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▪ Wstęp – Z ziemi czarnej
▪ Dzieciństwo i młodość 1857- 1890
▪ Początki działalności lokalnej 1890 - 1895
▪ Działalność w ruchu ludowym w Galicji
1895 - 1918
▪ W wolnej Polsce i ostatnie lata 1918 -1943
▪ Chłopski Skarga
Pisać muszę, bo czy to pomoże czy nie pomoże,
ale pismo moje mnie przeżyje i świadczyć będzie
na Sądzie Bożym za mną - „Dwie dusze”

Wstęp
Z ziemi czarnej
1. Rzeczpospolita pod zaborami
2. Trzy nurty polskiej myśli
politycznej – XIX/XX w.
3. Ośrodki przywódcze:

By Killroyus - Praca własna based on "Karte kongresspolen.png"., CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4494501

- narodowej demokracji
- PPS
- ruchu ludowego
Jakub Bojko
ks. Stanisław Stojałowski
Jan Stapiński
Wincenty Witos

Franciszek Józef I - Franz Joseph I
z domu habsbursko-lotaryńskiego
(1830 - 1916)
cesarz Austrii, apostolski król
Węgier, wśrod wielu swoich tytułów
król Galicji i Lodomerii
fot. z 1908 r. – Wikipedia

Zabór austriacki –
Królestwo Galicji i Lodomerii
z Wlk. Księstwem Krakowskim
i Księstwami Oświęcimia i Zatora
(oraz z Księstwem Cieszyńskim)

• Ludność

7,3 mln (45%
45%
6%
4%

• Obszar

78,5 tysiąca km kw.

• 1772 – 1867
• 1846
• 1848
• 17 IV 1848

• 1867 – 1873

Polacy
Ukraińcy
Żydzi
Inni – 1910)

germanizowana
prowincja monarchii
rabacja galicyjska
Wiosna Ludów
uwłaszczenie chłopów

uzyskanie autonomii
Sejm Krajowy. jęz. polski

• Kraj rolniczy, zacofany gospodarczo,
przeludnienie i emigracja
• Liberalizacja spowodowała rozwój
polskiego życia narodowego i politycznego

Powitanie cesarza Franciszka Józefa I w Krakowie podczas wizyty w Galicji w 1880 r.
mal. Zygmunt Ajdukiewicz - olej (wizerunek z pocztówki)

▪ Ur. 7 VII 1857, Gręboszów, pow. Dąbrowa Tarnowska, syn Gabriela i Franciszki z d. Maj,
wychowany w wielkiej biedzie, w kurnej chacie, w gospodarstwie małorolnego chłopa
▪ Genialny samouk, od 1873 sierota
▪ 1864 – 1871 – uczęszczał zimą do 4-klasowej szkoły
▪ 1877 – pierwsza wyprawa piechotą do Krakowa
▪ Trzy rejsy jako flisak do Gdańska – Flis do trzeciego króla

▪ 1879 – zakup własnego dwumorgowego gospodarstwa (1 morga = 0.56 ha = 5600 m2)
▪ Ożenek z Julią Świętek w1880 (14 dzieci, tylko 6 przeżyło)
▪ Praca jako nauczyciel w szkołach ludowych w latach 1877 - 1890 (Wola Żelichowska,
Hubenice, Kozłów i Biskupice – ok. Gręboszowa)

Pierwsze wydanie
Wyd. Macierz Polska
Lwów 1908
Pierwsze wznowienie książki
Jakuba Bojki w wolnej Polsce
Wyd. Biblioteka bez podziałów
Kraków 2018

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP
w Gręboszowie (w stylu barokowym, fundator
Franciszek Dembiński, h. Nieczuja w 1650 r.)

Ks. Prałat Henryk Otowski,
h. Łabędź (1823-1904),
Proboszcz gręboszowski

▪ Pierwsze publikacje wierszy i opowiadań w piśmie Chata, a od 1890 w piśmie lwowskim
Przyjaciel Ludu (zał. przez małżeństwo B. i M. Wysłouchów)
▪ Mianowanie Bojki pisarzem gminnym w Gręboszowie
▪ Wybór na wójta Gręboszowa w 1891 (był wójtem przez wiele lat do 1918)
▪ Znalazł się w kręgu inteligencji z Dąbrowy Tarnowskiej i Tarnowa (m.in. Ludwik Zakrzewski,
Adolf Kukiel, Olimpia i Tadeusz Dybowski (brat Benedykta) – wszyscy byli członkami tarnowskiego
oddziału Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863/64)

▪ Udział w ważnych wiecach i uroczystościach patriotycznych (zjazdach kółek rolniczych, czy
odsłonięciu mogiły powstańców styczniowych 9 -10 VI 1891 w Dąbrowie)

▪ Ostry spór z Proboszczem Henrykiem Otowskim w latach 1890 - 1892

Bolesław Wysłouch, h. Odyniec, (1855-1937)
wybitny działacz chłopski, inżynier chemik,
redaktor pism lwowskich (m.in. Przyjaciela Ludu),
senator II RP

