabił nigdy żadnego zwierzęcia. Ubojem drobiu w tej rodzinie trudniły się
zawsze kobiety. Najpierw matka Agata, a po jej śmierci żona i dorosłe córki.
Na świniobicie zamawiany był zawsze ten sam zaprzyjaźniony rzeźnik. Po
wielu latach tenże rzeźnik postanowił sprawdzić pokłady wrażliwości i empatii gospodarza do zwierząt. Na sam aktu uboju zwierzęcia gospodarz zwykle
wybywał z domu, załatwiał w tym czasie w okolicy swoje rozliczne sprawy
i interesy, a do domu wracał na suto zastawiony wyrobami i gorzałką stół.
Był to tradycyjny akt poczęstunku i podziękowania rzeźnikowi, a także gospodyni i reszcie domowników za całodzienny trud. Przez wiele, wiele lat był
to rytuał. Hospod od alkoholu w zasadzie stronił, po wypiciu małego „kuśtyczka”17 , jak sam mawiał upijał się „jak cztery dziewki”. Świniobicie było
tą jedną z nielicznych i wyjątkowych okazji do wypicia alkoholu, degustacji
nalewek własnego wyrobu, na czele z nieodłącznym, pękatym dzbanem miodu pitnego. Gospodarz był bowiem dobrym pszczelarzem, potrafił z lepkiej,
bursztynowej słodyczy wyczarować moc i aromat niepowtarzalnego miodu
pitnego. Tym razem było inaczej. Dowcipny rzeźnik z aktem samego uboju
postanowił zaczekać do powrotu gospodarza. Na nic się zdały prośby, perswazje i ostrzeżenia żony Magdaleny kierowane do rzeźnika:
Macieju słuchajcie mnie! Nie róbcie tego! Będzie z tego wielka chryja!

16
17
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Józef Kulpa, ur. 1912 r., relacja w posiadaniu autora.
Mały kieliszek.

Maciej zrobił, jak postanowił. Hospod zaraz po przejściu progu usłyszał
jazgotliwy kwik ubijanej świni. Przerażony i spanikowany, z tradycyjnym dla
niego „Psio krew” na ustach, w popłochu ucieka z domu, zapominając w panice zabrać zdjętej wcześniej czapy baranicy. Późnojesienną porą błąka się po
okolicy i wraca do domu dopiero po trzech dniach18.
*

Wierny pies Nero
Wielka przyjaźń łączyła Hospoda i jego czworonogiego przyjaciela. Nero,
bo tak wabił się pies, przez całe swoje psie życie towarzyszył niezmordowanie
swemu panu w jego licznych wędrówkach po wsiach i miasteczkach powiatu
łańcuckiego, odwiedzał z nim zgromadzenia, wiece, zebrania, sądy i urzędy.
Znany był wszystkim przewoźnikom z promów na Wisłoku pomiędzy Przeworskiem a Łańcutem, także austriackim żandarmom i polskim policjantom
z Leżajska, Przeworska i Łańcuta. Bezbłędnie rozróżniał wyjazd gospodarza
w celach społecznych od wyjazdów do pracy w polu. W tych pierwszych, zwykle niezapraszany i niemile przez pana widziany, brał udział z psią radością.
Do wyjazdów gospodarczych czy prac polowych się nie kwapił, musiał być
uprzejmie zapraszany, wielokrotnie zachęcany, podążał wówczas za panem
i zaprzęgiem z opuszczonym ogonem, leniwie i bez entuzjazmu. Uwielbiał
wyjazdy do Łańcuta. Przed wyjazdem gospodarza zwykle zamykany w różnych pomieszczeniach gospodarczych często uwalniał się z nich psim sprytem
i sposobem, następnie konspiracyjnie podążał tylko sobie znanymi ścieżkami
za powożonym przez pana dwukonnym zaprzęgiem. Swoją obecność ujawniał
zwykle w okolicach przeprawy promowej na Wisłoku, meldując się tam grubo przed panem. Przewoźnicy znający psa wiedzieli, że za chwilę pojawi się
na promie Hospod. Wyczuwał bezbłędnie, że z tego miejsca pan nie odeśle
go z powrotem na Zagrody. Nero witał pana przy promie z nieopisaną radością, Hospod odwrotnie, bez entuzjazmu mruczał pod nosem „Psio jucho Toś
ty tu? No to psio krew siadoj!”. Na takie dictum pies jednym susem wskakiwał
w wiklinowe półkoszki, wykładał się w tylnej części wozu na końskim obroku,
pomiędzy sianem a reptuchem i resztę drogi do Łańcuta odbywał na leżąco.
Będąc w znakomitej komitywie z końmi, razem z nimi dzielił dolę i niedolę
niejednokrotnie całodziennego oczekiwania na pana i stróżowania pozostawionego pod jego opieką dobytku. Na postojach poznawał łańcuckich żandarmów,
warczał na nowych, wołany po imieniu odwzajemniał się obojętnym spojrzeniem. Gdy udawało się zostawić go w domu, wychodził wiele kilometrów na
powitanie wracającego na Zagrody pana19.
 Szczepan Hospod, najmłodszy syn Józefa Alojzego ur. 1912 r., relacja w posiadaniu
autora.
19
Bronisława Majkut, ur. 1894 r. najstarsza córka Józefa Alojzego, Szczepan Hospod, ur.
1912 r. najmłodszy syn Józefa Alojzego, relacje w posiadaniu autora.
18
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Rozdział IX

Dziadkowe gospodarstwo
Dziadkowe gospodarstwo * Oracze miedz * Studnie *

Dziadkowe gospodarstwo
Bardzo wcześnie, z życiowej konieczności, zaczął Józef Hospod gospodarowanie na odziedziczonym po matce gruncie. Kto stracił ojca musi
wcześniej dorosnąć – mówi znane porzekadło. Był to niewielki – nawet jak
na grodziskie warunki – skrawek ziemi, o wielkości ok. 3 mórg1, w dodatku
bardzo zaniedbany w czasie wdowiego gospodarowania. Brak własnej siły
pociągowej, odpowiednich narzędzi, niskiej obsady zwierzęcej powodował,
że źle uprawiany i nawożony grunt dawał marne plony. Popańszczyźniane
nawyki również jeszcze pokutowały, chłopi swoje zagony uprawiali na ogół
mało starannie.
Do 1914 r. żniwa wykonywano sierpem i jeden żniwiarz obejmował taki zagon, jeżeli był to najemnik, to za zboże z takiego zagonu odrabiał trzy dni robocze u właściciela
gruntu. W czasie I wojny światowej z braku mężczyzn we wsi zaczęto używać kos, aby
zebrać zboże w należytym czasie. Na zagonach, które odpoczywały, siano przeważnie
żyto, jako najważniejsze ze zbóż, w ten sposób uzyskując jak największy plon, następnie
owies dla koni, jęczmień, tatarkę, konopie, len, groch polowy, rzepę, wykę2.

Dopiero w latach 70. i 80. XIX wieku, wraz z upowszechnianiem się
oświaty rolniczej na wsi, wśród przodujących i ciekawych wiedzy jednostek,
a za ich przykładem naśladujących ich sąsiadów, następuje wyraźny wzrost
produkcji i opłacalności gospodarowania. Popyt na produkty rolnicze powoduje wzrost zamożności gospodarstw, a co za tym idzie zakup nowych
narzędzi, nawozów mineralnych, kwalifikowanych nasion. Dziadek samouk
dużo czytał i intensywnie chłonął nowe metody gospodarowania. Przyswajaną wiedzę rolniczą odważnie wprowadza w swoim gospodarstwie. Likwiduje
wszędobylskie zagony z nieurodzajnymi na ogół bruzdami, wprowadza orki
na szeroki skład. Upowszechnia nawożenie tak mineralne (tomasyna), jak
i organiczne (łubiny), współpracuje z majątkiem hr. Turnaua z Mikulic, skąd
sprowadza do swojego gospodarstwa najnowsze wysokoplenne odmiany
zbóż. Z parcelowanych folwarków ściągał do Grodziska różnego rodzaju
sprzęt rolniczy, którym uzbrajał i modernizował swoje gospodarstwo, jak
metalowe, koleśne pługi, brony, kultywatory, wialnie, młynki i urządzenia do
1
 AP Rzeszów, Zespół 22, sygnatura 596, Postępowanie spadkowe po Agacie Hospod:
Inwentarz z 16 grudnia 1900 roku i Dekret Dziedzictwa z 20 czerwca 1901 roku.
2
Bronisława Majkut ur. 1895, córka Józefa, relacje w posiadaniu autora.
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czyszczenia i selekcji zbóż (żmijki, tryjery) i inne. Dla rozwijającej się hodowli bydła, trzody chlewnej i drobiu wprowadza do uprawy nowe gatunki roślin
(koniczyna, saradela i inne). Przydomowe zagony wzbogacają się o grządki
warzywne. Tuż obok, w przydomowym sadzie i ogrodzie zakłada olbrzymią,
liczącą ponad sto pni pasiekę. To hobby i oczko w głowie dziadkowego gospodarstwa. Poświęca jej każdą wolną od gospodarowania i politykowania
chwilę. Grubo przed pierwszą wojną światową, jako pierwszy gospodarz
w Grodzisku, eliminuje z prac żniwnych sierpy, zastępując je kosami, czym
wzbudza powszechne oburzenie poczciwych sąsiadów „na taką gospodarkę”3.
Kosa jako podstawowe narzędzie żniwne z konieczności upowszechnia się
tak w Grodzisku, jak również w Galicji, na dobre dopiero po 1914 roku, kiedy
to sprawni młodzi mężczyźni poszli na front, a na wsi zapanował powszechny brak rąk do pracy.
Efekty nowoczesnego gospodarowania nie każą długo na siebie czekać.
Świadczą o tym niezawodnie liczne transakcje zakupu, sprzedaży, a także
zamiany gruntów, rejestrowane u leżajskich notariuszy4. Hospod był prekursorem komasacji. Sprzedaje działki małe, oddalone i rozdrobnione, kupuje
lub zamienia na większe, korzystniej i bliżej siedziska położone. Ten proces
gromadzenia gruntów trwa wiele lat. Ostatecznie ukształtowane w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku dziadkowe gospodarstwo ma ok. 18 mórg.
Stan jego posiadania według „uroczysk” przedstawia się następująco:
„Domowizna”, pow. ok. 3 1/4 morgi, położona w Wólce Grodziskiej-Zagrodach, oddalona od siedziska 0,0 km. Dziedziczy syn Szczepan.
„Pod Politem”, pow. 1 morgi, położona w Wólce Grodziskiej-Zagrodach,
oddalone od siedziska o 1,0 km. Dziedziczy córka Bronisława.
„Nowakówka”, pow. 1 morgi, położona w Wólce Grodziskiej-Zagrodach,
oddalona od siedziska o 0,9 km. Dziedziczy córka Bronisława.
„Zaborcze”, pow. 1 morgi, położone w Grodzisku Górnym, oddalone od
siedziska o 0,6 km. Dziedziczy syn Szczepan.
„Lizakówka”, pow. 1/4 morgi, położona w Grodzisku Górnym, oddalona
od siedziska o 0,2 km. Dziedziczy syn Szczepan.
„Mortkówka”, pow. 2 1/4 morgi, położona w Grodzisku Górnym, oddalona od siedziska o 0,1 km. Dziedziczy córka Bronisława.
„Kamieńskówka”, pow. 3 1/4 morgi, położona w Grodzisku Górnym,
oddalona od siedziska o 0,4 km. Dziedziczy córka Julia.
„Borki” I, pow. 1/4 morgi, położone w Grodzisku Górnym, oddalone od
siedziska o 4,0 km.
3
Bronisława Majkut, ur. 1895 r., najstarsza córka Józefa, Szczepan Hospod, ur. 1912 r.
najmłodszy syn Józefa, relacje w posiadaniu autora.
4
 AP Przemyśl, Zespół 965, sygnatura 186 akty notarialne 4261, 4520. Sygnatura 188 akty
notarialne 7922, 8235. Sygnatura 190, akt notarialny 12120. Sygnatura 191, akt notarialny 15625.
Sygnatura 195, akt notarialny 22363. Zespół 967, Sygnatura 23, akty notarialne 425, 1079.
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Dziedziczy córka Julia
„Borki” II, pow. 1/4 morgi, położone w Grodzisku Górnym, oddalone od
siedziska o 4,0 km.
Dziedziczy córka Bronisława.
„Ogród”, pow. 1/4 morgi, położony w Grodzisku Górnym, oddalony od
siedziska o 1,5 km.
Sprzedany przez dziadka w latach dwudziestych na koszty kształcenia
dzieci Pauliny i Feliksa.
„Gwizdów”, pow. 6 mórg, położony w Gwizdowie, oddalony od siedziska
o 2,5 km.
Sprzedany przez dziadka w latach dwudziestych i trzydziestych na koszty
kształcenia dzieci Pauliny i Feliksa.
Z tego grunty odziedziczone: Józefa Hospoda 3 1/4 morgi, żony Magdaleny z Kamińskich 2 morgi, grunty zakupione ok. 13 mórg. W przeliczeniu na
hektary powierzchnia dziadkowego gospodarstwa wynosiła 10,7 ha.
Jak podaje Józef Burszta struktura gospodarczo-społeczna Wielkiego
Grodziska w okresie 1787–1863–1931 przedstawiała się następująco5:
Kategoria gospodarstwa według
Ilości gruntu w morgach
Bezgruntowi i do 1 morgi
1–2 morgi
2–5 mórg
5–10 mórg
10–15 mórg
15–30 mórg
30–50 mórg
Powyżej 50 mórg

1787
154
37
39
120
111
162
20
2

Lata
1863
147
32
88
292
185
98
8
–

1931
192
134
422
329
42
11
–
–

Jak podaje Franciszek Bujak w Galicji w 1901 roku6:

gospodarstwa rolne o powierzchni do 2 ha stanowiły 42 % ogółu gospodarstw,
gospodarstwa rolne o powierzchni od 2 do 5 ha stanowiły 37 % ogółu gospodarstw,
gospodarstwa rolne o powierzchni od 5 do 10 ha stanowiły 15 % ogółu gospodarstw,
gospodarstwa rolne o powierzchni od 10 do 20 ha stanowiły 4 % ogółu gospodarstw,
gospodarstwa rolne o powierzchni od 20 do 100 ha stanowiły 1 % ogółu gospodarstw.

