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Jan Ledwoch (1891–1952) – poseł, polityk
i działacz ruchu ludowego z Irządz
Młodość i działalność parlamentarna
Jan Ledwoch urodził się 26 lutego 1891 r. w Irządzach, w ówczesnej guberni kieleckiej Królestwa Polskiego. Pochodził z małorolnej rodziny chłopskiej, był
młodszym synem Jana i Marcjanny (z d. Zarębskiej). Jego straszy brat miał na
imię Franciszek. Po ukończeniu szkoły ludowej w Pradłach, Jan został oddany,
za namową księdza Zawartki, do progimnazjum w Pińczowie. W roku 1905 został wydalony z trzeciej klasy z powodu zbyt „bujnego temperamentu”, jednak
w 1911 r. udało mu się zasiąść z powrotem w ławie szkolnej we wspomnianym
progimnazjum, które następnie ukończył i przeszedł do piątej klasy gimnazjum
w Częstochowie, które z powodzeniem ukończył1. Studiował początkowo na Uniwersytecie Warszawskim, następnie w latach 1916–1918 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolutorium uzyskał 11 lipca 1919 r.2
Już w czasie studiów organizował studenckie Koła Pracy Społecznej w Krakowie, skupiające przedstawicieli kierunków lewicowych zarówno spośród inteligencji, jak i robotników oraz włościan3. W okresie I wojny światowej uczestniczył
1
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski, Warszawa
1928, s. 234; S. Giza, Ledwoch Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1971, s. 638; J. Hampel, Ledwoch Jan, [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. naukowa J.M. Majchrowski, przy współpr. G. Mazura i K. Stepana, Warszawa 1994, s. 343;
P. Majewski, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939, T. 3, red. nauk. G. Mazur,
Warszawa 2005, s. 322.
2
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sygn: WF II 381, Karty wpisowe studentów 1916/17; WF II 382, Katalog studentów; WF II 383, Katalog studentów; WF II 384, Karty wpisowe
studentów; WF II 386, Karty wpisowe studentów; S II 643, Spis wydanych absolutoriów i świadectw
odejścia; S. Giza, Ledwoch Jan…, s. 638; A.K. Banach, Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61–1917/18, Kraków 1997, s. 148; J. Kot, Przyczynek do działalności ruchu
ludowego na Ziemi Skalsko-Wolbromskiej, Kraków–Skała 1998, s. 177; M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18.
K–Ł, red. K. Stopka, Kraków 2009, s. 888.
3
Parlament Rzeczypospolitej…, s. 234; S. Giza, Ledwoch Jan…, s. 638; P. Majewski, Posłowie
i senatorowie…, T. 3, s. 322.
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w ruchu niepodległościowym w stowarzyszeniu „Piechur’’ i w Polskiej Organizacji
Wojskowej4. Swoją działalność polityczną rozpoczął wraz z odrodzeniem się Rzeczypospolitej. Stanisław Thugutt, minister spraw wewnętrznych w rządzie Jędrzeja
Moraczewskiego mianował go komisarzem ludowym, a następnie starostą na powiat włoszczowski. Zadaniem komisarzy było reprezentowanie rządu w powiecie
i kierowanie nim w jego imieniu5.
Jan Ledwoch działał w organizacjach samorządowych i spółdzielczych powiatu włoszczowskiego, organizował również Ochotniczą Straż Pożarną6. Kilkaset —
zachowanych w zbiorach rodziny Jana Ledwocha — kart akt OSP w Irządzach
świadczy o jego wielkiej trosce o tamtejszą komórkę straży ogniowej. Także będąc posłem, Ledwoch pilnował dyscypliny wśród strażaków, ustalał regulamin,
dbał o skład osobowy straży, starannie prowadził inwentarz OSP. Z dokumentów
wynika, że nadzorował ćwiczenia i wykłady „warsztatowe” dla strażaków, prowadził ewidencję sprzętu strażackiego i sprzętu orkiestry strażackiej oraz dbał o jej
sprawność, wysyłał na kursy szkoleniowe do innych miejscowości, na zawody
strażackie, przygotowywał udział OSP w uroczystościach 3 Maja, dnia św. Floriana, w procesjach Bożego Ciała, Święta Niepodległości, czy irządzkiego odpustu.
Organizował zabawy i kwesty celem wsparcia budżetu straży. Z pomocą strażaków
przygotowywał także przedstawienia, takie jak np. „Aby handel szedł’’, „Pokój do
wynajęcia’’, „Nad Wisłą’’, „Ulicznik warszawski’’7.
Jan Ledwoch politycznie związanym był z ruchem ludowym. W czasie studiów
zetknął się z ruchem zaraniarskim, stając się uczestnikiem akcji szerzenia oświaty na wsi. Dzięki jego staraniom na ziemi włoszczowsko-koniecpolsko-lelowskiej
powstały liczne Kasy Stefczyka, punkty biblioteczne, orkiestry dęte, strażnice OSP
i szkoły oraz bite drogi. Jego zasługą były m.in. budynki szkoły w Irządzach i Sadowiu. Działał w Drużynach Bartoszowych, skautingu i Towarzystwie Oświaty Ludowej. Radykalizm Ledwocha w dążeniu do szybkiego przełamania świadomości
chłopskiej i walka o reformę rolną przydały mu przydomek „Irządzkiego Szeli’’8
(w nawiązaniu do najbardziej znanego przywódcy powstania chłopskiego, tzw. rzezi galicyjskiej w 1846 r., mającej charakter antyszlachecki i antypańszczyźniany).
W latach 1918–1919 był założycielem kooperatyw wiejskich, w 1922 r. zorganizował jako członek sejmiku Publiczną Ludową Szkołę Rolniczą Męską w Rożnicy
Parlament Rzeczypospolitej…, s. 234; P. Majewski, Posłowie i senatorowie..., s. 322.
Parlament Rzeczypospolitej…, s. 234; S. Giza, Ledwoch Jan…, s. 638; Z. Hemmerling, PSL
„Wyzwolenie” w parlamentach II Rzeczypospolitej 1919–1931, Warszawa 1990, s. 39; P. Majewski,
Posłowie i senatorowie…, T. 3, s. 322.
6
A.K Banach, Młodzież chłopska…, s. 148; J. Hampel, Ledwoch Jan…, s. 343.
7
Prywatne zbiory Rodziny Ledwochów z Irządz (dalej: PZRL), Akta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Irządzach 16 X 1917 – 22 II 1943 r., passim. W tym miejscu składam podziękowanie Państwu Ledwoch — Panom Jerzemu i Wojciechowi za udostępnienie materiałów, a Pani Annie i Panu Andrzejowi
także za udzieloną pomoc merytoryczną.
8
J. Kot, Przyczynek do działalności…, s. 177.
4
5
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w powiecie włoszczowskim, w której był także przewodniczącym komisji9. Sprawując mandat poselski, wciąż troszczył się o szkołę, dbał o odpowiednią obsadę kadrową10. W 1925 r. podjął się jej rozbudowy i z powodzeniem zabiegał o pozyskiwanie
funduszy na ten cel11.
Jan Ledwoch znany jest szerszej grupie historyków z powodu trzykrotnego
zasiadania w sejmie12. Był także członkiem Sejmiku i Wydziału Powiatowego we
Włoszczowie oraz członkiem Rady Wojewódzkiej w Kielcach, prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Szczekocinach, czy Okręgowej Komisji
Ziemskiej w Kielcach (1925–1927). Od 1917 r. należał do Polskiego Stronnictwa
Ludowego „Wyzwolenie” i wchodził w skład jego władz naczelnych — w latach
1920–1922 (do wyborów zarządu 7 marca 1922 r.) jako członek Zarządu Głównego,
a od 25 listopada 1923 r. do 26 kwietnia 1925 r. jako skarbnik Prezydium ZG PSL
„Wyzwolenie” i „Jedność Ludowa”13.