Maria Wysłouchowa z d. Bouffał (1858-1905),
wybitna działaczka ludowa i społeczna,
poch. ziemiańskiego, emancypantka
i tłumaczka z jęz. słowiańskich

Józef Chełmoński

Modlitwa przed bitwą
- olej - Wikipedia

▪ 100-lecie insurekcji kościuszkowskiej w Krakowie pod
kopcem Kościuszki 1 IV 1894
▪ Odsłonięcia Panoramy Racławickiej we Lwowie podczas
Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie – 5 VI 1894

Rotunda Panoramy Racławickiej w parku im. Jana Kilińskiego
we Lwowie – fot. ok. 1894

Kościuszko na koniu w krakowskiej sukmanie
– Szkic do Panoramy przez Wojciecha Kossaka
i Jana Stykę - 1893

Ogólno-krajowy zjazd włościański latem 1895 w Rzeszowie – powołanie Stronnictwa Ludowego

Mec. dr praw Karol Lewakowski (1836 – 1912)

Jakub Bojko (1857 – 1943)

Prezes Stronnictwa Ludowego

Wiceprezes Stronnictwa Ludowego

Ks. Stanisław Stojałowski (1845-1911),
radykalny działacz ludowy w Galicji,
twórca wielu pism ludowych i jezuickiego p.t.
Apostolstwo Serca Jezusa, i własnej partii chłopskiej,
poseł na Sejm Krajowy i do Rady Państwa

Jan Stapiński (1867 – 1945)
współtwórca ruchu ludowego w Galicji,
SL, PSL ,,Piast” i po 1913 PSL – Lewica
poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa,
poseł II RP

▪ Zwycięstwo SL w wyborach do Sejmu Krajowego – wprowadzono 11 posłów chłopskich do
Sejmu Krajowego
▪ Walka ks. Biskupa Leona Wałęgi z ruchem chłopskim (powołał własne stronnictwo i zakazał
anatemą czytania Przyjaciela Ludu)
▪ Pierwsze wybory do parlamentu austriackiego 1897 (SL uzyskało 3 mandaty poselskie –
Krempa, Bojko i Winkowski, stojałowszczycy wprowadzili 6 posłów)
▪ Działalność lokalna na poziomie powiatu i w Radzie Muzealnej Muzeum Polskiego w
Rapperswilu (udział w złożeniu serca Kościuszki w kaplicy zamkowej)
▪ Udział w wielkich uroczystościach mickiewiczowskich – 28 V 1898 w Dąbrowie Tarnowskiej
i w odsłonięciu pomnika Adama Mickiewicza na Rynku w Krakowie 26 VI 1898 w stulecie
urodzin wieszcza

Naród polski to nie tylko
jeden stan, także sam
lud nie jest narodem.
Wszyscy są dziećmi
jednej Ojczyzny – Polski
Fragment z przemówienia

Jakuba Bojko,
wiceprezesa
Stronnictwa Ludowego

▪ Odejście Wysłouchów w 1911 i utworzenie przez nich PSL –
Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców
▪ Kongres PSL w w lutym 1914 w Tarnowie

▪ Rozłam na dwie partie: PSL ,,Piast” i PSL-Lewica
▪ PSL ,,Piast” – Jakub Bojko – prezes, Wincenty Witos – wiceprezes
▪ PSL- Lewica – Jan Stapiński - prezes

▪ Najwyższe wiecznie żywe prawo Narodu Polskiego do budowania Niepodległej Polski
Ludowej powinno być punktem wyjścia i ośrodkiem wszelkich dążeń i praw ludu
polskiego w PSL zorganizowanego

▪ PSL budzić będzie w ludzie polskim świadomość państwowotwórczą i dążności
niepodległościowe, aby ten lud stał się czynnikiem świadomym i odpowiedzialnym
w polityce polskiej, zdolnym do organizowania jej
▪ Przeciw wszelkim zamachom na całość naszego samorządu lub przeciw podziałowi
Galicji na część polską i ruską PSL opowiada się najbardziej stanowczo i zamachy
takie odeprze jak najenergiczniej

▪ Wobec rządu PSL zachowa stanowisko zupełnie niezależne, a stosunek swój do
konieczności państwowych uzależniać będzie zawsze od uwzględnienia przez rząd
konieczności Narodu i Ludu Polskiego
▪ W praktyce politycznej uważa, za jedynie dopuszczalną politykę narodową, jawną, idącą
po linii dążeń ludu i stwierdza, że polityka brudnych dróg, przekupstw i samowładztwa
szerzy w masach ludowych spustoszenie moralne, podkopuje organizację ludową
i polityce polskiej przynosi niepowetowaną szkodę i hańbę wobec całej Europy
▪ Celem utrzymania siły i reprezentacji polskiej w państwie austriackim uważa kongres PSL
solidarność reprezentacji polskiej za rzecz konieczną, a próby rozbicia Koła Polskiego,
które dziś ma większość demokratyczną, wychodzą tylko na korzyść konserwatystów
i czynników, którym zależy na osłabieniu naszej delegacji wiedeńskiej.
Wincenty Witos – Moje wspomnienia, t. I, Instytut Literacki, Paryż, 1964