Jak z powyższych zestawień wynika, dziadkowe gospodarstwo należało
do większych, zarówno w strukturze gospodarstw grodziskich, jak i galicyjskich. W Grodzisku tylko 1%, a w Galicji 4% ogółu gospodarstw legitymowało się podobną strukturą.
5
6
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J. Burszta, Szkice z dziejów wsi, LSW, Warszawa 1955.
F. Bujak, Galicja, Lwów 1908, t. II, s. 248.

Około roku 1900 Hospod buduje nowy, obszerny dom, przebudowuje
oborę, stajnie i chlewy, buduje od podstaw dwie nowe stodoły, przejazdowe, ze zwodzonymi dachami. Wszystkie budynki kryje czerwoną dachówką
ceramiczną. Mimo tego, iż tuż obok siedziska przepływał jeden z dwóch
podstawowych cieków potoku Leszczynka, gospodarstwo zostaje wyposażone w nowoczesną, cembrowaną studnię. Na potrzeby dorastających dzieci
gromadzi zapasy drewna jodłowego na dwa obszerne budynki mieszkalne7.
Z drewna tego budują domy córki, Julia z d. Majkut i Bronisława z d. Majkut8.

Oracze miedz
Z rodzinnych przekazów pamiętam, że dziadek uczestniczył w latach 80.
i 90. XIX wieku w parcelacjach majątków ziemskich na terenie ówczesnej
Galicji. Z parcelowanych folwarków ściągał do Grodziska różnego rodzaju
sprzęt rolniczy, który pozwalał mu modernizować gospodarstwo. Tam też
posiadł niezbędne wiadomości o pomiarach i dzieleniu parcel gruntowych,
rozgraniczeniach, stabilizacji granic, sprawdzał tam w praktyce i doskonalił
swoje umiejętności-jak w Grodzisku wówczas mówiono-„geometry”. Umiejętności te wykorzystywał później przy podziałach chłopskich gospodarstw,
wykonując te czynności o wiele taniej od „geometrów” zawodowych. Wykonywał je dobrze i starannie, chłopi grodziscy darzyli go zaufaniem i chętnie
korzystali z jego usług. Prof. Józef Burszta w biografii Józefa Hospoda tak
opisuje jego geodezyjne kwalifikacje:
Znał się na hipotece i szacowaniu gruntów, występując, jako biegły powołany przez
sąd. Orientował się w przepisach prawnych i procedurze sądowej9.

Stabilizowane przez niego solidnymi betonowymi słupkami granice parcel
chłopskich na terenie wsi Grodzisko Górne przetrwały do połowy pierwszej
dekady XXI wieku10. Stawiano je głównie przez wzgląd na uciążliwych sąsiadów, tzw. „oraczy miedz”. Betonowym słupkom osadzanym sto lat wcześniej
przez Hospoda położyła kres przeprowadzona w ostatnich latach komasacja.

Studnie
Hospod był inicjatorem budowy grodziskich studni11. Pierwsza pojawiła się
w jego gospodarstwie, czym zachęcał sąsiadów do naśladowania tej inicjatywy.
Bronisława Majkut, ur. 1894 r. najstarsza córka Józefa Alojzego, Szczepan Hospod, ur.
1912 r. najmłodszy syn Józefa Alojzego, relacje w posiadaniu autora.
8
Mężowie nie byli spokrewnieni, zwykła zbieżność bardzo popularnego w Grodzisku
nazwiska.
9
B. Pempuś, op. cit., s. 134.
10
Miałem okazję oglądać je osobiście, m.in. na parceli położonej w Grodzisku Górnym,
należącej do Mariusza Brudniaka.
11
B. Pempuś, op. cit., s. 134.
7
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Grodzisko ma charakter wsi wybitnie łańcuchowej, o czym świadczą
już choćby widoczne z mapy charakterystyczne dla takiego typu wsi drogi,
prostopadłe do drogi głównej, układające się w kształt żył liści wiązu. Jest
to osiedle usytuowane wzdłuż osi potoku. Rozsiadło się ono na wyżynie,
przez środek której biegnie dolina z potokiem – Leszczynką. Takie warunki
geograficzne sprawiły, że powstała tu wieś-gigant, można powiedzieć wiejska
metropolia. Długość samej wsi – łańcucha domów – wynosi 10 km, zabudowanej w 1863 roku 850, a w 1931 r. już 1130 gospodarstwami.
Na całej grodziskiej długości Leszczynka poprzegradzana była przez
niezwykłe dla nas dzisiaj urządzenia, tzw. mule, inaczej małe zapory lub
zastawki, piętrzące i natleniające wodę dla łatwiejszego jej poboru przez
mieszkańców do celów bytowych. Przy mulach prano odzienie, bielono
płótna, pojono inwentarz, gawędzono, plotkowano. Setki tych niepozornych
urządzeń piętrzyło i zatrzymywało olbrzymie ilości wody w glebie, spełniając
przy okazji wszelkie wymogi jakże dzisiaj modnej tzw. małej retencji.
Po katastrofalnej powodzi, która zniszczyła staw „Pod Wólką”, szczególnie w okresach długotrwałych suszy, daje się mieszkańcom we znaki dotkliwy brak wody. Gęsta zabudowa wsi wokół potoku powoduje, że Leszczynka
nawet wtedy, gdy niesie znaczną ilość wody, staje się powoli ściekiem. Dalsze
używanie jej wód do celów bytowych groziło epidemiami i chorobami na
dużą skalę. Wraz z postępującą oświatą i ogólną modernizacją wsi mieszkańcy zaczęli rozumieć i doceniać pożytki płynące z czystej wody.
Kosztownego jak na owe czasy procederu budowania studni podejmują
się z życiowej konieczności miejscowe gminy, najczęściej ze środków własnych. Lokalizowane i budowane są na wspólnych wiejskich gruntach (na
tzw. Nawsiu), w takich miejscach, aby mogło z nich korzystać jak najwięcej
gospodarstw. Jak Wójt z Grodziska Dolnego „budował” jedną z takich studni
opisuje jego mieszkaniec Jan Przeszło:
Z różnych stron żalą się ludzie na dolegliwości i łajdactwa wszelkiego rodzaju,
jakie się dzieją w naszej Głodomerji. (…) Przez cztery lata pełnił tu urząd Wójta niejaki J. Moszkowicz, który niedawno ku ogólnej radości całej gminy skończył wreszcie
swe iście kozackie „urzędowanie”. Za staraniem dr Bolesława Trynieckiego, lekarza
okręgowego, Wydział Rady powiatowej w Łańcucie wydał w roku 1903 100 koron na
wybudowanie studni w takim miejscu, gdzie 30 ludzi chodzi po wodę. Jest to w bardzo
wielkiej odległości, a i droga do tego miejsca wiele pozostawia do życzenia. Wszyscy
o tym wiemy, że Wójt nasz otrzymał pieniądze na tę studnię i sam się przechwalał, ba,
nawet o „ćwiartówkę” piwa chciał się „zakładać”, że studnia będzie… Teraz pieniądze
gdzieś utonęły w kieszeni p. Wójta i studni dotąd nie ma12.

12
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„Przyjaciel Ludu” 1905, nr 14, s. 10.

Rozdział X

Dzieci
Pawlusia * Feliks * Stanisław – wnuk1

Na początku XX wieku dziadek przewidział, że nadchodzi czas ludzi wykształconych, że grodziskie „baryły” wszystkim tam urodzonym godziwego
życia w przyszłości nie zapewnią. Począwszy od 1916 roku kończy się wszelkie inwestowanie w gospodarstwo, wszystkie wypracowane środki skierowane zostają na kształcenie w leżajskim gimnazjum i liceum dwójki dzieci, córki
Pauliny i syna Feliksa. Był dumny z ich osiągnięć, cieszył się z faktu, że gdy
one dorosły, stali się dobrymi przyjaciółmi. Wiedział, że wiele się od niego
nauczyły, sam mimo podeszłego wieku także wiele uczył się od nich.
Kształcenie dzieci w tej rodzinie również w następnych pokoleniach stało
się dobrym nawykiem. Jego najmłodszy syn Szczepan, pozostawiony na ojcowiźnie, kontynuuje z powodzeniem tę ojcowską tradycję, a wnuk Stanisław
w czasach, kiedy na wyższych uczelniach Polski studiuje mniej młodzieży
wiejskiej niż przed rokiem 1939, daje wykształcenie uniwersyteckie czwórce
swoich dzieci.

Pawlusia
Pierwsza z nich to córka ówczesnego działacza ludowego, członka Rady Powiatowej i kandydata na posła, Józefa Hospoda z Zagród. Spośród sześciorga dzieci posiada
dwie najstarsze córki. Jedną z nich Paulinę „to ksiądz T. Wikary w Grodzisku ogromnie
chcioł żeby jo oddać do szkół, że jak nie dadzą, to popsują jej los”-tak opowiada jej
siostra. Zaś od jednego z nauczycieli dowiedziałem się, że ówczesny nauczyciel Tarkowski usilnie przekonywał ojca owej adeptki, aby posłano córkę do Gimnazjum; na co
ojciec, chcąc się wykręcić rzecze: „Hm! Ona ni mo zdolności, ni mo zdolności, Feliks
(brat jej) mo większe!”. „Ale, powiadam wam, ma większe zdolności jak Feliks, dajcie
ją”-ciągnął dalej nauczyciel. Wreszcie ojciec zdecydował się dać córkę do gimnazjum.
Była to pierwsza z terenu Grodziska dziewczyna w gimnazjum, a w dodatku w tym
gimnazjum, do którego uczęszczała (Leżajsk) była w ogóle pierwszą dziewczyną, jaką
to gimnazjum wpuściło w swe mury. Ale wróćmy teraz do jej Ojca. Ojcu to jakoś nijako
było – opowiada jej matka – że majo w szkołach dziewke a nie syna. „Żeby dziewka
w szkole, a chłopak w domu był, e! Tak nie będzie! Jo za pastucha będę a on niech
idzie” – tak godali. I dali Feliksa, choć on nie bardzo mioł zamiłowanie, chcioł nawet
z czwartej klasy wrócić się do chałupy i robić na gruncie. Ale jakoś zostoł i uczył się do-

 Pozostałe biografie rodzinne wprowadziłem do tekstu na wyraźne polecenie prof. UR
dr. hab. Józefa Półćwiartka, s. 3 jego „Oceny merytorycznej”.
1
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brze. Ta pierwsza w gimnazjum dziewczyna z Grodziska idzie nawet potem na wyższe
studia2.

Powyższa relacja spisana w została w 1937 roku osobiście przez Józefa
Bursztę, Grodziszczanina z urodzenia, wówczas pracownika naukowego
Państwowego Instytutu Kultury Wsi w Warszawie, późniejszego profesora
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informatorkami były: Magdalena z Kamińskich Hospodowa, matka Pauliny, oraz jej siostra Bronisława
z Hospodów Majkutowa. Ojciec Józef od dwóch lat już nie żył.