W 1919 r. został wybrany posłem w okręgu nr 26 (Kielce) z listy PSL „Wyzwolenie”. 23 czerwca 1919 r. Sąd Najwyższy unieważnił jednak jego mandat z uwagi
na pełnienie w czasie kandydowania funkcji starosty we Włoszczowie, a więc w tym
samym okręgu, z którego został wybrany, co było niezgodne z ordynacją wyborczą
(o decyzji Sądu marszałek Sejmu Ustawodawczego poinformował posłów 26 czerwca). Miejsce Ledwocha zajął Franciszek Jęczmyk. Jan Ledwoch ponownie wszedł
do sejmu wybrany w okręgu nr 20 (Kielce) w 1922 r. z listy PSL „Wyzwolenie”,
a w 1928 r. z listy Stronnictwa Chłopskiego14. Dodać potrzeba, że mimo odebranego
T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922–1927, Poznań 1923, s. 201.
Konkurs, „Kurjer Warszawski: wydanie wieczorne’’ 27 XI 1924, nr 332–544/595, s. 16; PZRL,
List Witolda Maułczyca do Jana Ledwocha, List Stefana Maliszewskiego do Wydziału Powiatowego
we Włoszczowie z 29 XI 1924 r., List Marka Nehrebeckiego do Jana Ledwocha z 2 XII 1924 r., List
Franciszka Piątkiewicza do Wydziału Powiatowego we Włoszczowie z 3 XII 1924 r., List przedsiębiorstwa „Rydzewski i Ska’’ do Jana Ledwocha z 26 I 1925 r.
11
PZRL, List M. Małaczyńskiego do Emila Kociszewskiego z 13 VI 1925 r.
12
S. Giza, Ledwoch Jan…, s. 638; A.K Banach, Młodzież chłopska…, s. 148; J. Kot, Przyczynek
do działalności…, s. 177.
13
T. Rek, Ruch ludowy w Polsce. Okres niepodległości (1926–1939). T. 3, Warszawa 1947, s. 40;
S. Lato, W. Stankiewicz, Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów, Warszawa 1969, s. 603–
610, 623; S. Lato, Ruch chłopski na Kielecczyźnie 1864–1931, [w:] Z dziejów ruchu ludowego na Kielecczyźnie, red. Tenże, Warszawa 1970, s. 28, 30; S. Giza, Ledwoch Jan…, s. 638; J. Hampel, Ledwoch
Jan…, s. 343; H. Cimek, Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914–1922, Rzeszów
2008, s. 87. W sprawozdaniu wojewody kieleckiego za okres od 1 IV 1920 r. do 31 III 1921 r. Jan Ledwoch został określony jako jeden z najbardziej aktywnych działaczy PSL,,Wyzwolenie’’ – H. Kowalczyk, Źródła archiwalne do dziejów ruchu ludowego w Kielecczyźnie w latach 1864–1939 w archiwach
województwa kieleckiego, [w:] Z dziejów ruchu ludowego…, s. 296.
14
Skorowidz osobowy do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń plenarnych Sejmu 1919–1938
(druk Biblioteki Sejmowej — dalej: BS), s. 255; Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
15 lutego 1923 r., Warszawa 1923 (druk BS), s. 41; Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 1 maja 1930, Warszawa 1930 (druk BS), s. 20, 41; Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, „Monitor Polski” 31 I 1919, nr 25, s. 3; Ogłoszenie Generalnego Komisarza Wyborczego, „Monitor Polski”
3 II 1928, nr 27, s. 3; T. Rzepecki, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań 1920, s. 165;
9
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w czasie kadencji Sejmu Ustawodawczego mandatu, Ledwoch zasiadł w Centralnym Komitecie Organizacyjnym, który miał zająć się sprawami organizacyjnymi
PSL „Wyzwolenie” w czasie kampanii wyborczej do Sejmu I kadencji15. Ponadto,
jego partia delegowała go jako zastępcę posła Kazimierza Bagińskiego, który miał
reprezentować PSL „Wyzwolenie” w Państwowej Komisji Wyborczej16.
W Sejmie Ustawodawczym Jan Ledwoch pracował w komisjach: skarbowej,
administracji, petycyjnej (jako zastępca przewodniczącego) i kontroli długów państwa (tu tylko jako zastępca członka). W Sejmie I kadencji był gospodarzem klubu PSL „Wyzwolenie” oraz skarbnikiem i gospodarzem klubu Związek Polskich
Stronnictw Ludowych. Należał również do Zarządu Głównego PSL „Wyzwolenie”. Był członkiem Komisji Skarbowo-Budżetowej17. Jako sekretarz z ramienia
PSL „Wyzwolenie” był członkiem prezydium sejmu18. Podczas kadencji Sejmu
1922–1927 w Warszawie zamieszkiwał pod adresem Aleje Ujazdowskie 22/2019,
podczas II kadencji jego oficjalny adres to Hotel Poselski, pok. 22520. Obok Józefa
Mochnieja i Andrzeja Walerona był jednym z najbardziej prężnych działaczy pracującym na forum oświaty i parlamentarnym21.
T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat…, s. 201; P. Majewski, Posłowie i senatorowie…, T. 3, s. 323; W związku z bardzo szybkim uchyleniem poselskiego mandatu Ledwochowi, niesprawiedliwa jest ocena jego
działalności parlamentarnej przez Zygmunta Hemmerlinga mająca się wyrażać brakiem przemówień,
interpelacji czy wniosków posła z Irządz — zob.: Z. Hemmerling, Klub PSL „Wyzwolenie” w Sejmie
Ustawodawczym (1919–1922), „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” (dalej: RDRL) 1982, nr 22, s.
34–35. Gdyby Jan Ledwoch kandydował do Sejmu Ustawodawczego w innym okręgu wyborczym, niż
sprawował urząd starosty, mandat poselski by zachował. W ordynacji wyborczej wyraźnie zapisano:
„Urzędnicy państwowi mogą wprawdzie być wybrani na posłów, ale nie w tych okręgach, w których
urzędują” — A. Bogusławski, O ordynacji wyborczej (objaśnienia ogłoszonej ordynacji wyborczej),
Warszawa 1918, s. 13.
15
Z. Hemmerling, PSL,,Wyzwolenie’’…, s. 135.
16
Tamże, s. 138.
17
Skorowidz osobowy do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń plenarnych Sejmu 1919–
1938…, s. 255; Komisje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 stycznia 1923 r., Warszawa 1922
(druk BS), s. 15; Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 października 1925, Warszawa 1925 (druk BS), s. 40; T. i W. Rzepeccy, Sejm i Senat…, s. 467, 470; Materiały źródłowe do historii
polskiego ruchu ludowego. T. 2: 1918–1931, zebr. i oprac. S. Giza i S. Lato, Warszawa 1967, s. 175
– 180; A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego. T. 2, cz. 2: II Rzeczpospolita, Warszawa 1989, s. 310,
317; K. Świtalski, Diariusz 1919–35, do druku przyg. A. Garlicki, R. Świętek, Warszawa 1992, s. 768;
J. Hampel, Ledwoch Jan…, s. 343; P. Majewski, Posłowie i senatorowie…, T. 3, s. 323; A. Bieńkowska,
Juliusz Poniatowski. Biografia polityczna, Warszawa 2012, s. 133.
18
Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 października 1925…, s. 48; Przewodnik praktyczny po Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, oprac. A. Bełcikowska, Warszawa
1925, s. 56.
19
Komisje Sejmu…, s. 15; Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lutego
1923 r…., s. 19; Skład osobowy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 października 1925…, s. 19;
Przewodnik praktyczny…, s. 41.
20
Skład Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 czerwca 1928, Warszawa 1928 (druk BS), s. 20.
21
E. Podgajna, Stronnictwo Chłopskie (1926–1931). Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin
2011, s. 127.