Jakub Bojko (1857 – 1943)
Współtwórca ruchu ludowego w Galicji
i w Polsce niepodległej, 40 lat reprezentacji
w pracy parlamentarnej w Galicji i w II RP,
autor wielu książek, mów i artykułów,
dzienników, trybun ludowy – fot. ok. 1915

Wincenty Witos (1874 – 1945)
Współtwórca i lider polskiego ruchu ludowego
w Galicji i w Polsce niepodległej, poseł do Sejmu Krajowego
(1908-1914), poseł do Rady Państwa (1911-1918), poseł w II RP,
trzykrotny premier II Rzeczypospolitej, prezes PSL ,,Piast”
(1918-1931), autor wielu artykułów i wspomnień - fot ok. 1918

Posłowie do austriackiej Rady Państwa wybrani z listy ludowców (PSL) w 1911
Od lewej: Antoni Bomba, inż. Klaudiusz Angerman, Zygmunt hr. Lasocki, Władysław Długosz,
Wincenty Witos, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer, Michał Jedynak

▪ PSL ,,Piast” wygrał I wybory w 1919 – 96 mandatów (22,3%),
a Związek Ludowo-Narodowy – 81 mandatów (18.8%)
▪ Jakub Bojko i Wincenty Witos w ławach poselskich
▪ Marszałkiem Sejmu wybrano Wojciecha Trąmpczyńskiego z Narodowo-Chrześcijańskiego
Stronnictwa Ludowego (Polskiego Zjednoczenia Ludowego); jednym z 5 wicemarszałków
został Jakub Bojko
▪ Podział mandatów:
Prawica
Centrum
Lewica
Mniejszości
Bezpartyjni

107
233
71
17
4

RAZEM

432 posłów

24.8% (w tym Związek Ludowo-Narodowy)
53.9% (w tym PSL ,,Piast”)
16.5%
3.9% (Żydzi i Niemcy)
0.9%

▪ Konstytucja marcowa z 1921
▪ Wygrana wojna polsko-bolszewicka i pokój ryski
▪ Drugie wybory parlamentarne 1922 i jeszcze większe rozdrobnienie sceny politycznej
▪ Jakub Bojko wybrany senatorem w pierwszych wyborach do Senatu RP i powołany
na wicemarszałka Senatu RP
▪ Jubileusz 35-lecia pracy społecznej i politycznej Jakuba Bojki i Andrzeja Średniawskiego,
dwóch senatorów z listy, PSL ,,Piasta”
▪ Główne uroczystości urządzono po kierownictwem nowego prezesa stronnictwa
Wincentego Witosa w Wierzchosławicach a potem wielkie uroczystości we Lwowie
▪ Bojko wybrany Prezesem Honorowym Polskiego Stronnictwa Ludowego ,,Piast” w 1923

▪ Pojednanie z ks. Biskupem Leonem Wałęgą w 1923
▪ Odejście z ,,Piasta” w 1927 i utworzenie nowego stronnictwa Zjednoczenie Ludu
Polskiego (ZLP)
▪ Wybór na posła w wyborach w 1928, a w latach 1930-1935 na senatora RP
▪ Płonne nadzieje poprawy sytuacji wsi polskiej związane z Marszałkiem Piłsudskim
▪ Ostatni jubileusz Jakuba Bojki z okazji 75-lecia urodzin 24 VII 1932 w Gręboszowie
▪ Odznaczenie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Orderem Polonia Restituta w 1937

▪ Jakub Bojko umiera w samotności i opuszczeniu 7 IV 1943 w Gręboszowie

(...) W nas pokutuje dusza bardzo starej
brzydkiej pani, która zmarła w roku pańskim
1848, a zwała się pańszczyzną. Pani ta
trzymała w niewoli strasznej przeszło 400
lat całe nasze chamskie plemię i zabiła
w chłopie człowieka, a zrobiła po prostu
grat, maszynę, z którą to można było
zrobić, co ta pani chciała. A gdyby, broń
Boże, ten chłop chciał się coś lekutko
sprzeciwić, ta pani miała sposób, aby to
jemu, jego dzieciom i wnukom wybić
z głowy na całe sto lat (...)
Jakub Bojko - ,,Dwie dusze”, Lwów 1904

Ile razy czytałem jakiś artykuł Bojki, zawsze
miałem wrażenie, że słyszę głos któregoś ze
szlacheckich pisarzy polskich z XVII wieku,
nawołujący do poprawy Rzeczypospolitej. /.../
nazwałbym go chłopskim Skargą. A na dowód
tego określenia przytoczyłbym: jego prawość
obywatelską, wysoką zdolność pisarską i zapał
kaznodziejski, wywołany troską o losy biednej
Ojczyzny.
Władysław Orkan
(właściwie Franciszek Ksawery Smaciarz/Szmaciarz,
potem Smreczyński) – pisarz i piewca piękna gór
1875 - 1930

Władysław Orkan w Legionach, - fot. ok. 1915

(...) Kochani bracia włościanie, garnijcie się do czytania książek
i pamiętajcie, że chłop bez oświaty jest prawdziwym kołkiem w płocie. (...)