Paulina Hospod ok. roku 1930

Paulina Hospodówna (Pawlusia) urodziła się 1 lipca 1904 roku w Wólce
Grodziskiej-Zagrodach. Była czwartym z kolei dzieckiem Józefa Hospoda
i Magdaleny z Kamińskich Hospodowej. Najstarszy brat Stanisław Alojzy,
żołnierz armii austriackiej, zaginął tuż po rozpoczęciu działań wojennych
w 1914 roku. Dwie starsze siostry, Bronisława, urodzona w 1895 roku, oraz
Julia, urodzona w 1902 roku, pracują z rodzicami na wspólnym gospodarstwie. Rodzice wychowują ponadto dwóch młodszych braci, Feliksa z 1906
roku oraz Szczepana z 1912 roku. Gospodarstwo rodziców liczy wówczas
około 18 mórg ziemi leżącej w Grodzisku Górnym, Wólce Grodziskiej-Zagrodach i na Gwizdowie. Paulina naukę szkolną odbywa w nowo organizo2
J. Burszta, Ruchliwość społeczna wsi małopolskiej. Studium wsi Grodzisko w pow. Łańcuckim, Poznań 1947, s. 301, 302. Maszynopis w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grodzisku
Dolnym.
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wanej Publicznej Szkole Ludowej w Grodzisku Górnym, w nowym murowanym jednopiętrowym budynku szkolnym, otwartym 15 września 1910 roku.
W 1917 roku Paulina rozpoczyna naukę w prywatnym Miejskim Gimnazjum Realnym w Leżajsku. Młodzież wiejska w ogóle, a dziewczęta w szczególności, chcąc zdobyć średnie wykształcenie w tamtym okresie musiały walczyć z ogromnymi trudnościami, wśród przeważnie niechętnego chłopstwu
środowiska miejskiego i nieżyczliwych kolegów w szkole, wreszcie krzywo
patrzących na kobiety, szczególnie chłopki, gron nauczycielskich, złożonych
wyłącznie z samych mężczyzn o przekonaniach skrajnie konserwatywnych
i klerykalnych. Była także niechęć czynników rządzących, które starały się
odgrodzić chłopa jak najdłużej od nauki, kultury, bieżących zagadnień politycznych i opóźnić jego wejście, jako świadomego obywatela i czynnika
politycznego, na arenę dziejową.
Większość mężczyzn tak do końca nie zgadzała się z postulatami kobiet, uważając, że są one przydatne głównie w życiu rodzinnym oraz przy
drobnych pracach w gospodarstwie, mężczyźni zaś mają bardziej rozwinięte
poczucie organizacji społeczeństwa, abstrakcyjnego myślenia, życia zespołowego oraz towarzyskiej zabawy.
W takich to uwarunkowaniach historycznych, tuż po wprowadzeniu
w cywilizowanej Europie prawa zdawania matury i studiowania dla kobiet,
rodzi się odważna decyzja wysłania pierwszej grodziszczanki do gimnazjum.
W tych warunkach wiejska włościańska dziewczyna idąc do Gimnazjum,
musiała mieć niezwykłe cechy charakteru, aby osiągnąć zamierzony cel.
Zarówno grodziski wikary, jak również nauczyciel Mieczysław Tarkowski
organizując Hospodowi „intrygę” wysłania córki do Gimnazjum w Leżajsku,
które dotychczas dziewczyn nie kształciło, doskonale zdawali sobie sprawę
z tego, że ojca adeptki stać będzie na wynajęcie stancji w Leżajsku z pełnym
utrzymaniem dla uczennicy, a co najważniejsze – pomoże on pokonać
uprzedzenia dyrekcji oraz grona nauczycielskiego (nie tylko zresztą tego galicyjskiego gimnazjum) przed kształceniem kobiet. Tak też się stało. Trzeba
pamiętać, że ojciec Pauliny był wówczas dobrze znanym nie tylko w powiecie
łańcuckim, ale w całej środkowej Galicji zasłużonym działaczem ludowym
z niemalże trzydziestoletnim stażem. Jak Hospod przekonał dyrekcję gimnazjum, jakie argumenty padały i zadecydowały o przyjęciu córki, tego nie
jestem w stanie dzisiaj wiernie odtworzyć.
Według relacji Feliksa (matura w tymże Gimnazjum 1925 r.), brata Pauliny, dotychczasowa działalność społeczna, polityczna i niepodległościowa
ojca, oraz to, że był w powiecie osobą powszechnie znaną, miały decydujące
znaczenie. Dyrekcja gimnazjum zdawała sobie sprawę z tego, że ojciec adeptki jest świadom swoich praw, potrafi z nich nie tylko korzystać, ale i skutecznie ich dochodzić. Dawał tego dowody wielokrotnie. W wielu okolicznych
gimnazjach (Jarosław, Rzeszów) dziewczyny były przyjmowane i Hospod
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doskonale o tym wiedział, dyrekcja chcąc zapewne uniknąć kłopotliwych dla
obu stron interwencji i odwołań postanowiła Paulinę przyjąć. Jeden z profesorów, niezadowolony z decyzji przełożonego, powiedział:
Panie Hospod, gratuluję, córka została przyjęta, ale kaktus na dłoni mi wyrośnie, jak
córka to gimnazjum ukończy.

Ojciec Pauliny zmarkotniał i odmruknął: „Psio krew! Ukończy, ukończy!”3
Lojalnie trzeba przyznać, że po zdaniu matury przez Paulinę, pierwszy do
Ojca pospieszył z gratulacjami.
Rok później dołączy do siostry wspomniany młodszy brat Feliks. Ojciec
znajduje swoim pociechom stancję u zacnej rodziny Bauerów. Na utrzymanie rodzeństwa w gimnazjum oprócz rodziców pracują dwie starsze siostry,
Bronisława i Julia.
Z relacji Feliksa, z którym w latach sześćdziesiątych prowadziłem długie
rozmowy, pamiętam, że pierwsza leżajska gimnazjalistka była, zwłaszcza
w początkowym okresie, przedmiotem wielu złośliwości ze strony swoich
kolegów. Ci jednak szybko zaakceptowali koleżankę. Natomiast szykany niektórych członków męskiego grona nauczycielskiego trwały do samej matury.
Wśród czterdziestu dwóch nauczycieli, jacy przewinęli się przez leżajskie
gimnazjum w latach 1914–1924, nie było ani jednej nauczycielki4. W tym
czasie wykładało siedmiu księży. W „umilaniu” życia szkolnego Paulinie
celował pewien jegomość, który z racji swego włościańskiego pochodzenia,
wykształcenia, zajmowanego stanowiska oraz wyuczonego poza pedagogiką
zawodu winien świecić przykładem pozostałym nauczycielom. Tak jednak
nie było. Jego nazwisko doskonale pamiętam, ze względu jednak na zasługi
w kształceniu leżajskiej młodzieży oraz dla leżajskiego gimnazjum, przemilczę je.
Z przekazów rodzinnych wiem, że przez pewien okres w gimnazjum
uczyła się dziewczyna wyznania mojżeszowego, jednak wyczerpującej nauki,
a szczególnie profesorskich szykan nie była w stanie przetrzymać. W ostatniej, maturalnej VIII klasie, w roku szkolnym 1923/1924 uczyło się siedemnastu uczniów i Paulina. Egzaminy maturalne trwały od 18 do 21 czerwca.
Jedyna uczennica zdaje egzamin jako ostatnia, w dniu 21 czerwca otrzymując
świadectwo maturalne nr 24/215.
1 października 1924 roku Paulina rozpoczyna studia wyższe na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku filologia polska. Hospod, chcąc wysłać córkę na studia do Krakowa oraz utrzymać
syna Feliksa w leżajskim Gimnazjum, sprzedaje w dniu 4 września 1924 roku
Relacja Feliksa Hospoda.
Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego w Leżajsku za lata szkolne 1922/23–
1923/24, s. 2–4.
5
Ibidem, s. 26, 27.
3
4
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swemu szwagrowi Józefowi Kamińskiemu dwie parcele gruntowe na Gwizdowie za sumę 500 złotych6. Aktem tym rozpoczęło się powolne rujnowanie
budowanego z niezwykłym poświęceniem i samozaparciem 18-morgowego
gospodarstwa rolnego. Aby zapewnić bardzo skromne środki utrzymania
dwójce kształconych w Leżajsku i Krakowie dzieci nie wystarczały już przychody z gospodarstwa i dobrze prosperującej pasieki. Cztery dorosłe osoby
pracujące w tym gospodarstwie nie były w stanie w tamtym czasie wypracować środków na skromne utrzymanie dwójki studentów.
Sytuację materialną młodzieży chłopskiej na uczelniach wyższych
w okresie międzywojennym tak charakteryzuje historyk znający warunki
bytowania ówczesnych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego:
Młodzież wiejska w szkołach średnich i na uczelniach wyższych w okresie międzywojennym musiała walczyć z ogromnymi trudnościami. Tylko minimalny procent
tej młodzieży posiadał skromne środki utrzymania. Na ogół była to młodzież zdolna,
wybijająca się w środowisku wiejskim, lecz uboga, nieposiadająca w większym, oddalonym mieście żadnego punktu oparcia, zdana całkowicie na własne siły, borykająca
się z przeszkodami, aby zarobić na życie i możliwość studiów wśród przeważnie niechętnego środowiska miejskiego i nieżyczliwie nastrojonych czynników rządzących.
A przecież takie różne wydatki, jak podręczniki, skrypty, biblioteka, zeszyty itp., oraz
wysokie opłaty uniwersyteckie były nie na kieszeń dziecka wiejskiego. Toteż szerzyły się
wśród studiującej młodzieży choroby, zwłaszcza groźna w tym czasie gruźlica. Często
synowie chłopscy musieli przerywać studia z braku środków materialnych. Zdarzało
się, i to wcale nie rzadko, że koniec studiów zabiedzonego i przemęczonego studenta
był równocześnie końcem jego życia. (...) O stypendium nie było nawet co marzyć,
bo po pierwsze było ich bardzo mało, a po drugie fundowane były przeważnie przez
bogatą szlachtę dla członków swoich rodów. Starania o stypendia, nawet o najmniejsze,
z reguły zawodziły. Zwykle wywoływały oburzenie „szlachetnie urodzonych” na taką
zuchwałość7.

Z 500 złotymi majątku uzyskanymi ze sprzedaży ojcowizny rozpoczyna
w 1924 roku młoda absolwentka leżajskiego gimnazjum swoją karierę słuchacza Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od tego momentu zaczęła się jej walka
o możliwość głodowej egzystencji i wyczerpującej nauki.
Jako studentka filozofii nie zrywa kontaktu z rodzinną wsią. Aktywnie
uczestniczy w jej bogatym życiu kulturalnym i społecznym. W 1928 roku
uczestniczy wraz z ojcem w słynnym Zjeździe Grodziszczan8. Przez cały
okres swojej nauki i pracy zawodowej udziela się w Stowarzyszeniu „Kształcąca się Młodzież” w Grodzisku9.
 AP Przemyśl, Zespół 967, sygn. 23, akt notarialny 425 z dnia 04 09 1924.
J. Mężyk, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim i w ruchu ludowym, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, Warszawa 1965, nr 7, s. 17, 18, 19.
8
Fotografia, Zjazd Grodziszczan 1928 z jej podobizną w centrum zdjęcia, w posiadaniu
Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym.
9
 W posiadaniu autora dokument z datą: Grodzisko, dn. 29 VIII 1932, podpisany K. Lizakówna, oraz pokwitowanie: Grodzisko, dn. 2 IX 1932, podpisany W. Różycki, będące dowo6
7
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Spotkanie inteligencji grodziskiej. Lata 30. XX w., brak dokładnej daty. 2. Józef
Drzewicki – kierownik szkoły w Grodzisku Dolnym. 6. Józef Skoczyński – wikariusz
w latach 1926–1929. 7. Jerzy Horodyński – syn kierownika poczty. 9. Władysław
Krajewski. 11. Antonina Tarkowska (żona Kazimierza Tarkowskiego – kierownika
szkoły w Grodzisku Gornym. 14. Paulina Hospodówna. 15. Ks. Stanisław Kmiotek
– proboszcz w latach 1927–1955. 17. Helena Drzewicka (żona Józefa Drzewickiego).
19. Prof. Franciszek Leja. 24. Antoś Drzewicki (syn Józefa i Heleny Drzewickich)

Na uczelni aktywnie pracuje w Polskim Stowarzyszeniu Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego „Jedność”. Studiując filozofię kończy równocześnie
jednoroczne Studium Wychowania Fizycznego w Krakowie.
Była osobą niezwykle subtelną i wrażliwą. Nędzne bytowanie na stancjach już od pierwszych klas gimnazjalnych powoduje, że delikatny i źle
odżywiany organizm kobiecy atakuje wszędobylska i bardzo w tych czasach
groźna, nieuleczalna gruźlica. Dalszy etap jej życia to walka z chorobą, przerwane studia polonistyczne w Krakowie, rozpoczęta w okresie dużego nasilenia choroby praca nauczycielki w szkołach Okręgu Szkolnego Poleskiego,
oraz usilne starania dokończenia studiów polonistycznych na Uniwersytecie
Poznańskim.