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21 kwietnia 1923 r. posłowie PSL „Wyzwolenie” na czele z Janem Ledwochem
wystosowali interpelację do ministra spraw wojskowych w sprawie udziału oficerów Wojska Polskiego w zebraniu politycznym w Kielcach w charakterze straży
partyjnej. Mianowicie 15 kwietnia parlamentarzyści Związku Ludowo-Narodowego i Chrześcijańskiej Demokracji zapowiedzieli w Sali Teatru Polskiego w Kielcach wiec agitacyjny. Gdy część publiczności przybyła, zastała zamknięte drzwi,
a przy drzwiach w charakterze kontrolera biletów dowódcę garnizonu kieleckiego, pułkownika Łuczyńskiego ze swoim sztabem, który wypraszał gości o zapatrywaniach lewicowych. Na uwagę, że rola partyjnego kontrolera nie odpowiada
powadze munduru polskiego oficera, pułkownik nazwał protestujących łobuzami.
Posłowie zapytywali ministra, czy ta sprawa jest mu znana oraz co zamierza uczynić, aby w przyszłości oficerowie wojskowi nie byli wykorzystywani podczas wydarzeń partyjnych22.
23 maja 1923 r. Jan Ledwoch w imieniu swojego klubu zabrał głos w dyskusji
nad ustawą o podatku gruntowym23. PSL „Wyzwolenie” zgłosiło wniosek o tzw.
progresji i degresji do podatku majątkowego. Jak tłumaczył Ledwoch, „Nie może
człowiek małorolny, nie korzystający w znacznym stopniu z urządzeń państwowych, a ponoszący przytem wielkie świadczenia osobiste, jak np. służba wojskowa, która przeważnie zwala się całym swoim ciężarem na ludność małorolną, płacić równych podatków z większą własnością”24.
12 czerwca 1923 r. poseł na posiedzeniu sejmu wystąpił z wnioskiem nagłym.
Przyczyną były burze połączone z gradobiciem i ulewami, jakie przeszły nad Polską na przełomie maja i czerwca. Do powiatów, które doznały największych szkód
należał m.in. powiat włoszczowski. Ledwoch zwracał uwagę, że „Gradobicie nie
jest u nas zjawiskiem wyjątkowem, jest to zjawisko prawie stałe i rok rocznie wracamy do nagłych wniosków w sprawie gradobicia i udzielenia pomocy rządowej
ludności dotkniętej klęską. Należałoby raz na zawsze zabezpieczyć się przed temi
nagłemi wnioskami i raz uchwalić stały fundusz, aby Rząd mógł przychodzić z pomocą osobom dotkniętym klęską gradobicia. Ministerstwo Rolnictwa powinno posiadać taki fundusz i korzystać z niego z własnej inicjatywy […] Proszę wysoką
izbę o przyjęcie następującej uchwały: »Wzywa się Rząd: 1) do wyasygnowania
przed 15 czerwca r. b. w postaci bezzwrotnej zapomogi takiej sumy na każdy powiat, jaka będzie potrzebna do zakupu nasion pastewnych na pola, dotknięte 100%
zniszczenia, na ręce powiatowych związków komunalnych do podziału pomiędzy
poszkodowanych; 2) do przeznaczenia 15-miesięcznych kredytów na powiaty,
22
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Prezydium Rady Ministrów, sygn. 7583/23,
s. 4; Sprawozdanie stenograficzne z 34 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 21 kwietnia 1923 r.,
(druk BS), s. 3.
23
Sprawozdanie stenograficzne z 39 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 23 maja 1923 r.
(druk BS), s. 39–43.
24
Tamże, s. 39–40.
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dotknięte klęską gradobicia lub powodzi, w wysokości odpowiedniej do stopnia
zniszczenia i przekazania do podziału tych kredytów powiatowym związkom komunalnym przed 1 września r. b.«25.
Propozycje uchwał Ledwocha marszałek bez sprzeciwu innych posłów skierował do Komisji Budżetowej26. 29 kwietnia 1925 r. Jan Ledwoch występował
jako sprawozdawca z ramienia Komisji Skarbowej w sprawie noweli do ustawy
o finansach komunalnych. Ustawa ta dotyczyła przedłużenia mocy obowiązującej
już od 1924 r. ustawy o wprowadzeniu niektórych zmian do ustawy z 11 sierpnia
1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów komunalnych. Była uchwalona
w 1924 r. przez sejm w celu pokrycia deficytów gminnych, które spowodowane
zostały zniesieniem w byłym zaborze rosyjskim tzw. składki gminnej przez ustawę
z 11 sierpnia 1923 r. Z powodu tego, że ustawa wygasła z końcem 1924 r., a ustawa
z 11 sierpnia 1923 r., nadal była nieznowelizowana, Komisja Skarbowa postanowiła prosić sejm o przedłużenie mocy obowiązującej omawianej ustawy, w nieco
zmodyfikowanej formie, „a to z tego względu, że art. 2 i 3 zeszłorocznej ustawy
w roku bieżącym już są nieaktualne […] Proszę Wysoki Sejm o przyjęcie tej ustawy
ze względu na to, że jest pilna, albowiem gminy prowadzą gospodarkę nielegalną,
przede wszystkiem muszą wypłacić zalegające z zeszłego roku pozycje budżetowe
na utrzymanie szkół”27. Po wystąpieniu posła Ledwocha, głos zabrał poseł Frostig. Sprzeciwił się on jakimkolwiek, wnoszonym przez Ledwocha poprawkom do
ustawy. Twierdził: „Stan finansowy gmin w ostatnim roku od czasu wprowadzenia
złotego znacznie się poprawił. Ciągłe skargi na deficyt samorządów komunalnych
dziś są prawie nieuzasadnione, natomiast uzasadnione zdaniem mojem są skargi
na wydatkowanie przez gminy bez żadnych granic […] Byłoby żądaniem naszem,
aby ministerstwo jedno i drugie, tj. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Skarbu, rozpoczęło szerszą i ściślejszą opiekę nad zarządzeniami gmin, aby
przede wszystkiem wydatki administracyjne, osobowe, nie przekraczały pewnej
normy w stosunku do innych wydatków, a następnie, aby rozkładanie podatków
było równomierne i aby nie obciążały one tylko jednej klasy ludności”. Frostig
mówił o zbyt wysokich obciążeniach Żydów28. Jan Ledwoch w odpowiedzi na propozycję poprawek do ustawy zgłoszonych przez Mojżesza Frostiga, stwierdził, że
„Przyjęcie wniosku kol. Frostiga równałoby się zwolnieniu od podatku w ogóle
przemysłu i przewaliłoby cały ciężar na rolników”29. Poprawka Frostiga, zgłoszona
25
Sprawozdanie stenograficzne z 45 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca
1923 r., s. 47–48.
26
Tamże, s. 48.
27
Sprawozdanie stenograficzne z 199 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dn. 29 kwietnia
1925 r., s. 5.
28
Sprawozdanie stenograficzne z 199 posiedzenia…, s. 5–7. Mojżesz Frostig był posłem z listy Bloku
Mniejszości Narodowych (należał do Klubu Żydowskich Posłów i Senatorów Małopolski Wschodniej)
— https://bs.sejm.gov.pl/F?func=findb&request=frostig&find_code=WRD&adjacent=N&x=0&y=0.
29
Sprawozdanie stenograficzne z 199 posiedzenia…, s. 8–9.
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jako wniosek mniejszości narodowych przepadła w głosowaniu. Ustawę przyjęto
w formie zgłoszonej przez posła z Irządz30.
Jan Ledwoch walczył także z nadużyciami i złym postępowaniem policjantów. 15 stycznia 1926 r. wystosował do ministra spraw wewnętrznych interpelację
w sprawie postępowania Fedowicza, posterunkowego w Irządzach, wobec osoby
młynarza Aleksego Kucypery. Posterunkowy 7 listopada 1925 r. zażądał od młynarza zaprzestania dzierżawy młyna. Protestującemu chłopu Fedowicz miał oświadczyć, że wykonuje polecenie Kradkiewskiego, właściciela majątku i zamknął go
w areszcie. Postawiony przed sądem w Szczekocinach, młynarz został puszczony
wolno. Mimo to, posterunkowy zaskarżył administracyjnie Kucyperę, lecz sprawę
przegrał. Mieszkający w domu Kradkiewskiego policjant chciał wymusić na młynarzu eksmisję. Fedowicz wcześniej miał skonfiskować na korzyść dworu drzewo
z drogi publicznej, sprzedane przez sołtysa z licytacji. Ledwoch zapytywał ministra, co zamierza zrobić, „aby oczyścić policję z elementów niepowołanych”31.
15 maja 1926 r. poseł Ledwoch wraz z kolegami z klubu ZPSL „Wyzwolenie”
i „Jedność Ludowa” wniósł interpelację do ministra spraw wewnętrznych w sprawie samowoli nadużycia władzy przez policjanta Kozaka z Pilicy w stosunku do
ludności wiejskiej32.
30 lipca 1926 r. wypowiadał się w sprawie ustawy o samoistnym podatku wyrównawczym dla pokrycia deficytów budżetowych gmin wiejskich byłego zaboru rosyjskiego33. Zgodnie ze słowami posła, nie była to ustawa nowa, ponieważ
wcześniej, od 2 lat przedłużał ją już sejm. Proponowana tym razem przez Jana
Ledwocha ustawa miała obowiązywać na terenie całego kraju, a nie tylko w byłym zaborze rosyjskim. „Komisja rozszerzyła tę ustawę w porozumieniu z Rządem
z tego powodu, że w b. zaborze pruskim gminy przejmują obowiązek utrzymywania szkół powszechnych, a w b. zaborze austriackim dotychczasowe źródła podatkowe dla gmin wiejskich okazywały się niedostateczne. Ustawa ta oprócz mocy
obowiązywania na całym obszarze Rzeczypospolitej wprowadza jeszcze zmianę
w art. 1. mianowicie zamiast morgów, które w różnych dzielnicach Polski są różne, wprowadza hektary — podatek ten może być ściągany w wysokości równej
liczbie hektarów w gminie, po 1 zł na hektar. Wreszcie nowością w tej ustawie będzie art. 2, który daje gminom prawo podwyższania tego podatku wyrównawczego
Tamże.
AAN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 163, s. 476–476a; Sprawozdanie stenograficzne z 267 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 stycznia 1926 r. (druk BS), s. 51. Interpelację
w sprawie nadużywania władzy przez przodownika policji w Irządzach do ministra spraw wewnętrznych posłowie SCh wystosowali także 12 lipca 1927 r. — Sprawozdanie stenograficzne z 336 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 12 lipca 1927 r. (druk BS), s. 72.
32
Sprawozdanie stenograficzne z 209 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 15 maja 1925 r.
(druk BS), s. 40.
33
Sprawozdanie Stenograficzne z 298 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 30 lipca 1926 r.
(druk BS), s. 26–32.
30
31
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w wypadkach uzasadnionych do 50%, za zezwoleniem władzy nadzorczej, w danym wypadku województwa. Wreszcie, ponieważ przez wprowadzenie tego podatku wyrównawczego dla b. zaboru austrjackiego i b. zaboru pruskiego źródła
dochodów gmin wiejskich są zabezpieczone, komisja postanowiła przy tej sposobności znieść tzw. podatek od lokali w b. zaborze austriackim i w b. zaborze
pruskim, bo w b. zaborze rosyjskim ten podatek przy wprowadzeniu ustawy o podatku wyrównawczym został jeszcze w roku zeszłym zniesiony”34. Wicemarszałek Ludwik Gdyk poprosił posłów o przyjęcie tej ustawy, ponieważ „nieuchwalenie jej wytworzyłoby stan anarchii i gminy np. w b. zaborze rosyjskim bez tego
podatku musiałyby zamknąć swoje urzędowanie”35. Wokół proponowanej przez
irządzkiego posła treści ustawy rozgorzała dyskusja. Poseł Stanisław Marciniak
(z Narodowo-Chrześcijańskiego Stronnictwa Pracy) zarzucił autorom projektu, że
„mało stykają się z życiem praktycznem, szczególnie na wsi” i w rezultacie złożył
wniosek o odesłanie projektu ustawy do połączonych Komisji Skarbowej i Administracyjnej36. Z kolei Józef Putek z PSL „Wyzwolenie” zaproponował poprawkę, w myśl której, ustawa miałaby — jak dotychczas — obowiązywać na terenie
byłego zaboru rosyjskiego37. Reprezentant Klubu Chrześcijańsko-Narodowego,
Ludwik Dunin złożył zaś wniosek o skreślenie cytowanego wyżej artykułu 238.
Ustawa została przyjęta w drugim czytaniu. Z zaproponowanych poprawek, w głosowaniu nie upadł jedynie wniosek Dunina39.
W swych wystąpieniach Ledwoch domagał się konsekwentnej reformy rolnej
i ziemi bez wykupu dla tych, którzy na tej ziemi pracowali, czemu wyraz dał na
wiecach w Szczekocinach i Włoszczowie40. Dodać potrzeba, że sama reforma rolna przeprowadzana już przez władzę ludową w latach 1944–1945 w Irządzach wywołała spore emocje. Obrady gminnej komisji rolnej nad listami przydziału ziemi
toczyły się całą dobę. Chętnych było dużo, a ziemią nie można było wszystkich
obdzielić. Na proponowanej liście początkowo figurowały 144 rodziny, ilość nazwisk w rezultacie obrad zredukowano do 7241.
Problemem, który poruszał Ledwoch były także wysokie obciążenia mieszkańców wsi podatkami samorządowymi, które — w niektórych latach — przewyższały nawet podatki państwowe. Wywoływały one wśród chłopów wręcz
wrogi stosunek do władz, zwłaszcza, że działalność samorządu nie wpływała
w widoczny sposób na podniesienie poziomu życia mieszkańców, ponieważ
Tamże, s. 26–27.
Tamże, s. 27.
36
Tamże, s. 27–28.
37
Tamże, s. 28–30.
38
Tamże, s. 30.
39
Tamże, s. 30–32.
40
S. Iwaniak, Reforma rolna w Województwie Kieleckim w latach 1944–1945, Warszawa 1975,
s. 25–26.
41
Tamże, s. 129.
34
35

258

Jan Ledwoch (1891–1952) – poseł, polityk i działacz ruchu ludowego z Irządz

znaczna część dochodów samorządowych była przeznaczona na utrzymanie administracji państwowej42.
Ważnym elementem zmiany ustroju rolnego była komasacja, czyli likwidacja szachownicy rozrzuconych pól, która stanowiła jedną z głównych przeszkód
w intensyfikacji rolnictwa. Działki rolne znajdowały się często daleko od zagród
właściciela. Jan Ledwoch stwierdził, że „komasacja obejmuje w myśl ustawy komasacyjnej grunta włościańskie oraz może objąć grunta obszarnicze, o ile Minister
uzna za potrzebne upełnorolnić chłopów do pewnej normy i o ile obszarnik wskaże
przestrzeń na upełnorolnienie”43.
Wszyscy ludowcy upominali się o opłacalne ceny produktów rolnych. Także Jan Ledwoch domagał się korzystnej produkcji zbożowej i sprzeciwiał się zamknięciu granic dla wywozu zboża, „bo przecież rolnicy, nie stworzywszy aparatu
hodowlanego, nie mogą wyrzucić zboża w błoto, lub sprzedać je za bezcen, by
potem stracić możność kupienia krowy, kury, czy świni dla hodowli”44. Ludowcy, w tym Ledwoch, pozytywnie odnosili się do rozwoju drobnej wytwórczości
kapitalistycznej i kupiectwa. „Doktrynerami i znowu szkodliwymi teoretykami są
spółdzielcy, którzy ślepo zapatrzeni w kooperatyzm, chcą świadomie zniszczyć
drobne warsztaty pracy”45.