dami rozliczenia się Pauliny Hospodówny z dochodów „festynowych i zabawowych” na rzecz
Stowarzyszenia. Bliższych informacji o celach i zadaniach tegoż stowarzyszenia nie posiadam.
Pewnym jest jedynie, że m.in. wymienione wyżej osoby w nim działały. Również statut i okres
działania nieznany.
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Trzeba równocześnie pamiętać, że przełom lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku to okres ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego, powszechne bezrobocie, dla gospodarki wiejskiej brak zbytu na produkty rolne,
spadek cen, nieopłacalność produkcji, a także ruina wielu gospodarstw chłopskich. Kryzys dotyka dotkliwie rodziców Pauliny. Ojciec Józef, wówczas prawie
siedemdziesięcioletni staruszek, wyraźnie nie może sprostać potrzebom córki
i syna, studentów polonistyki i prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wówczas
zapadają znamienne, decydujące o dalszych losach dwójki studentów decyzje.
Paulina po ukończeniu IV roku polonistyki oraz rocznego studium wychowania fizycznego w Krakowie podejmuje z sukcesem starania o etat nauczycielki
w Okręgu Szkolnym Poleskim, Feliks przerywa studia prawnicze w Krakowie
i rozpoczyna służbę wojskową w Szkole Podchorążych Piechoty w Gródku
Jagiellońskim pod Lwowem. Plany te Paulinie skutecznie pokrzyżuje choroba.
Rozwój Pauliny, w pierwszym pokoleniu inteligentki, wywodzącej się
z nizin społecznych, był utrudniony
przez warunki polityczne, istniejące
w Galicji przed powstaniem państwa
polskiego, a następnie przez ciężką
sytuację gospodarczą w okresie międzywojennym. Postęp gospodarczy Polski
był zbyt wolny, by stworzyć miejsca
pracy dla wzrastającej liczby inteligentów. Oznaczało to ostrą konkurencję
o otrzymanie i utrzymanie zatrudnienia, trudną nieraz do zamaskowania
dobrymi manierami. Poszukując pracy
powiedziano jej, że winna spróbować
na Kresach, bo tam najłatwiej. Tak też
zrobiła, wbrew stanowi jej zdrowia. Nie
chcąc uczestniczyć w tych gorszących
i sprzecznych z jej poczuciem przyzwoPawlusia, nauczycielka, rok 1932
itości staraniach o posadę nauczycielską,
podejmuje odważną decyzję przyjęcia
pracy na Polesiu.
Z dniem 1 września 1929 roku, decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego
Poleskiego w Brześciu nad Bugiem, Paulina została mianowana tymczasową
nauczycielką szkół średnich ogólnokształcących do dyspozycji Kuratorium
Okręgu Szkolnego Poleskiego10. Równocześnie od 1 września 1929 roku do
31 sierpnia 1930 roku, uzyskuje od tegoż Kuratorium roczny płatny urlop
 Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Poleskiego w Brześciu nad Bugiem N. II-20256
ex 30 z dnia 19 lutego 1930 roku, w posiadaniu autora.
10

293

dla dalszego kształcenia się. Od 1 września 1930 roku zostaje skierowana do
pracy przez Kuratorium Poleskie w Gimnazjum Państwowym im. Króla Władysława Jagiełły w Łunińcu, ul. Homelska 26. Trafiła do Łunińca, miejscowości leżącej tuż przy granicy z Sowietami. Dookoła jak okiem sięgnąć rozciągała się słynna poleska „dżungla”, kraina podmokłych, bagiennych lasów
i odciętych od świata chutorów. Ta bezkresna równina podczas wiosennych
roztopów była doszczętnie zalewana wodą. Miejscowi komunikowali się na
co dzień między sobą za pomocą smukłych, długich łódek, zwanych czajkami. Wąsaci chłopi w przewiązanych pasem rubaszkach i szerokich portkach
handlowali z nich w dni targowe, drewnem, sianem, jagodami, grzybami
i rybami. Bez wątpienia były to peryferie tamtej Polski11.
W latach szkolnych 1930/31 i 1931/32 uczy w Łunińcu języka polskiego
i gimnastyki w łącznym wymiarze 31 godzin tygodniowo12. Prowadzi równocześnie zajęcia z wychowania ogólnego dziewcząt w wymiarze 9 godzin
tygodniowo13. Mieszka w tym czasie w Łunińcu przy ulicy Kościuszki 4 i 14
oraz w Domu Kolejowym pod nr. 48.

Grono nauczycielskie gimnazjum w Łunińcu 1931/32, Paulina Hospod siedzi trzecia
od prawej, w jasnym stroju.

Przywieziona na Polesie groźna choroba w sprzyjającym jej wilgotnym
klimacie, wśród słynnych poleskich błot, czyni zatrważające postępy. Mło Opisy Polesia w listach Pauliny do rodziny.
Zaświadczenie Dyrekcji gimnazjum w Łunińcu L. 706, w posiadaniu autora.
13
 Paulina Hospodówna, Zapisek własny, nie datowany, w posiadaniu autora.
11
12
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da kobieta z nałożonych obowiązków wywiązuje się z najwyższym trudem.
Świadczy o tym treść pisma dyrektora gimnazjum do Pauliny Hospodówny.
Na podstawie wykazu księgi nieobecności i spóźnień stwierdzam, że Pani ustawicznie spóźnia się na lekcje, mimo ostatniego upomnienia ze strony Wizytatora p.
Lubojackiego, oraz często absentuje się, nie przedkładając żądanego przez Dyrekcję zaświadczenia lekarza powiatowego, stwierdzającego chorobę. Wobec powyższego upominam Panią po raz ostatni. W razie niezastosowania się w przyszłości do punktualnego
spełniania obowiązków służbowych i przedstawiania Dyrekcji zaświadczeń lekarskich
na wypadek choroby, sprawę przekażę Kuratorium. W/z Dyrektora H. Banaś14.

Latem 1930 roku kończy kurs wychowawców w Łucku, a w 1931 roku
ukończyła kurs polonistów w Równem15. Pomimo ciężkiej choroby odbywa
latem 1931 roku w Garczynie pod Kościerzyną kurs instruktorski Organizacji Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju16 oraz kurs przodownic WF
w Gostyninie17.
Walczy z przeciwnościami losu, chorobą, własnymi słabościami, poleskim klimatem. Latem 1932 roku podejmuje wspólnie z rodziną, a szczególnie z bratem Feliksem, bardzo trudną dla siebie decyzję rozstania się
z Polesiem, z pracą, z wyuczonym i ulubionym zawodem. Chwilowo jest bezrobotna18. Feliks wówczas jest oficerem w stopniu porucznika w 68. pp. we
Wrześni. Zabiera siostrę z błotnistego i wilgotnego Polesia do siebie. Wsparta
finansowo przez Feliksa odbywa intensywne leczenie sanatoryjne. Kilkukrotny pobyt w Zakopanem oraz zmiana klimatu spowodowały zahamowanie
szybko postępującej choroby i chwilową poprawę stanu zdrowia. W latach
1932/33 oraz 1933/34 była nauczycielką w szkole żołnierskiej, ponadto prowadziła w świetlicach pogadanki dla żołnierzy 68. pp. „Z obowiązków tych
wywiązywała się bardzo dobrze”19.
Kontynuuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego
przerwane wyjazdem na Polesie studia w zakresie filologii polskiej20. Doskonali swoje przygotowanie zawodowe nauczycielki WF w Okręgowym Ośrod-

Pismo Gimnazjum Państwowego w Łunińcu z 28 listopada 1931 roku. L.1034. W posiadaniu autora.
15
 Paulina Hospodówna, Zapiski, w posiadaniu autora.
16
Zaświadczenie Komendy Grupy Obozów P.W.K. w Garczynie pod Kościerzyną L. Dz.
21/I z 02 08 1931, w posiadaniu autora.
17
 Powiatowy Komitet P.W. i W.F w Gostyninie. Zaświadczenie. Gostynin 29 08 1931 r.,
w posiadaniu autora.
18
 Paulina Hospod, Kasa Chorych Rzeszów. Oddział Łańcut, Legitymacja nr. 24/32, z dnia
28 07 1932, w posiadaniu autora.
19
68. Pułk Piechoty, Zaświadczenie. Września, dnia 11 kwietnia 1934 r., w posiadaniu
autora.
20
 Paulina Hospod, Komisja Egzaminacyjna Egzaminów Magisterskich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań, dnia 16 czerwca 1936 roku. Świadectwo.
L.523/36., w posiadaniu autora.
14
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ku Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kończąc w 1934 roku kolejny kurs
przodownic WF21.
W listopadzie 1934 roku podejmuje w Poznaniu pracę w Polskim Białym
Krzyżu, jako kierowniczka świetlicy. Pracę przerwała w maju następnego
roku na skutek choroby22. Przez postęującą chorobę nie może pracować
zarobkowo, żadnych innych źródeł dochodu nie posiada, utrzymuje się ze
świadczeń samopomocowych (pożyczki i obiady), udzielanych przez Samopomocową Organizację Studentek oraz Rektora Uniwersytetu. „Z mieszkania
w akademiku nie korzysta, jako zakaźnie chora”23. Zachował się, zapewne
ostatni, jej wniosek o wsparcie do władz Uniwersytetu, który do nich już nie
dociera. Pozostał wśród skromnych i nielicznych pamiątek, jakie po sobie
pozostawiła. Zmarła w Poznaniu w marcu 1939 roku, w trakcie VI roku studiów, tuż przed uzyskaniem upragnionego magisterium z filologii polskiej,
w 35. roku życia. Tam też spoczęła na jednym z poznańskich cmentarzy. Do
ostatnich jej dni opiekował się nią jej brat Feliks.
Dwadzieścia lat ciężkiej pracy, nauki, wyrzeczeń jej własnych oraz ofiar
rodziny poszły na marne. Była tej rodziny nadzieją na to, że jako jedyna zdobędzie wykształcenie. Tragiczny los postanowił inaczej. W rodzinie zapamiętana jako osoba skromna, nie wstydząca się swego grodziskiego pochodzenia,
ciepła, przyjazna ludziom, szczerze dzieląca się z bliskimi swym ostatnim
groszem. Podzieliła los wielu ówczesnych chłopskich studentów, którym
zdarzało się, i to wcale nierzadko, że koniec studiów zabiedzonego i przemęczonego
studenta był równocześnie końcem jego życia24.

Feliks
Feliks Hospod, kapitan Wojsk Polskich, urodzony w 1906 roku, maturę
zdaje w Gimnazjum i Liceum w Leżajsku w 1925 r. Podchorążówkę kończy
w Gródku Jagiellońskim k. Lwowa. Następnie służy w 68. pułku piechoty we
Wrześni w Wielkopolsce25, wchodzącym w skład 17. Wielkopolskiej Dywizji
Piechoty. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku dowódca II Batalionu,
Ośrodka Zapasowego Piechoty nr 17 „Skierniewice”. Razem z 17. Dywizją
Piechoty, wchodzącą w skład Armii „Poznań”, przechodzi jej szlak bojowy,
 Paulina Hospod, Zaświadczenie. L. Świadectwa 2251. Poznań, dnia 5 maja 1934 roku,
w posiadaniu autora.
22
 Paulina Hospod, Polski Biały Krzyż. Zaświadczenie. Poznań, dnia 7 stycznia 1938 roku,
w posiadaniu autora.
23
 Paulina Hospodówna, Wniosek studentki VI roku do J.M. Pana Rektora Uniwersytetu
Poznańskiego o pożyczkę 100 zl. /na opłaty uniwersyteckie i pierwsze potrzeby/ z dnia 13 stycznia
1939 roku, w posiadaniu autora.
24
J. Mężyk, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim i w ruchu ludowym, op. cit., s. 18.
25
A. Dębina-Pluciński, Żołnierze 68 pułku piechoty z Wrześni, Września 1985, Wyd. II,
s. 43, 68.
21
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włącznie z walkami nad Bzurą. Ze swoim II batalionem przez walczącą Warszawę dociera do Mińska Mazowieckiego26. Kampanię wrześniową kończy po
zarządzeniu demobilizacji na Lubelszczyźnie w rejonie Janów Lubelski–Zamość, tam też dostaje się w ostatnich dniach września do niewoli sowieckiej:
27 września na odprawie dowódców (…) dowództwo nad całością objął płk dypl.
Tadeusz Zieleniewski, (…) postanowił on maszerować dalej w kierunku południowym
i unikając większych potyczek, osiągnąć przynajmniej linię: Mościska-Jarosław-Łańcut.
Liczył, że przynajmniej części tej grupy uda się przedrzeć na Węgry. (…) W rzeczywistości polskie oddziały nie miały żadnych szans przebicia się na południe. (…) Linią
demarkacyjną27 był San. 27 września zachodni brzeg Sanu, od ujścia aż po Radymno,
obsadził XVII korpus niemiecki. (…) Oddziały Zieleniewskiego w dniach 28–30 września staczają szereg walk w okolicach Janowa Lubelskiego. (…) Po tych walkach grupa
płk dypl. Zieleniewskiego skoncentrowała się w rejonie Domostawa-Momoty. Położenie
jej było bez wyjścia, gdyż San był silnie obsadzony przez Niemców. (…) W dniu 1 października w Domostawie grupa płk dypl. Tadeusza Zieleniewskiego nawiązała kontakt
z oddziałami radzieckimi. W wyniku pertraktacji prowadzonych we Frampolu nastąpiło
rozwiązanie grupy. Następnego dnia (2 października), we wsi Momoty, oddziały złożyły
broń28.