Zdaniem Eweliny Podgajnej, Stronnictwo Chłopskie stało na stanowisku, że
samorząd terytorialny powinien być oparty o zasadę decentralizacji46. Jan Ledwoch
głosił „Kto rządzi gminą, ten rządzi Polską”47. Pisał: „samorząd jako forma rządzenia wybitnie ludowładcza jest niemiła sferom biurokratycznym i kapitalistycznoobszarniczym. W interesie ludu kwestia zdrowego rozwoju samorządu jest kwestią
poza odrodzeniem moralnym państwa, sprawą pierwszorzędną”48. Podczas debaty budżetowej 11 lutego 1927 r. Kazimierz Bartel wysunął propozycję dokonania
zmian w kwestii samorządu według projektu zbliżonego do małej ustawy samorządowej, PSL „Wyzwolenie” i SCh poparło to stanowisko49. Projekt małej ustawy
samorządowej proponował: „1) znieść ustawę z 1922 r. przedłużającą na obszarze byłej dzielnicy rosyjskiej kadencję organów samorządowych, 2) wprowadzić
42
J. Ledwoch, Samorząd, „Wyzwolenie” 1 III 1925, nr 9; M. Mieszczanowski, Podatki rolne
w Polsce międzywojennej, „RDRL” 1961, nr 3, s. 134; A. Łuczak, Samorząd terytorialny w programach
i działalności stronnictw ludowych 1918–1939, Warszawa 1973, s. 67.
43
J. Ledwoch, W sprawie upełnorolnienia karłowatych gospodarstw przy komasacji, „Gazeta
Chłopska” 7 XI 1926, nr 39, s. 2–3; E. Podgajna, Stronnictwo Chłopskie…, s. 192.
44
J. Ledwoch, Doktryna a życie, „Gazeta Chłopska” 31 X 1926, nr 38, s. 2; Materiały źródłowe…,
s. 350; J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej. Cz. 1, Warszawa 1987, s. 335.
45
J. Ledwoch, Doktryna a życie…, s.2; J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej, cz. 1…,
s. 336.
46
E. Podgajna, Stronnictwo Chłopskie…, s. 91.
47
J. Kot, Dzieje ziemi irządzkiej w zarysie, Kraków–Irządze 1985, s. 142.
48
J. Ledwoch, Losy samorządu, „Gazeta Chłopska” 17 X 1926, nr 36, s. 2–3.
49
Gen. Roja, Kiedy będzie lepiej?, „Gazeta Chłopska” 20 II 1927, nr 8, s. 2; E. Podgajna, Stronnictwo Chłopskie…, s. 95.
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drobne zmiany organizacyjne w ustawie w byłej Kongresówce, 3) rozszerzyć na
obszar Małopolski postanowienia dekretu o samorządzie powiatowym obowiązujące w byłej dzielnicy rosyjskiej, 4) zmodernizować ordynację wyborczą do gmin
w Małopolsce”50. Partie popierające Bartla liczyły, że rząd w częściowej reformie
gotowy będzie poprzeć inicjatywy lewicy. Posłowie Jan Ledwoch i Władysław
Fijałkowski z SCh oraz Aleksander Bogusławski z PSL „Wyzwolenie” — eksperci od samorządu, zgłosili 14 grudnia 1926 r. wniosek o częściowej zmianie
samorządu. Była to korzystna propozycja dla rozwoju i działalności samorządu,
gdyby całościowe ustawy nie były w najbliższym czasie uchwalone przez sejm.
Zagrożeniem jednak była możliwość odłożenia ustaw, powodująca oddanie inicjatywy w ręce rządu. Pierwszorzędną sprawą pozostawała kwestia pokrywania się
stanowiska rządu Bartla ze stanowiskiem stronnictw ludowych51.
PSL „Wyzwolenie” przywiązywało dużą wagę do pracy w samorządzie terytorialnym. Samorząd będąc rzecznikiem interesów społecznych wobec administracji państwowej, miał wpływ na działalność gospodarczą i oświatowo-kulturalną,
dlatego też kwestia, kto ma zasiąść w samorządzie i czyje interesy będzie realizował, nie była obojętna. Samorząd spełniał również funkcje polityczne, był terenem ostrej walki między różnymi ugrupowaniami. PSL „Wyzwolenie” traktowało
samorząd jako czynnik wzmacniający wysiłki partii w walce o władzę, uznając,
że opanowanie różnych form działalności samorządowej, przede wszystkim samorządu terytorialnego, stworzy silne podwaliny pod przyszłe rządy ludowe52. Jan
Ledwoch uogólnił to w słowach: „Samorząd jest źrenicą naszej wolności, on nam
daje władzę, trzeba go tylko wziąć w ręce i kierować nim tak, jak tego wymaga
nasz wielki interes szerokich warstw ludu pracującego”53.
16 września 1919 r. odbył się walny zjazd delegatów sejmików powiatowych.
W kampanii poprzedzającej wyznaczony termin PSL „Wyzwolenie” położyło nacisk na to, by sejmiki powiatowe dokonały wyboru przedstawicieli spośród działaczy swojego stronnictwa. Liczny udział ludowców w zjeździe przyniósł sukces
PSL „Wyzwolenia”. Spośród przedstawicieli tego stronnictwa wybrano członków
zarządu Związku Sejmików. Znaczenie w tej organizacji utracili za to działacze
Związku Ludowo-Narodowego, którzy uzyskali drugorzędne stanowiska. Jednakże wpływy, jakie posiadali w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych spowodowały,
że minister odmówił zatwierdzenia Związku Sejmików. Mimo braku oficjalnego
zezwolenia na działalność, Związek Sejmików rozpoczął wydawanie własnego
tygodnika „Samorząd”, opracowywał projekty ustaw samorządowych oraz organizował walne zjazdy. Dopiero 28 lipca 1921 r. członkom PSL „Wyzwolenie” udało
się zarejestrować związek na prawach i statucie spółdzielni wiejskiej pod nazwą
50
51
52
53
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Gospodarczo-Inwestycyjne Zrzeszenie Samorządów Powiatowych. 2 grudnia
1923 r. w wyborach do władz Związku przewagę uzyskali przedstawiciele Związku Ludowo-Narodowego. W skład 45-osobowej Rady Związku weszło zaledwie
3 działaczy PSL „Wyzwolenie”, w tym Jan Ledwoch54.