Po dostaniu się do niewoli Feliks Hospod ukrywa starannie przed Sowietami swój stopień i status oficerski. „Pokaż mi swoje ręce a ja ci powiem,
kim jesteś”-mówi francuskie przysłowie. Na podstawie szczegółowych oględzin rąk Sowieci kwalifikują go do obozu żołnierskiego, mniej strzeżonego
od oficerskiego, skąd ucieczka była dużo łatwiejsza. Od początku wiedział,
że „z tego obozu za wszelką cenę trzeba wiać”. Dodatkową motywacją do
ucieczki była bliskość ziemi leżajskiej, a w niej rodzinnego domu z oczekującą jego powrotu matką Magdaleną (starszego syna Alojzego Stanisława
straciła w 1914 roku). Wielu oficerów z jego pułku oraz wszyscy z obozu
w Momotach trafiają do Katynia. Feliks ucieka z obozu sowieckiego w towarzystwie oficera lotnika z Warszawy. W okolicach Kuryłówki, z pomocą
rodziny gimnazjalnego kolegi, forsuje silnie strzeżony przez Niemców
San, by w pierwszych dniach października znaleźć się w rodzinnej Wólce
Grodziskiej29. Według relacji Józefa Kulpy z Grodziska Górnego-Podlesia,
w czasie swego krótkiego pobytu w Grodzisku w październiku 1939 roku
kapitan Feliks Hospod odbywa szereg konspiracyjnych spotkań z miejscową
młodzieżą, znaną mu z licznych kontaktów przedwojennych, przekazując im
przywiezione z Warszawy instrukcje dotyczące konieczności organizowania
zbrojnego oporu wobec niemieckiego okupanta. Józef Kulpa wspomina go
L. Głowacki, 17. Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku , Wydawnictwo
Lubelskie, 1969, Wyd. I, s. 127; A. Dębina-Pluciński, op. cit., s. 43, 68.
27
Graniczną pomiędzy Niemcami a ZSRR, na mocy układu Ribbentrop-Mołotow.
28
L. Głowacki, op. cit., s. 130–132.
29
Maria Hospod, z domu Hader, ur. 1910 r., Feliks Hospod ur. 1906 r., Szczepan Hospod,
ur. 1912 r., relacje w posiadaniu autora.
26
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jako pierwszego siewcę ziarna konspiracyjnego, pierwszego inicjatora i instruktora ruchu oporu w Grodzisku30.
Na Zagrodach dwaj oficerowie zaopatrują się w cywilną odzież, żywność,
dwa rowery i tak wyekwipowani ruszają z Grodziska przez Przeworsk, Dynów, Sanok, Zagórz na punkt przerzutowy do Cisnej-Żubraczego. Te pierwsze
przejścia pod koniec września i na początku października 1939 roku były niezorganizowane, spontaniczne, bez znajomości terenu. Często przechodzący
szli sami i wpadali. Według relacji samego Feliksa Hospoda przerzuty przez
granicę z wielką ofiarnością i poświęceniem dla sprawy polskiej organizuje
jemu i lotnikowi miejscowy proboszcz, ksiądz grekokatolicki, Polak i patriota. W październiku 1939 r. razem z lotnikiem w okolicach Cisnej szczęśliwie
przechodzą na Węgry, gdzie Feliks zostaje internowany. Przetrzymywany jest
w obozie nad Balatonem. Ucieka z tego obozu i wyjeżdża przez Jugosławię
i Włochy do Francji, gdzie zgłasza się do Wojska Polskiego. Skierowany do
Coetguidan, w Normandii walczy w kampanii francuskiej przeciwko Niemcom w szeregach I Dywizji Grenadierów Polskich. W batalionie, którym dowodzi we Francji, służy dwóch grodziskich emigrantów, szkolny kolega Józef
Panek z Zagród, oraz batalionowy kucharz (prywatnie szwagier rodzonego
brata Szczepana) Antoni Hader z Podlesia31.
Jak nie należy sugerować się nazwiskiem i osądzać ludzi na jego podstawie,
świadczy dobitnie anegdota często powtarzana w rodzinie przez Feliksa Hospoda. Obejmując dowództwo batalionu w Coetguidan, zapoznawał się z danymi personalnymi swoich oficerów i żołnierzy. Przy nazwisku Hader Antoni po
żołniersku zaklął, że ktoś wsadził mu do oddziału „parszywego Szwaba”. Jakież
było jego zdziwienie, kiedy wezwany „Szwab” meldował posłusznie:
Pochodzę tak jak pan kapitan z Grodziska, służbę wojskową odbyłem przed wojną
w Jarosławiu, gdzie też byłem kucharzem,

jednym tchem dodając:
Melduję posłusznie, że pański brat Szczepan ożenił się z moją siostrą Marią.

Panowie nie mieli okazji wcześniej się poznać: Antoni od początku lat
trzydziestych przebywał na emigracji.
Feliks Hospod miał już za sobą bitwę nad Bzurą, kampanię wrześniową,
trudną drogę do Francji, walkę o jej wolność, za którą – jak później wspominał – chcieli umierać wszyscy poza samymi Francuzami. Stosunek Francuzów do przybyszów z Polski nie był zbyt sympatyczny. Często spotykali się
z zarzutami: „Po co żeście tu przyjechali? Nie chcemy umierać za Gdańsk”.
Stosunki pomiędzy polskimi emigrantami z Francji a żołnierzami z Polski,
w szczególności z niektórymi zawodowymi oficerami, nie zawsze układały się
30
31
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Józef Kulpa ur. 1912, z grodziskiego Podlesia, relacja w posiadaniu autora.
Feliks Hospod, ur. 1906, Relacja w posiadaniu autora.

dobrze. Dzieliły ich często różnice klasowe, polityczne i światopoglądowe. Feliks, syn galicyjskiego działacza ludowego, nasączony przez ojca szacunkiem
do klasy, z której się wywodził, był w tym względzie chlubnym wyjątkiem
w korpusie oficerskim. Dowodząc batalionem, w którym znaleźli się także
grodziscy emigranci, potrafił szybko doprowadzić do integracji i konsolidacji
całego batalionu.
Po klęsce Francji ewakuuje się przez Dunkierkę do Anglii. Do końca wojny pozostaje w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Uznany za piłsudczyka zostaje wysłany do Szkocji, służy w Edynburgu. W 1947 roku powraca
do Polski, osiada w Poznaniu. Pozostaje poza wojskiem i uzupełnia wykształcenie ekonomiczne. W latach 50. inwigilowany i szykanowany przez Służbę
Bezpieczeństwa PRL, zwłaszcza w okresie stalinowskim i podczas wypadków
poznańskich 1956 roku. Umiera w 1971 roku w Poznaniu.
Jedno jest pewne: należał do gatunku tych ludzi, ukształtowanych jeszcze
w tradycji II Rzeczypospolitej, dla których pojecie służby publicznej było
czymś nadrzędnym i pozbawionym wszelkiej prywaty. Z rodzinnego domu
wyniósł ugruntowane zasady tolerancji. Uparty, często zasadniczy, dla niektórych nawet nieco kostyczny, był w rzeczywistości żartobliwym szydercą,
lubiącym językowy żart i pieprzne sformułowania – także pod adresem kolegów i najbliższych. Był agnostykiem i antyklerykałem, choć rolę Kościoła
i księży doceniał. Miał także swoje uprzedzenia, o czym świadczy irracjonalna niemal niechęć do niektórych ludzi, co brało się także zapewne z poczucia
rywalizacji, od którego nie zawsze bywał wolny.
Na emigracji podjął prawdopodobnie najtrudniejszą decyzję w swoim życiu: wraca do kraju. Dlaczego wyjechał z Anglii i wrócił do Polski? Dlaczego
nie został na Zachodzie, do czego namawiali go zagraniczni przyjaciele? Na
takie pytania odpowiadał zawsze nieco poirytowany:
Ja nie jechałem do tego ustroju; nikomu z was nie przychodzi do głowy, że ja po
prostu kochałem ten kraj i nie umiałem żyć gdzie indziej.

Jak się okazuje, na jego osobistych i politycznych wyborach zaważyły
głębokie osobiste przemyślenia oraz wielce patriotyczny przykład rodzinny,
jaki otrzymał od swego ojca. Zdawał sobie doskonale sprawę, że zachodni
sojusznicy opuścili Polskę w Jałcie i oddali ją pod władzę Stalina. Nic tego
nie mogło zmienić. Uważał, że w tej skomplikowanej sytuacji „nie ma innej
drogi niż próba dogadania się z Rosją”. Sadził, że powstanie Polski od Bugu
do Odry jest rozwiązaniem dla przyszłych pokoleń bardzo korzystnym, oraz
że należy możliwie szybko doprowadzić do uznania granic na Odrze i Nysie
i zagospodarowania Ziem Odzyskanych. Utworzenie państwa jednolitego narodowościowo uważał za bezwzględnie dla narodu korzystne dla odbudowy
państwa i nabrania odpowiednich sił, aby naród pozostał żywotny, zdolny do
urzeczywistnienia tego, co jutro ma stanowić jego wielkość. Pracując w tych
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warunkach, jakie zostały nam narzucone, wierzył, że możemy je uczynić
lepszymi. Wydaje się, że ta pozytywistyczna filozofia przez długie lata motywowała go do pracy dla Polski.
Nie podzielał poglądów skrajnie antykomunistycznej części emigracji
londyńskiej o „okupacji sowieckiej” nad Polską. Często powtarzał, że „głupszy od komunizmu jest tylko antykomunizm”. Twierdził, że Polska jest pod
rządami wasalnymi, ale nie jest krajem okupowanym. Jak wszyscy ludzie
z jego pokolenia musiał szukać dla siebie miejsca, które pozwoliłoby mu jak
najlepiej służyć krajowi. Wymagało to często przymusowych kompromisów.
Wiedział, że istnieje jednakże zasadnicza różnica między przymusowym
kompromisem a dobrowolnym współdziałaniem z wrogiem w politycznym
podboju własnego kraju albo współpracą z aparatem represji, stosowanych
wobec własnego społeczeństwa. Dla niego państwo polskie było co prawda
zniewolone, ale sama jego odrębność stanowiła wielką wartość, której nie
wolno było lekkomyślne utracić.
Widział i obiektywnie doceniał osiągnięcia Polski Ludowej. Po pierwsze, zrealizowała podstawowe cele rewolucji demokratyczno-burżuazyjnej,
których nie potrafiła zrealizować II RP. Po drugie, wielki kulturowy awans
wsi stał się faktem, miliony ludzi przeszło ze wsi do miast. Po trzecie, przesunięcie Polski na zachód, mamy 90 km od granicy do Berlina. Wszystko
to składa się na gigantyczny skok cywilizacyjny. Co się tyczy zachodniej
granicy, to szczerze przyznawał, że jesteśmy nad Odrą i Nysą Łużycką tylko
dzięki komunistom. Gdyby nie ci „zdrajcy narodu” nie byłoby nas tam. Uważał za niekorzystne dla Polski powielanie westchnień, że utraciliśmy kresy
wschodnie. Ziemie Wschodnie uważał za raz na zawsze dla Polski utracone. Kiedy utyskiwałem nad swoim losem, że muszę z rodzinnego gniazda
przemieszczać się o 600 km do Poznania, mając od rodzinnego Grodziska na
przysłowiowy rzut beretem zagrabiony przez Stalina Lwów, mawiał do mnie:
Chłopcze: w całej naszej dotychczasowej historii Ukraina dla Polski była jednym
wielkim ciężarem; pasmem materialnych strat i politycznych kłopotów. Lwowa żal, ale
Ukraina nie jest Polsce do niczego potrzebna.

Jako osoba dobrze zorientowana w realiach „świata pojałtańskiego”
podkreślał daleko posunięte ograniczenie suwerenności Polski, także ogrom
krzywd i niesprawiedliwości związanych z transformacją ustrojową, nawiązującą do wzorca sowieckiego. Takie były jednak realia wszystkich krajów
w obrębie wpływów radzieckich. W latach stalinowskich jako przedwojenny
oficer doznawał wielu szykan. Dotykała go atmosfera podejrzeń i donosów.
Zdawał sobie sprawę, że jest – pozostając nawet poza wojskiem – inwigilowany i osaczany. Pracując jako główny i biegły księgowy w wielu poznańskich
przedsiębiorstwach często był zmuszony zmieniać pracę. Z ramienia organów bezpieczeństwa do czerwca 1956 roku miał stałego „opiekuna”. Musiało
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to być dla niego traumatycznym przeżyciem. Poważnie lękał się o fizyczne
przetrwanie. Po wypadkach poznańskich i polskim październiku na krótko
powraca wiara w ludzkie oblicze „socjalizmu” z lat czterdziestych. Podejmuje
pracę biegłego rewidenta, inspektora finansowego w kilku wielkopolskich
zjednoczeniach przemysłu terenowego. Słowa z połowy lat pięćdziesiątych
o polskiej drodze do demokratycznego socjalizmu były do pewnego czasu
dla Feliksa obiecującą perspektywą. Zwycięstwo partyjnej ortodoksji przyjął
z zaskoczeniem i rozczarowaniem. Obserwując z daleka rozchodzące się
drogi partyjnych opozycjonistów i reformatorów przestał wierzyć w zmiany
przeprowadzane w ramach istniejącego systemu. Pod koniec życia nie miał
już żadnych złudzeń, co do możliwości reform narzuconego przez Sowietów
porządku. Na jego usprawiedliwienie trzeba dodać, że do rozwiązań w stylu
Okrągłego Stołu Polacy – nie tylko władza, także opozycjoniści – dorastali
jeszcze długie dziesięć lat po jego śmierci. Po drugiej wojnie pozostawał poza
jakąkolwiek polityką, także poza wojskiem. Ograniczał się do działalności zawodowej. W związku małżeńskim z Anną Konieczny (1916–2009) wychował
i wykształcił trójkę dzieci: Elżbietę Halszkę, ur. 1948 r. (LO Poznań), Józefa,
ur. 1949 r. (Politechnika Warszawska) i Annę ur. 1951 r. (Akademia Medyczna
w Poznaniu). Złamany ciężką chorobą i wojennymi przeżyciami, przedwcześnie umiera w Poznaniu w grudniu 1971 roku, mając zaledwie 66 lat.

Od lewej: Józef Hospod, syn Feliksa; Filip, syn Józefa, wnuk Feliksa; autor. W gnieździe rodzinnym na Zagrodach, 1995 r.
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Stanisław Alojzy32, najstarszy syn Józefa Alojzego i Magdaleny z domu
Kamińskiej, urodzony w 1894 roku w Wólce Grodziskiej-Zagrodach, wcielony do armii austriackiej, zaginął na froncie w czasie I wojny światowej.
Bronisława33, urodzona w 1895 roku w Wólce Grodziskiej-Zagrodach,
pracuje wraz z siostrą Julią i rodzicami nad zapewnieniem bytu materialnego
dwójce kształcącego się rodzeństwa, Paulinie i Feliksowi. Wychodzi za mąż
za Piotra Majkuta. Małżeństwo nie ma własnych dzieci, wychowują bratanicę.
W latach okupacji hitlerowskiej w jej domu znajduje kwaterę i konspiracyjne mieszkanie kapitan Henryk Decowski, ps. „Mars”, z Żołyni34, w latach
1943–1944 zastępca komendanta obwodu AK Łańcut. Wywiad AK akceptuje
i poleca kwaterę u córki znanego w powiecie patrioty i działacza ludowego,
położoną w dogodnej dla konspiracji okolicy. Dodatkowo uwiarygodnia
ją fakt, że Bronisława jest siostrą kapitana Feliksa Hospoda, w latach trzydziestych dowódcy batalionu w 68 pp. we Wrześni, służącego podczas wojny
w armii polskiej na Zachodzie. Mąż Bronisławy ginie w sierpniu 1945 z rąk
NKWD w Sieniawie.
Julia35, urodzona w 1901 roku w Wólce Grodziskiej-Zagrodach, wychodzi
za mąż za Józefa Majkuta36, zamieszkuje w Grodzisku Górnym. Wchodzi do
rodziny, gdzie od pokoleń wychowywano jedynaków. Rodzi także jedynaka Feliksa, który obsypuje ją potem – ku jej ogromnej radości – gromadką uroczych
wnucząt. Najstarszy Andrzej jest absolwentem Politechniki Poznańskiej.
Szczepan37, najmłodszy z sześciorga dzieci, urodzony 12 grudnia 1912
roku w Wólce Grodziskiej-Zagrodach. Trzy klasy szkoły powszechnej kończy
w Grodzisku Górnym. Dziedziczy siedzisko rodzinne po ojcu. Po ojcu przejmuje rolę doradcy, powiernika i niejednokrotnie pośrednika w załatwianiu
trudnych spraw mieszkańców Zagród, Wólki, Podlesia, Grodziska Górnego,
także części Zmysłówki i Gwizdowa. Sporządza pisma i petycje do władz
gminnych, gromadzkich, powiatowych, pośredniczy w załatwianiu spraw
w urzędach. Przed drugą wojną światową angażuje się w pracę społeczną na
rzecz grodziskiej spółdzielczości. W latach 1939–1954 wchodzi w skład kolejnych rad nadzorczych i zarządów Kasy Stefczyka w Grodzisku Górnym38.
W latach następnych, po połączeniu się kas Grodziska Dolnego i Górnego,
Biografię wprowadziłem do tekstu na polecenie prof. UR dr. hab. Józefa Półćwiartka.
s. 3 jego „Oceny merytorycznej”.
33
Ibidem.
34
M. Kątnik-Kowalska, By zdarzeń nie zatarł czas, Żołynia 2002, s. 182.
35
Biografię wprowadziłem do tekstu na polecenie prof. UR dr. hab. Józefa Półćwiartka.
s. 3 jego „Oceny merytorycznej”.
36
 Z Piotrem Majkutem, mężem Bronisławy, to tylko zbieżność bardzo popularnego
w Grodzisku nazwiska.
37
Biografię wprowadziłem do tekstu na polecenie prof. UR dr. hab. Józefa Półćwiartka.
s. 3 jego „Oceny merytorycznej”.
38
 AP Rzeszów, Zespół 424, Sygnatura 22, s. 164, 165, 174, 175, 210, 213, 216; Zespół
1028, s. 36, 58, 59, 65, 67.
32
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Ok. roku 1937. Od lewej: Szczepan Hospod z małżonką Marią z domu Hader, Bronisława z Hospodów Majkut z mężem Piotrem, przed domem Bronisławy

303

przez kilka kadencji przewodniczy Radzie Nadzorczej Kasy Spółdzielni
Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Grodzisku Dolnym. Jest członkiem w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych w Rzeszowie.
Przewodniczy przez 20 lat (1948–1968) komitetowi rodzicielskiemu przy
Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej, a także, w latach 60., jest przewodniczącym społecznego komitetu budowy nowego budynku szkolnego 39.
Komitet ten ze składek społecznych, pracy społecznej ludności, dochodów
z zabaw ludowych zakupił w centrum wsi działkę budowlaną pod budynek
szkolny i ustanowił na niej hipotekę, zlecił opracowanie dokumentacji.
Obiekt ten został wpisany w przyszłe powiatowe i wojewódzkie plany inwestycyjne. Do realizacji inwestycji nie doszło z powodu negatywnego stanowiska ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodzisku Górnym,
a w szczególności jej przewodniczącego Jana P, równocześnie posła na Sejm
PRL. Zdeponowana w Urzędzie Gromadzkim pełna dokumentacja, opracowana kosztem i staraniem wólczyńskich społeczników, została przekazana
przez przewodniczącego wraz ze środkami finansowymi do Łętowni, gdzie
powstał budynek przeznaczony pierwotnie dla Wólki Grodziskiej. Powiat
leżajski nie oponował, ponieważ środki na inwestycję przyznane przez województwo pozostały na terenie powiatu.
W latach 60. inicjuje budowę drogi z Wólki Grodziskiej przez Zagrody
do Kopań Zmysłowskich, oraz przewodniczy powołanemu w tym celu komitetowi. Doprowadza tym samym skutecznie do realizacji zamierzeń swojego
ojca z 1910 roku. Prawie równocześnie pod jego przewodnictwem powstaje
Społeczny Komitet Elektryfikacji Zagród oraz przylegających do nich części
Podlesia, Zmysłówki, Gwizdowa. Obie inwestycje zostają zrealizowane w latach sześćdziesiątych.
W związku małżeńskim z Marią z domu Hader wychowali i wykształcił czwórkę dzieci: Józefa (ur. 1941 r.), Anielę (ur. 1944 r.), Stanisława (ur.
1947 r.) i Marię (ur. 1954 r.).
Szczepan Hospod i Maria Hader doczekali się sześciu wnuków i pięciu
wnuczek. Wyższe wykształcenie na krajowych uczelniach uzyskało siedmioro
z nich: dwoje na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, po jednym na
Uniwersytecie Jagiellońskim, Collegium Medicum UJ, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Akademii Rolniczej w Poznaniu i Politechnice Rzeszowskiej.
Czwórka otrzymuje wykształcenie zawodowe.

 Zespół Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, Informacja dotycząca
Komitetu rozbudowy szkoły w Wólce Grodziskiej na podstawie Księgi Protokołów Komitetu rozbudowy szkoły w Wólce Grodziskie,j sporządzona przez: Maria Majkut, w dniu 8 grudnia 2009
roku, Kserokopia w posiadaniu autora. Także przekazy rodzinne.
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Stanisław40 – wnuk
Syn Szczepana i Marii z domu Hader – wnuk Józefa Alojzego – urodzony
30 czerwca 1947 roku w Wolce Grodziskiej-Zagrodach dziedziczy siedzisko
rodzinne po Dziadku i Ojcu na Zagrodach. Wychował i dał wyższe wykształcenie czwórce dzieci. Prace na 3 hektarowym gospodarstwie rolnym przez
33 lata godził z praca zawodową w Kopalni Gazu „Żołynia” w Giedlarowej.
Działa aktywnie w Związku Zawodowym NSZZ „Solidarność”, przewodniczy
grupie związkowej Kopalni „Żołynia”.
Pracuje społecznie w miejscu zamieszkania. W latach 1998–2002,
przewodniczy zespołowi śpiewaczo-obrzędowemu „Leszczynka” w Wólce
Grodziskiej41. Od 2001 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Wólka Grodziska, któremu podlega Społeczna Szkoła Podstawowa. Przez
dwie kadencje 1998–2002, oraz 2006–2010 wybierany przez społeczeństwo
sołectwa Wólka Grodziska do Rady Gminy Grodzisko Dolne.
W latach 1998–2010 Przewodniczy Społecznemu Komitetowi budowy
budynku szkolnego w Wólce Grodziskiej42. Jako radny sołectwa przez dwie
kadencje a także będąc poza radą czyni wraz z radnym Feliksem Grzywną
usilne starania w Radzie i Zarządzie Gminy o ujęcie tego zamierzenia w planach inwestycyjnych gminy Grodzisko Dolne? Nauczony doświadczeniem
poprzedników z lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to Komitetowi budowy szkoły
przewodniczył jego Ojciec Szczepan, a wieloletni wysiłek dziesiątków wólczyńskich społeczników udaremnił jednym gestem małostkowy Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodzisku Górnym; niedowierzając
urzędom i urzędnikom nieustannie monitoruje ich poczynania i deklaracje
związane z procesem planowania i realizacji inwestycji43. Za jego drugiej kadencji w 2010 roku inwestycja zostaje zrealizowana, budynek szkolny, wraz
z remizą strażacką zostaje oddany dziatwie szkolnej i społeczeństwu Wólki
Grodziskiej do użytkowania.
Znamiennym jest tutaj fakt, iż Stanisław Hospod, syn Szczepana, wnuk
Józefa, jest trzecim pokoleniem Hospodów zaangażowanym w organizację
i budowę szkoły w Wólce Grodziskiej. Dziewięćdziesiąt lat temu (w 1920
roku) jego dziadek Józef wówczas członek Rady Przybocznej Starosty w Łańcucie z sukcesem inicjuje organizację szkoły44, Ojciec Szczepan w latach 60.
40
Biografię wprowadziłem do tekstu na polecenie prof. UR dr. hab. Józefa Półćwiartka.
s. 3 jego „Oceny merytorycznej”. Relacje: Feliks Grzywna , Stanisław Hospod.
41
Dzieje ziemi grodziskiej, Grodzisko Dolne 2009, op. cit., s. 534.
42
Uchwała zebrania wiejskiego w Wólce Grodziskiej z dnia 15 Marca 1998. Także: Wniosek do Zarządu Gminy Grodzisko Dolne, z dnia 12 lipca 1998 roku, kserokopie w posiadaniu
autora.
43
„Gazeta Grodziska” 2008, nr 11, s. 8, 12 (Będziemy mieć nową szkołę”, Ruszyła budowa
szkoły w Wólce Grodziskiej).
44
B. Pempuś, op. cit., s. 133, 134, 149. Także: przekazy rodzinne.
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XX wieku, przewodniczy Społecznemu Komitetowi budowy45, Stanisław
doświadczony staraniami przodków wieńczy w 2010 roku ich wspólne dzieło
sukcesem.
W latach 2003–2005 w czasie prac scaleniowych pól w Wólce Grodziskiej
po stanowczej interwencji zapobiega przejęciu w ręce prywatne zakupionej
przez poprzedników w latach sześćdziesiątych działki na potrzeby budowy
szkoły, zabudowanej dotychczasowym budynkiem szkolnym typu „Skopie”.
Działka pozostaje własnością wsi z przeznaczeniem na inne pilne cele społeczne.
Przez wszystkie lata nie zaniedbuje się w pracy na roli. Modernizuje
gospodarstwo rolne, specjalizuje się w produkcji ogrodniczej. W roku 2009
prowadzone przez Stanisław Hospoda wraz z synem Józefem gospodarstwo
ogrodnicze zdobywa drugą nagrodę w wojewódzkim podkarpackim, konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „ekologiczne
gospodarstwo towarowe”.
Od grudnia 2007 roku Stanisław Hospod przebywa na emeryturze.