Na łamach tygodnika „Wyzwolenie” Ledwoch zdecydowanie potępił dokonany 16 grudnia 1922 r. zamach na życie prezydenta Gabriela Narutowicza, który
wybory na najwyższy urząd w państwie wygrał jako kandydat PSL „Wyzwolenie”. Narutowicz po 5 dniach sprawowania urzędu został zastrzelony w gmachu
galerii „Zachęta” przez powiązanego z Narodową Demokracją malarza Eligiusza
Niewiadomskiego. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia odbył się w Irządzach
zwołany przez Jana Ledwocha wiec, na który zostali zaproszeni „wyborcy z 3 klasy”. Obecność popleczników endecji, „która ponosi moralną odpowiedzialność
za mord Prezydenta”, tak bardzo oburzyła uczestników wiecu, że „przed wiecem
odbył się obrzęd wyproszenia za drzwi” tych pierwszych. „A byli pomiędzy nimi
przeważnie tacy, co to dużo o sobie myślą — myśleli, że i tu będą nos do góry
zadzierać. Omylili się… Wyszli za drzwi żegnani pogardą swoich sąsiadów, którzy
szczerze byli zadowoleni z tego, że wytrwali na uczciwem stanowisku mimo zaciekłej agitacji i klątw z ambony. W Irządzach i okolicznych wioskach jeszcze w inny
sposób ukarano zdrajców sprawy chłopskiej. Wedle starego zwyczaju w wigilje
Bożego Narodzenia i Nowego Roku chłopacy wiejscy malują po ścianach gospodarzy sadzami tzw. »strachy«. W ubiegłe Święta na chałupach »endeków« ukazały
się duże ósemki. Ten drobny na pozór żart do wściekłości doprowadził endeków,
wstydzących się swojej przynależności do prawicy”. Po sprawozdaniu posła Ledwocha zebrani, oburzeni zachowaniem się władz w czasie zajść i wstrząśnięci
niesłychaną bezczelnością prawicy, uchwalili jednomyślnie następującą rezolucję:
„Włościanie gminy Irządze i okolicy, wysłuchawszy sprawozdania posła Jana Ledwocha dnia 26 grudnia, z oburzeniem potępiają nikczemną zbrodnię zabójstwa
pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ś.p. Gabrjela Narutowicza, dokonaną przez reakcyjną prawicę społeczną. W zabójstwie Głowy Państwa zebrani
widzą zamach na demokratyczny ustrój w Polsce. Wobec wynikającego z tego niebezpieczeństwa utraty niepodległości, zdobytej ofiarą wieloletniej niewoli i krwią
najlepszych synów Polski, zebrani wyrażają gotowość stanowczego i energicznego
odparcia zamachów zbrodniarzy przeciwko Ojczyźnie, potrzebującej spokoju i ratowania zagrożonego skarbu i gospodarki wewnętrznej. Zebrani potępiają agitację
tych księży, którzy, zapomniawszy o swem powołaniu i lekceważąc Boską naukę
Chrystusa Pana, używają ambony i swego stanowiska dla zbrodniczej agitacji
przeciw prawnej władzy państwowej. Zebrani oświadczają, że za zamieszki, wywoływane w stolicy lub w innych miastach Polski przez prawicę społeczną czynią
odpowiedzialnymi wszystkich członków stronnictw prawicowych, mieszkających
54
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na terenie wsi i małych miasteczek i uważają ich wraz z ich majątkami za swoich
zakładników. Zebrani domagają się od Rządu energicznego śledztwa w sprawie
ostatnich wypadków w stolicy i żądają surowej kary dla winowajców. Lud włościański pilnie będzie strzegł czynności władz i nie pozwoli na żadne względy lub
niedbalstwo z ich strony”55.

W Stronnictwie Chłopskim
3 stycznia 1926 r. Zarząd Główny Związku Polskich Stronnictw Ludowych
„Wyzwolenie” i „Jedność Ludowa” uchwalił na nadzwyczajnym posiedzeniu wykluczenie ze Stronnictwa Jana Dąbskiego, zarzucając mu prowadzenie polityki
niezgodnej z programem i rozbijanie stronnictwa dla zaspokojenia osobistych ambicji. Uchwała Zarządu postanowiła oddać pod Sąd Partyjny za niesubordynację
i nielojalność wobec władz stronnictwa 9 posłów: Jana Ledwocha, Andrzeja Walerona, Franciszka Chyba, Tadeusza Niedzielskiego, Stanisława Wronę, Antoniego
Bujaka, Józefa Sanojcę, Jana Tabora i Tytusa Jemielewskiego56. W Pamiętnikach
Macieja Rataja (ówczesnego marszałka sejmu) pod datą 5 stycznia 1926 r. czytamy: „Ledwoch i Hellman, rozłamowcy z Wyzwolenia, zabiegają o moją pomoc —
może nawet finansową. Marzy się im ruch chłopski klasowy w oparciu o chłopów
innych krajów, np. Rosji!”57. W „Odezwie Związku Polskich Stronnictw Ludowych
Wyzwolenie i Jedność Ludowa” z 12 stycznia 1926 r. czytamy:,,Przez wykluczenie
p. Dąbskiego ze stronnictwa Wyzwolenie pozbyło się warchoła. Dziewięciu innych
posłów Zarząd Główny oddał pod Sąd Partyjny za to, że od dłuższego czasu swoim
zachowaniem się, nielojalnością względem władz stronnictwa przyczynili się do
szerzenia wewnętrznego zamętu i politycznego bezwładu naszego klubu i stronnictwa. Wreszcie posunęli się do tego, że wbrew uchwale klubu zgłosili do kasy
sejmowej odmowę płacenia składki na stronnictwo”58. W dniu 12 stycznia 1926 r.
Jan Dąbski i Jan Ledwoch po dokonaniu frondy grupy działaczy, która odeszła ze
Związku Polskich Stronnictw Ludowych, współtworzył Stronnictwo Chłopskie.
22 stycznia 17 posów z PSL „Wyzwolenie” połączyło się z 10 posłami Związku
Chłopskiego tworząc Stronnictwo Chłopskie. Utworzenie Stronnictwa Chłopskiego i nowego Klubu Poselskiego było odpowiedzią na wykluczenia Dąbskiego i oddania posłów pod sąd partyjny, którzy nie chcieli z założonymi rękami oczekiwać
wyroku. Ledwoch był współautorem „Odezwy Klubu Stronnictwa Chłopskiego
w sprawie rozłamu w PSL Wyzwolenie i założeń programowych Stronnictwa
A.Z., Ze wsi Irządze w powiecie włoszczowskim, „Wyzwolenie” 28 I 1923, nr 5, s. 9.
A. Więzikowa, Stronnictwo Chłopskie…, s. 29; S. Lato, Działalność ruchu ludowego w latach 1918–1931, [w:] Krótki zarys historii ruchu ludowego, red. J. Fajkowski, Warszawa 1969, s. 75;
S. Giza, Jan Dąbski. Całe życie dla ludu, Warszawa 1979, s. 150; A. Bieńkowska, Juliusz Poniatowski…, s. 146, przyp. 127.
57
M. Rataj, Pamiętniki. 1918–1927, do druku przyg. J. Dębski, Warszawa 1965, s. 348.
58
Materiały źródłowe…, s. 184.
55
56

262

Jan Ledwoch (1891–1952) – poseł, polityk i działacz ruchu ludowego z Irządz

Chłopskiego”. Jako skarbnik wszedł do Zarządu Głównego SCh (funkcję tą pełnił
w latach 1926–1930). Był również członkiem Rady Naczelnej SCh powołanej 3
marca 1926 r. Dodać należy, że Jan Ledwoch, obok takich działaczy jak Andrzej
Waleron, Władysław Fijałkowski, Józef Sanojca i Stanisław Wrona wyraźnie solidaryzował się z Janem Dąbskim już od kongresu stronnictwa odbytego w marcu
1925 r.59
Jan Ledwoch pracował w redakcji „Wyzwolenia” (jako sekretarz) i „Gazety
Chłopskiej”, w której był pierwszym redaktorem. „Gazeta Chłopska” była organem prasowym Stronnictwa Chłopskiego, wychodziła jako tygodnik. „W porównaniu z organami pozostałych stronnictw ludowych była ona redagowana bardzo
interesująco, zarówno pod względem treści, jak i formy; zawierała ciekawy dla
chłopów i bardzo różnorodny materiał informacyjny”60. Ledwoch był redaktorem
naczelnym „Gazety Chłopskiej” do 12 listopada 1926 r., jego następcą został Jan
Dąbski61.
28 lutego 1926 r. na łamach „Gazety Chłopskiej” Jan Ledwoch pisał: „Naszem
Stronnictwem są wszyscy postępowi chłopi, a nawet i niepostępowi, bo tych porwiemy swoim zapałem, a nasz program to potrzeby chłopa, jego słuszne prawa.
My wszyscy chłopi mamy wspólny program, bo wspólne mamy potrzeby. W jakim
porządku i w jaki sposób wykonamy swój program, gdy będziemy mieli ku temu
środki? Nie troszczcie się o to jaśnie panowie Poniatowscy. My chłopi, sami damy
sobie radę bez waszej nieproszonej opieki. Chcieliście pociągnąć mnie w Słomnikach za język i wydobyć ze mnie okrzyk »rewolucja« i okrzyknąć mnie za bolszewika. Panie Poniatowski, wynędzniały chłop nie boi się rewolucji, im więcej
obrzydzać będziecie ją, tem prędzej ona może nastąpić. My komunistami nie jesteśmy, albowiem komunizm przeciwny jest naturze chłopskiej. Gdyby jednak Polska
59
„Gazeta Ludowa” 17 I 1926, nr 3; A. Więzikowa, O działalności Stronnictwa Chłopskiego w latach 1926–1931, „RDRL” 1960, nr 2, s. 151–153; Taż, Stronnictwo Chłopskie 1926–1931, Warszawa
1963, s. 19–20; S. Lato, Ruch ludowy a Centrolew, Warszawa 1965, s. 85, przyp. 66; Tenże, W. Stankiewicz, Programy stronnictw…, s. 621–622; S. Lato, Ruch ludowy wobec sanacji, Rzeszów 1985,
s. 79–80; H. Trocka, Spółdzielczość w programach i polityce polskich stronnictw ludowych do roku
1939, Warszawa 1969, s. 100; S. Giza, Ledwoch Jan…, s. 638; A. Bieńkowska, Dążenia do zjednoczenia ruchu ludowego w latach 1918–1931 w świetle tygodników „Piast”, „Wyzwolenie” i „Gazety
Chłopskiej”, [w:] Historia i Polityka. Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku. Studia z historii myśli
politycznej i idei, red. P. Tomaszewski, Toruń 2005, s. 65; H. Cimek, Elity politycznego ruchu ludowego
w II Rzeczypospolitej, Rzeszów 2012, s. 167.
60
A. Więzikowa, Stronnictwo Chłopskie…, s. 75; J. Hampel, Ledwoch Jan…, s. 343. „Gazeta
Chłopska” to przemianowana 14 lutego 1926 r. nazwa „Gazety Ludowej” – Materiały źródłowe…,
s. 179; A. Waleron, Jak powstało Stronnictwo Chłopskie, [w:] Wspomnienia weteranów ruchu ludowego, red. M. Grad, T. Kisielewski, J. Lis, J.R. Szaflik, Warszawa 1968, s. 182; A. Paczkowski, Prasa
polityczna ruchu ludowego (1918–1939), Warszawa 1970, s. 207; S. Stępień, Prasa ludowa w Polsce.
Zarys historyczny, Warszawa 1984, s. 128.
61
I. Turkowska-Bar, Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do r. 1960, Warszawa 1963,
s. 73; A. Więzikowa, Stronnictwo Chłopskie…, s. 75; A. Paczkowski, Prasa polityczna…, s. 232–233.
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miała zmarnieć, gdyby stracić miała niepodległość i gdyby jedynym ratunkiem dla
dalszego istnienia Niepodległej Polski miała być rewolucja — to nie cofniemy się
i przed takim czynem, bo Polskę więcej kochamy, niż zgraję dziś rządzących nią
pasożytów. Chcemy jednak, aby do tego nie doszło i dlatego organizujemy wielką
siłę chłopską, aby bezkrwawymi drogami wywalczyć wszystko, co Polsce i chłopom jest potrzebne”62.
Jan Ledwoch postrzegany był jako jeden z głównych przywódców SCh przez
Niezależną Partię Chłopską. Jako taki — obok Dąbskiego, Bryla, Walerona i Stapińskiego — określony został w „Programie Niezależnej Partii Chłopskiej” z listopada 1925 r.63 Poseł stał się ofiarą ideologicznej wojny między PSL „Wyzwoleniem” a SCh dotyczącej zarzutów o odstępstwo od idei klasowo-chłopskiej. Zarzucano mu, iż był właścicielem większej posiadłości w Irządzach64. Odziedziczone
po rodzicach posła gospodarstwo rolne liczyło około 16 ha, jednak utrzymać się
z niego musiał także brat Franciszek z rodziną.
Rozłam w PSL „Wyzwolenie” doprowadził w powiecie włoszczowskim —
z którego pochodził Ledwoch — do przejścia poparcia znacznej grupy chłopów
z PSL „Wyzwolenie” do Stronnictwa Chłopskiego. Ośrodkiem kierowniczym SCh
był zarząd powiatowy, nazywany oficjalnie Klubem z siedzibą w Irządzach, ponieważ tu mieszkał poseł. Zwolenników SCh próbował przeciągnąć z powrotem
na stronę PSL „Wyzwolenie” nauczyciel Franciszek Lipowski, kierownik szkoły
w Nakle w gminie Irządze, który założył koło powiatowe PSL „Wyzwolenie”65.
2 i 3 marca 1926 r. podczas pierwszej Rady Naczelnej SCh (z udziałem
117 osób) został wybrany skarbnikiem ZG SCh i Klubu Poselskiego. SCh odbyło
w dniu 5 czerwca 1927 r., swój pierwszy Kongres w Warszawie z udziałem aż 2146
delegatów oraz wypracowało przy współudziale m.in. Ledwocha wciąż aktualny
i postępowy program. SCh opowiadało się za ustrojem republikańskim, jednoizbowym sejmem, utworzeniem rządu chłopsko-robotniczego, przyznaniem chłopom
z tytułu ich liczby w kraju kierowniczej roli w państwie, rozbudową samorządów,
wybieralnością starostów, wojewodów i sędziów, reformą rolną bez odszkodowania powyżej 60 ha, oddzieleniem Kościoła od Państwa, darmowym nauczaniem
i powszechną oświatą.
62
J. Ledwoch, Bez obsłonek, „Gazeta Chłopska” 28 II 1926, nr 3, s. 2. Juliusz Poniatowski, o którym wspominał Ledwoch w swym przemówieniu, był jednym z organizatorów i przywódców PSL
„Wyzwolenie”, posłem Sejmu Ustawodawczego i I kadencji, ministrem rolnictwa w rządach Ignacego
Daszyńskiego i w pierwszym gabinecie Wincentego Witosa, a od 28 VI 1934 r. był ministrem rolnictwa
i reform rolnych – P. Majewski, Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik
biograficzny. T. 4, red. nauk. G. Mazur, Warszawa 2009, s. 407–408.
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Materiały źródłowe…, s. 168.
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J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej, cz. 1…, s. 308.
65
J. Socha, Stan organizacji terenowych PSL Piast, PSL Wyzwolenie i Stronnictwa Chłopskiego
w latach 1926–1927. Próba ustaleń, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1978, s. I, z. 40, s. 172–173.

264

Jan Ledwoch (1891–1952) – poseł, polityk i działacz ruchu ludowego z Irządz

W 1926 r. podobnie jak PPS i PSL „Wyzwolenie”, SCh (w odróżnieniu od PSL
„Piast”) początkowo poparło zamach marszałka Józefa Piłsudskiego i zwalczało
Wincentego Witosa za jego nieudany i do końca nieprzemyślany pakt lanckoroński
z ugrupowaniami prawicowymi66. Przewrót dokonany pod hasłem walki z rządem
„Chjeno-Piasta”, korupcją i nadużyciami, zapowiadający uzdrowienie stosunków
politycznych i gospodarczych, siłą rzeczy musiał znaleźć zwolenników. Ratunek
dla państwa ludowcy widzieli w wielkich reformach społecznych, które przeprowadzone zostaną przez rząd chłopsko-robotniczy. Z kolei późniejsza zmiana stosunku do majowego przewrotu wynikała z przekonania, że najlepszym ustrojem
jest ustrój demokratyczny z prezydentem wybieranym przez ogół obywateli, a monarchię, dyktaturę, czy faszyzm uważano za zamach na prawa i wolność mas pracujących i narzędzie do ucisku ubogich67.