 Zespół Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym, Informacja dotycząca
Komitetu rozbudowy szkoły w Wólce Grodziskiej na podstawie Księgi Protokołów Komitetu rozbudowy szkoły w Wólce Grodziskiej sporządzona przez: Maria Majkut, w dniu 8 grudnia 2009
roku. Kserokopia w posiadaniu autora. Także przekazy rodzinne.
45

306

Zakończenie
Literatura jest ciągłą porażką. Zdaję sobie sprawę, że moje pisanie żadną
literaturą nie jest, jednakże każda książka jest porażką, ponieważ nie potrafi
opisać i nazwać świata tak, jak byśmy pragnęli. Dlatego chciałoby się pisać
następną i następną. Monografia moja o Józefie Hospodzie nie powstała
jedynie na podstawie prasy, archiwaliów czy literatury, ale jest wynikiem
opowieści, przekazywanych mi niemal na gorąco przez pokolenie jego dzieci,
sąsiadów, znajomych obcujących bezpośrednio z bohaterem. Przyznaję, że
piszę o nim z nieskrywaną sympatią, widoczną niemal od pierwszych stron
publikacji. Czy to osłabia wartość biografii? Nie. Trudno, bowiem w życiorysie Hospoda znaleźć momenty, których mógłby się on wstydzić, czy też
byłyby owiane tajemnicą.
Już od wczesnego dzieciństwa był rozpolitykowany. Zawsze miał serce po
lewej stronie, co przejawiało się w obronie słabszych i mniej zaradnych życiowo.
Widział nie tylko przerażającą nędzę chłopów, biedoty folwarcznej i żydowskiej,
także ekonomiczny wyzysk nielicznych galicyjskich robotników. W tak rozumiany świat polityki wszedł razem z Ks. Stojałowskim, Wysłouchem, Stapińskim,
organizując ruch ludowy w swojej małej grodziskiej ojczyźnie.
Wychował się w niepełnej, ubogiej rodzinie na grodziskich Zagrodach,
skąd wyruszał odważnie, bez kompleksów na podbój i poznawanie ówczesnego świata. Dzieciństwo i młodość spędził z ludźmi prostymi i biednymi,
przeważnie goły, bosy i biedny. Był uczniem-samoukiem, pastuchem i parobkiem. Życie umieściło go wówczas po stronie słabych i już na zawsze, także
w swoich przekonaniach, po tej stronie pozostał. W czasie swoich licznych
wystąpień publicznych, w rozmowach z politycznymi stronnikami i przeciwnikami niestrudzenie powtarzał, że
zadaniem każdego bodaj trochę okadzonego wiedzą chłopa-działacza jest pomagać
i bronić słabszego1.

Gdy go pytano, jakie zajmie stanowisko, „gdy już twoi słabi skrzywdzeni
ludowcy dojdą do władzy i będą krzywdzić innych” – niezmiennie odpowiadał: „Będę bronił następnych krzywdzonych”2.
Polityków, także tych ludowych, dzielić można na tych, którzy zręcznie,
a czasami wręcz z ekwilibrystyczną sprawnością lawirują w życiu publicznym, w rządach, parlamencie i politycznych salonach, oraz na takich, którzy
1
2

Feliks Hospod, Relacje. op. cit.
Ibidem.
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trzymają się swoich przekonań, co nie zawsze przynosi im powszechny poklask i nie zawsze wygląda imponująco. Józef Hospod należał do tej drugiej,
stanowczo mniej licznej grupy. Trzeba jednak zauważyć, jak niewiele zostało
ludowcom po cyrkowej zręczności wielu jej przywódców, a jak wiele godnych
przemyślenia pytań zostawili po sobie ludowi idealiści. Sam osobiście schodząc ze sceny politycznej miał dla swoich następców i bliskich przestrogę.
Wszystkim, którzy krytycznie oceniając jego skuteczność i polityczne wybory
mówili mu, że „wystarczyło tylko otworzyć się na wiatr dziejów” odpowiadał:
Bądźcie ostrożni z tym wiatrem dziejów. Jeden z moich mistrzów powiedział mi
kiedyś, że w życiowych wyborach trzeba płynąć do źródeł, pod prąd, z prądem, bowiem
płyną tylko śmieci3.

Z błyskotliwą ironią wytyka otaczające go absurdy, nie znosi miałkości
życia publicznego, irytuje go nikczemność polityków, ludowców, magnatów,
kleru, żydostwa, grodziskich sąsiadów. A jednocześnie ciepło i serdecznie
mówi o ludziach, swoich bliskich przyjaciołach. Nie stwarzał dystansu, był
człowiekiem bezpośrednim, miał fantastyczne poczucie humoru i był niezrównanym polemistą. Hospod, szydząc i naśmiewając się ze świata „wielkich”, świata władzy, tak naprawdę kochał świat, ludzi, kochał ten zwariowany
grodzisko-łańcucki świat, w którym przyszło mu żyć. A łatwo mu się nie żyło.
Był genialnym przewodnikiem wsi po drogach wolności, demokracji.
Wolność to dla niego termin kluczowy. Nie interesowała go nigdy władza.
Powtarzał synowi Feliksowi:
Nie lubię władzy, nigdy jej nie pragnąłem, choć władza pchała mi się w ręce. Zbyt
duża jest we mnie potrzeba wolności, a władza ją krępuje. Nigdy też mnie nie interesowało panowanie nad innymi4.

Twierdził, że u ludzi władzy, których obserwuje, najgroźniejsza jest
absolutna nieumiejętność porozumienia z drugim, natomiast dominuje dążenie do
tego, żeby koniecznie nad nim zapanować5.

Cechą Hospoda, która szokowała ludzi z galicyjskich elit, był brak pokory. Ten prosty chłop w kontaktach z najwyższymi nawet dostojnikami
zachowywał się bez cienia lęku czy uniżoności. Rozmawiał z nimi jak równy
z równym. Pewność siebie, bezpośredniość i w latach późniejszych po mistrzowsku grana rola ludowego mędrca wywierały silne wrażenie.
Miał bardzo chłonny umysł i doskonałą pamięć, pozwalającą na cytowanie wielu fragmentów nie tylko Biblii, ale także klasyków literatury polskiej.
Wierzył we własną wartość, miał jej głębokie poczucie, był zawsze sobą.
Dzięki swemu oratorskiemu talentowi, prorockiej charyzmie, a także darowi
3
4
5
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Ibidem.
Ibidem.

przekonywania słuchaczy, skupił wokół siebie sporą grupę grodziskich i łańcuckich chłopów. W dodatku w epoce, gdy panowała moda na spirytystyczne
spektakle, tajemnicza postać o znamionach proroka miała zagwarantowane
powodzenie.
Kierował się zdrowym rozsądkiem, potrafił jednym brutalnym dowcipem
sprowadzić wszystko do właściwych proporcji. Był niezależny intelektualnie,
miał zimny, przekorny umysł. Z relacji tej wyłania się postać niezwykła, rzec
by można wyjątkowa: erudycja, intelekt, poczucie humoru, błyskotliwość,
oryginalność poglądów, cudowne bon moty, pyszne dialogi, błyskotliwe filipiki. Swoimi jakże licznymi wystąpieniami publicznymi porywał słuchaczy,
przyprawiając niejednokrotnie suchym i nagim faktom pawie ogony.
W wybrane krzywdy, które go przejęły, wczepiał się z pasją. Był ludowcem
żywiołowym i anachronicznym w przyjaznym przejmowaniu się krzywdzoną
jednostką. Wraz z Hospodem także ten typ wrażliwości kładzie się do grobu.
Autentyczny w tym, co myślał i w tym, co publicznie mówił i robił. To polityk,
który tak cenił swoją twarz, że nie przywdziewał maski. Do końca zachował
młodzieńczość, żywy umysł, pogodę ducha ciekawość świata i ludzi.
W życiu kierował się humanistycznymi zasadami znanymi od starożytności, m.in. biblijnym „nie czyń drugiemu niczego, czego nie chciałbyś, by
inni uczynili tobie”. Uważał, że odniesienie tej jednej, prostej zasady do rozmaitych sytuacji życiowych i wprowadzenie jej w życie zastąpiłoby wszystkie
przykazania i prawa świata. Następną cnotą było umiarkowanie: zasada złotego środka, unikanie przesady w słowach i czynach. Inną zasadą, z pietyzmem
wpajaną szczególnie swoim dzieciom, a przez nie przekazaną wnukom, było
„nie wierz w nic ślepo”. Sprawdzaj wszystko, zawsze bądź gotów konfrontować swoje przekonania z rzeczywistością i zmieniać je, nawet te, które są
ci najdroższe, jeśli fakty im przeczą.
Szczerze wspierał Wysłoucha i Stapińskiego w Stronnictwie Ludowym,
choć jego wrodzony sceptycyzm mówił mu, że pochód Stronnictwa do rzeczywistej władzy będzie trwał pokolenia.
Młodzieńcze zauroczenie Wysłouchami, Rewakowiczem, lwowskimi demokratami i Stapińskim mija. Rozstaje się z tą partią około 1906–1907 roku,
kiedy to program PSL, partii kierowanej w sposób wodzowski przez Jana
Stapińskiego oraz jego najbliższe otoczenie, zaczyna znacznie odbiegać od
założeń rzeszowskiego zjazdu z 1903 roku i oczekiwań szerokich rzesz chłopskich. Odtąd nie miał swojej partii, swojej koterii, która każdemu działaczowi
jest potrzebna nawet w najbardziej sprzyjających warunkach. Przeciw jego
racjonalizmowi przeciwnicy zawsze używają fanatycznej retoryki i niegodnych
chwytów. Nie znosi nowych partyjnych rytuałów, obserwuje coraz więcej działaczy, których czci się ponad ich zasługi, nie chce być marionetką wykrzykującą
w chórze cudze hasła. Mógł służyć tylko czemuś, nigdy komuś. Obcy mu był
serwilizm, jaki powszechnie obserwował na szczytach partyjnej władzy.
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Rachunek błędów tej formacji był przez niego dokonywany na bieżąco,
miał świadomość wielu błędów, które sam popełniał razem z nimi, wielu
porażek, które były udziałem jego politycznych przyjaciół i jego własnych.
Był przekonany, że formacja ludowa mimo wszystko dobrze się zasłużyła
polskiemu włościaninowi. W okresie późniejszym, będąc nieprzejednanym
wrogiem rozbicia ruchu ludowego na wiele partii chłopskich, do żadnej
z nich nie należał. Jednakże paradoksalnie w życiu każdej z nich uczestniczył.
Pozostając od połowy lat dwudziestych do końca życia poza formalną
działalnością polityczną, był uważnym obserwatorem, krytykiem, komentatorem wydarzeń. Starał się uczestniczyć w debacie o Polsce, o historii,
o ruchu ludowym. Jego wątpliwości, nadzieje i rozczarowania były udziałem
wielu ludzi, ale Hospod wykazał się tytaniczną dyscypliną, będąc wierny całe
życie zasadom ludowym, które przyswoił sobie w młodości, dając nie tylko
historykom ruchu ludowego fantastyczny przykład ludowca z zasadami.
To właśnie Józef Hospod grodziskim chłopom pokazał, że walcząc o życie
rozumne i godziwe zawsze zmagać się musiał z ciemnymi siłami fanatyzmu
i nietolerancji, co jest trudem uniwersalnym i ponadczasowym.
Należał do nieszczęśliwego pokolenia chłopów, bo za długo wierzył w to,
że odzyskanie niepodległości przez Polskę zniweczy jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki wszystkie problemy dotykające Polskę i jej lud pod
zaborami. Gdy zorientował się, że to utopia, uważał, że wycofanie się z życia
społecznego to dyshonor. Nie był w stanie tego zrobić.
Podstawową wartością, o którą zawsze apelował i której był żywym
dowodem, był nowoczesny patriotyzm, polegający na znajomości świata,
umiejętności rozumienia zadań państwa, szacunku dla innych i troski o dobro wspólne. Wierzył w postęp i sprawiedliwość społeczną. Oba te pojęcia
zawsze łączył mniej lub bardziej dosłownie. Przez sprawiedliwość społeczną
rozumiał też wyrównywanie szans wszystkich grup społecznych.
Kim był Józef Hospod? Człowiekiem bez reszty oddanym swemu powołaniu? Specyficznym działaczem ludowym? A może żywiołowym, jak przed
laty nazywali go pierwsi ludowcy? Burzycielem pomników? W przypadku
Józefa Hospoda żadna jednoznaczna odpowiedź nie będzie dobra. Patrząc na
jego przebogatą biografię i różnorodne zajęcia trudno o syntezę. „Szedł inną
drogą niż cale jego pokolenie”6, wyznawał niejednokrotnie:
Plułem im wszystkim w twarz. Komu? Wszystkim, co tak pięknie gadają i przemawiają7.

Porażki zmuszały go do refleksji, do poszukiwania swojego miejsca w życiu, pytań o jego sens. I jeśli można coś o działalności politycznej Hospoda powiedzieć z całą pewnością, to to, że jej fundamentem jest wątpliwość
6
7
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– przeciw pewności, ideologii. Wszak świat ratują sceptycy, groźni są idealiści. A wątpliwość jest cechą umysłów nieprzeciętnych, tylko z niej może
zrodzić się postać-instytucja tej miary, jaką prezentował Hospod.
Paradoks Hospoda polega na tym, że żyjąc na prowincji, z dala od głównych centrów intelektualnych, uczestniczy w najpoważniejszych debatach
swego czasu, co więcej – współtworzy je.
Trzeba uczciwie powiedzieć, że pokolenie Hospoda wychowało we
wsiach Galicyjskich wielu działaczy ludowych, którzy przeorywali świadomość chłopa polskiego, uczyli go samodzielności, samorządności, pewności
siebie, pokazywali jak nie zginać karku i nie padać na kolana przed możnymi
tego świata. Organizowali wieś do walki o swoje prawa, byli organizatorami
i twórcami ruchu ludowego, pierwszej partii chłopskiej – Stronnictwa Ludowego. Wielu mu współczesnych nazywało go postacią wielką. To, co wielkiego uczynił jako ludowiec, było jednak starannie zamazywane, gdyż jego
konkurenci i następcy chcą mieć wyłączność zasług. To, co wielkiego było
w nim samym jest zaś trudne do opisania. Łatwo tylko powiedzieć, że kilka
pokoleń grodziskich chłopów uczył wstawać z kolan, co było jego wielkim
dziełem, formującym niezależność myślową pokoleń grodziszczan.
Kartezjusz jeszcze w starożytności zauważył słusznie, że
rozum jest najsprawiedliwiej rozdzielony wśród ludzi, bo nie napotkał jeszcze nikogo,
kto by się skarżył na jego brak.

Gdzie więc tych prawdziwie mądrych ludzi spotkać i uczyć się od nich?
Reguły tu nie ma. Hospod we wczesnej młodości doszedł do tego, że samemu
trzeba do mądrości dążyć, by wiedzę od mniemania, mądrość od głupoty,
cnotę od podłości odróżnić. Był postacią, dla której cnota prawości, rozumu
i dobra największym była nakazem. To nie tylko żal, że ludzie tacy bezpowrotnie odchodzą. To także smutek, że coraz więcej jest i będzie żyjących,
którym los zrządzeniem swoim nie pozwolił ich bliżej poznać. To prawda, ale
ten ekstrakt prawości mają właśnie ci nieliczni, którzy prawdziwie uczą szlachetności, żyją po to, by dać świadectwo. Czytajmy ich więc lub naśladujmy,
w ten sposób pamięć o nich zostanie zachowana.
W Polsce najłatwiej zasłużyć na szacunek gdy się już umarło. Żywych nie
szanujemy. Za życia nie było świństwa, którego by o nim nie powiedziano
i nie napisano. Pisząc o nim chciałem złożyć hołd jednemu z nieugiętych.
„Nie wszystek umarł”8, pozostawił po sobie liczne, trwałe znaki. Dzięki
odnalezionym nieraz szczątkowym śladom staje się znów żywy i bliski. Zostawił ślady, bo chciał zostać odnaleziony? Ta wiara udzielała mi się podczas
dziesięcioletniej, uporczywej kwerendy jego losów.

8

Nie wszystek umrę – Horacy.
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Mazurek Piotr 124
Mazurek Walenty 153
Mączka Jan 124, 126
Menger 175
Merunowicz 104
Mężyk Józef 291, 296
Miazga Wojciech 69
Michalczyk Stanisław 138
Michna Wojciech 37
Mickiewicz Adam 139, 181
Mikiewicz Bolesław 124, 125, 128, 135–
–137, 140
Mikołajczyk Stanisław 276
Mikołajski Szczepan 124, 161
Miłosz Czesław 171
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Misiąg Jędrzej 165
Miś Jan 124
Miś Jędrzej 124
Miś Józef 124
Miś Piotr 123, 190
Mohyła Miron 23
Mosbach 29
Mordyjas 47
Moskwa 182
Moszkowicz 150
Moszkowicz Jan 286
Moszkowicz Franciszek 213
„Muniniak” 130, 131, 132, 202
Murdza 108
Mycielski Jan 157, 158, 165, 263
Mytkiewicz 180
Nakoneczny 194
Nawrocki 103
Nicieja Stanisław Sławomir 231
Nieć Julian 24–26
Nitsch Kazimierz 176
Nowak 253, 254
Nowak Antoni 124
Nowicki Ignacy 140
Nowiński Bronisław 106, 190
Obara Franciszek 214
Olejarski Jan 161
Olender Michał 124
Olszewski Michał 161
Ołowiecki Jan 102, 107
Ołowiecki Tomasz 204, 206, 216, 262
Opałka Paweł 165 166
Orłoś 245
Orłowski 170
Orzechowski M. 245
Ośka Tresa 63, 65, 102, 107
Ożóg 238
Ożóg Maria Ewa 105, 109
Pałys Jan 233
324

Panek Józef 298
Papak Maria 38
Partyka Franciszek 123
Partyka Jakub 50
Partyka Wojciech 65, 124
Pastor Leon 86, 124, 125, 130, 131–134,
140, 149, 169
Pelczar Józef 110, 201
Pempuś Bogumił 10, 15, 17, 51, 64, 68,
103, 173, 174 188, 189, 191, 194, 199,
204, 213, 217, 220, 229, 240, 250,
251, 265, 285, 305
Pędziński J. 176, 178
Piela Franciszek 92, 123
Pieniążek Jan 232, 238, 245, 251, 252
Pieniążek Seweryn 252
Piłsudski Józef 17, 245, 252, 257, 271
Pluta Andrzej 252, 253
Płatek Maria, Edward, Jan 220
Podoliński 125
Potocki Alfred 188, 243 248 250
Potocki Roman 158, 163, 165, 166, 170,
172, 179, 191, 197, 199, 202, 247, 248
Potoczek Jan 84, 169
Potoczek Stanisław 84
Potykanowicz 104
Półćwiartek Józef 2, 11, 19, 22, 25, 36, 37,
63, 64, 79, 102, 210, 265, 287, 302,
305
Prek 165
Promnitz Anna Zofia Krystyna 28
Prugar-Ketling, Bronisław, Zygmunt 246
Przeszło 102, 107
Przeszło Jan 286
Przeszło Stanisław 37, 265
Putek Józef 79, 88
Pysz Agata 50
Pysz Antoni 97, 124
Pysz Franciszek 25, 124, 220
Pysz Jan 25
Pysz Wojciech 49, 50, 124
Pysz Tomasz 124

Rączka Jan 214, 215
Rączkowski Ludwik 237
Rewakowicz Henryk 99, 161, 309
Richelieu 187
Romanowicz Tadeusz 102
Rosenbach Selich 159
Rozwadowski Jan 176
Rojek 227
Różycki Franciszek 153
Różycki W. 231
Rybak Andrzej 164
Rydzik Aniela 40
Rydzik Józef 15, 236, 269, 272, 277
Rydzik Wojciech 39, 43
Rymar Stanisław 237
Rymut Kazimierz 32
Rynasiewicz Józef 124
Sadło 94, 95
Salwach Kazimierz 79
Sanguszko Władysław Hieronim 77
Sapeta Inga 84
Sapiecha 32
Sawicki Henryk 159
Scipio 165
Serafin Jan 94, 95
Sienkiewicz H. 59, 68, 112
Sierakowski Wacław Hieronim 76
Sigda Bronisław 42, 62
Sikora Jan 234, 235, 260
Siwy Aniela 251
Skarbowski 277–279
Skarga Barbara 257
Skiba Jan 73, 90, 92–94
Skiba Leon 59, 66, 67
Skitał Andrzej 102, 107
Skitał Wojciech 102
Skoczyński Józef 292
Skołyszewski 169
Słysz Wawrzyniec 152
Smoczkiewicz Dezyderiusz 247
Smolik 106

Sobek Jan 107, 147, 181, 201, 226, 241,
243, 245, 247, 254, 255, 258
Sobień 125
Sobieski Jakub-Ludwik 29
Sobieski Jan 29
Sobieski Konstanty 29
Solecki 109
Sołki 57
Sołek Franciszek 124, 153, 190
Sołek Jan 50
Sołek Wojciech 80
Sowa Jan 236
Spiss Tadeusz 178, 225, 227, 228, 243,
247, 270
Stapiński Jan 10, 85, 100, 102, 103, 105,
107, 109, 110, 122, 124, 127, 128,
130, 131, 135, 136, 140, 145, 161,
167, 170, 173, 180, 181–184, 194
198, 199, 209, 210, 219, 234–236,
238, 239, 252, 253, 256, 273, 307, 309
Staf 45
Stafiej 235
Stafiej Jan 163
Stankiewicz Witold 109, 119, 162
Stelmach Józef 152, 155
Steinberger J. 29
Stojałowski Stanisław 10, 69, 73, 82–87,
89, 97–100, 107, 120, 121, 122,
125–129, 131, 133–135, 137, 139,
141–151, 161, 164, 169, 170, 182,
194, 202, 238, 239, 307
Stopa 140
Stopyra Jan 248
Stroński Mieczysław 119
Stroński Stanisław 238
Stysiński 170
Styka Jan 58
Szaja Laufer 133
Szajer Tomasz 148, 169, 175
Szczur Stanisław 36
Szeptycki Jan 125
Szklany 198
325

Szklany Jan 90, 94, 95, 97, 123
Szkodziński Wojciech 65, 66
Szlajda Józef (Ślańda) 87
Szmigiel 194
Szpetnar Andrzej 152, 164, 165
Szpila Antoni 124
Szpila Marcin 235
Szpila Wojciech 50, 102, 107, 110, 202,
216, 234, 243
Szponder Andrzej 169
Szpunar Walenty 137
Szpunar Wincenty 88
Szwed 169
Szujski Józef 186
Szylar Tomasz 163, 164
Szylewicz 144

Tarnawski Konstanty 140
Tarnowski Jan Dzierżysław 95, 97
Terenkoczy Władysław 125
Tołpowie 57
Tranda Zdzisław 161
Trentowski Bronisław 32, 33
Trojnar Antoni 152, 164
Tryniecki Bolesław 67, 108, 201, 286
Tryniecki Tadeusz 275
Tryniecka Zofia 67
Twardowski Bolesław 254
Turnau Herman 165, 282
Tuwim Julian 246
Tyczyński 165, 197

Ściegienny Piotr 73, 74
Ślańdowie – „Kroki” 53
Ślańda Jan 123, 153
Ślańda Józef 142
Śmiałki 37, 57
Śmiałek Jan 80, 153
Śmiałek Józef 64,
Śmiałek Marcin 84
Śmiałek Wincenty 64
Średniawski Andrzej 102, 125, 161
Świąder Barbara 49
Świąder Jan 41
Świąder Katarzyna 48–50
Świąder Marcin 49
Świąder Sebastian 48–50
Świątoniowski 247–249
Świerczyński Feliks 80, 110, 111, 114,
122, 188, 190, 231, 253, 254, 256
Świętochowski Aleksander 82, 83, 99
Świtalski Władysław 165

Wang Leizor 157, 158, 263
Wańczycki Józef 164, 165
Wańczyk Antoni 165,
Wańkowicz Melchior 240
Wereszczyński 95
Wesoliński Adam 86 168, 169, 201
Węgrzyn 170
Wiech Michał 153
Wilczkiewicz 169
Wilczyńska-Haberman Adela 80
Wilk Andrzej 126, 130, 140, 144, 145,
150, 152, 155, 156, 202, 238, 239
Winkowski Franciszek 124, 175
Witos Wincenty 10, 83, 109, 209–211,
233, 235, 236–238, 240, 243, 245–
–247, 252, 257, 258, 262–264, 278
Witkiewicz S. 196
Wnęk Franciszek 256
Wodziński 247
Wojnar Ignacy 17, 84, 86, 87, 89, 90, 93,
104, 107, 147, 152, 155, 167, 200, 254
Wojnar Maria 40
„Wojtas” 222
Wójcik 108, 126
Wołoszyński Józef 140, 165

Tarkowska Antonina 108, 292
Tarkowski Kazimierz 292
Tarkowski Maciej, Mieczysław 194, 201,
287, 289
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Urban 47

Wróbel 198, 235
Wróbel Stanisław 280
Wysłouch Bolesław 85, 98, 99, 100, 101,
105, 107, 122, 135, 151, 161, 162,
182, 307, 309
Wysłouch Maria 99
Zachara 243
Zalcman 158
Zawilski Władysław 143, 168, 171, 172
Zębaty Zygmunt 125
Zielecki Alojzy 79

Zieleniewski Tadeusz 297
Ziemiański 90
Zmarzły 108
Żardecki Bolesław 84, 104, 106, 107, 112,
116, 117, 149, 150, 161, 163–166,
171, 172, 175–179, 188, 197–199,
204–206, 209, 219, 226, 250
Żelaszkiewicz Kornel 84, 125, 127, 128,
130, 131, 132
Żyrowicz 94