Wracając w tym miejscu do wydarzeń sprzed przewrotu i do Wincentego Witosa, potrzeba stwierdzić, że nie wolny od krytyki wielkiego ludowca z Wierzchosławic był także sam Ledwoch. Dwa miesiące przed majowym przewrotem
poseł ostro krytykował Witosa za przymierze z prawicą narodową: „Schylił się
Witos i jego witosowe stadło pod nogi starego porządku i z pod nich głowy wolnej nie podniesie nigdy. Usiedli schylonemu chłopu na grzbiecie panowie i gnać
będą przez życie całe tam, gdzie miejsce służki pańszczyźniaka — do przedpokoju, do obory”68. Tydzień później Ledwoch o Witosie i obozie endecji grzmiał:
„ten niby państwowo-twórczy obóz stracił już głowę, zbaraniał i stanął na dobre
w miejscu”69. Wielkimi krokami zbliżał się pucz, podczas którego rząd Wincentego
Witosa poda się do dymisji, prezydent Stanisław Wojciechowski złoży urząd, a Piłsudski zbrojnie przejmie władzę, i rozpoczną się autorytarne rządy, które będą trwać
do wybuchu wojny. Jakże prorocze były słowa posła Ledwocha na łamach „Gazety Chłopskiej”. „Zburzenie tego przestarzałego porządku, tych niewspółczesnych
form ustrojowych, zastąpienie tego wszystkiego w szybkim tempie prostym i zdrowym ustrojem — stanowi główną treść tego przeobrażenia, na które społeczeństwo
czeka. Nie o zmianę formy republikańskiej na królewską czy proletarjacką masom
66
Zjazd I Rady Naczelnej Stronnictwa Chłopskiego,,,Gazeta Chłopska’’ 7 III 1926, nr 4, s. 4;
A. Więzikowa, Stronnictwo Chłopskie…, s. 33; A. Waleron, Jak powstało Stronnictwo…, s. 182;
S. Lato, Działalność ruchu…, s. 76; T. Kisielewski, A. Zakrzewski, Chłopi, ruch ludowy, Państwo,
Warszawa 1980, s. 40–41; J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej. Cz. 2, Warszawa 1987, s. 129;
J. Łyczkowski, „Ludowcy wobec zamachu majowego”: sprawozdanie z sesji,,,Rocznik Historyczny
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego’’ (dalej: „RHMHPRL”) 1996, nr 10, s. 85; J. Gmitruk,
Żywią i bronią. O historii i tradycjach ruchu ludowego, Warszawa 2001, s. 77; Tenże, Od zamachu
majowego do procesu brzeskiego, Warszawa 2016, s. 9; H. Cimek, Elity…, s. 170; Z. Kaczyński, Zamach majowy 1926 roku w prasie ludowej, [w:] Przyczyny i skutki przewrotu majowego 1926 roku, red.
J. Gmitruk, Warszawa 2017, s. 263–273.
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chodzi — chodzi im o przebudowę życia, które ściśnięte w rękach ludzi do małych
interesów, ledwie już pulsuje”70.
Czytając artykuł Ledwocha „W przededniu nieznanych wydarzeń” można odnieść wrażenie, że poseł przewidział zamach. Z jego tekstu czuć także ogromne
społeczne napięcie71. „Sprawy gospodarcze Polski tak się pogmatwały, taki zamęt wprowadziły w ustroju społecznym, społeczeństwo tak jest zdezorientowane,
skłócone i pomylone, że lada półgłówek, kilku studentów mogłoby dziś w Polsce zrobić zamach stanu i przez kilka dni rządzić znękanem społeczeństwem. Nie
dziś, to jutro, ale w każdym bądź razie dość rychło przyjdzie i musi przyjść jakieś
rozwiązanie węzła w sytuacji gospodarczo-politycznej. Czy przyjdzie zamach faszystowski, czy komunistyczny, czy Piłsudski zdecyduje się na wystąpienie, czy
ubiegnie go ktoś bardziej zdecydowany”72.
W pierwszym numerze „Gazety Chłopskiej” po zamachu majowym, do byłego
już premiera Witosa Ledwoch pisał: „Do czegoś doszedł wierzchosławski chłopie,
po 3 latach współżycia z Chjeną? Do tego, co czeka każdego niewolnika — do
kopnięcia w pysk […] Klęska Witosa jest przestrogą dla całej klasy chłopskiej.
Nie wchodzić na podwórze obce, nie łasić się na pańską herbatę i pańskie zaszczyty, — bo te są pełne zdrady i podstępu”73. Od pomajowego rządu domagał się
przeprowadzenia reform do końca, wspominał przede wszystkim o reformie rolnej
bez odszkodowań74. Krytykował nowy rząd Kazimierza Bartla. „Skład tego rządu, osobistości stanowiące gabinet prof. Bartla, zdaniem naszem, poza Piłsudskim
— nie dają gwarancji odrodzenia Polski. Ludzie to uczciwi, bezsprzecznie — ale
ludzie słabi — ludzie bez określonego i zdecydowanego programu”75.
Partia Jana Ledwocha szybko jednak wyraziła rozczarowanie pomajowym porządkiem. Jak pisał Andrzej Waleron „Stronnictwo Chłopskie, jako najmłodsze,
było bardzo ostrożne; nie angażując się mocno w kierunku opozycji, czekało, aż
Piłsudski i jego obóz sam się skompromituje w oczach najszerszych mas chłopskich. Natomiast w tymże czasie działacze SCh wzięli się mocno do pracy w organizacjach rolniczych (CZKR), w spółdzielczości rolniczo-handlowej i w instytucjach samorządowych, gminnych i powiatowych. Duże sukcesy na tym polu osiągnęli posłowie Stronnictwa Chłopskiego: W. Fijałkowski, A. Waleron, S. Tatarczak,
S. Wrona, J. Ledwoch, K. Pac i inni”76.
Na kompromitację obozu Piłsudskiego, o której pisał Waleron nie potrzeba
było długo czekać. W dniu 22 czerwca 1926 r., w Gostynie z rozkazu tamtejszego
70
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starosty policja otworzyła ogień do chłopów zebranych na jarmarku, w wyniku
czego zabitych zostało 3 chłopów, a kilku innych odniosło ciężkie rany. Na początku lipca został skonfiskowany artykuł Jana Ledwocha noszący tytuł „Policja”, który został zamieszczony w „Gazecie Chłopskiej”, mający nawiązywać do wydarzeń
w Gostynie (choć w tekście nie było mowy o gostyńskich wypadkach). Komisarz
Rządu na miasto stołeczne Warszawa, Felicjan Sławoj Składkowski w treści artykułu dopatrzył się cech przestępstwa77. Redakcja gazety broniła się, twierdząc, że
ów tekst „jest artykułem umiarkowanym i uczciwie ubolewającym nad dolą nieszczęśliwego policjanta polskiego”78. W numerze „Gazety Chłopskiej” z 25 lipca
poseł z Irządz pisze: „Przypatrzywszy się dobrze temu, co dziś się w Polsce dzieje
— zrozumiemy teraz, dlaczego bardzo często skończone niedołęgi, puste głowy
a nawet zabrudzone łapy i czarne sumienia, — nieproszone przez nikogo, narzucają dziś się krzykliwie na chorążych moralnego odrodzenia kraju, sanatorów zabagnionych stosunków, rodzicieli jasnego jutra”79. Mimo pierwszych zatargów, jak
konfiskata „Gazety Chłopskiej”, Jan Ledwoch wobec rządów sanacyjnych wyrażał
w dalszym ciągu poparcie, a nawet gotowość do współpracy. „Nie tylko patrzeć
będziemy, ale współdziałać gotowiśmy tam, gdzie zaniepokojone czy zagrożone
łajdactwo dobrym poczynaniom rządu postawić by chciało tamę”80.
Jak napisał Janusz Gmitruk „Zamach spowodował odrodzenie się szlachetczyzny w najgorszym wydaniu. Społeczeństwo zaczęto dzielić na panów i prostaków.
Oparcie się Piłsudskiego na ziemiaństwie wpłynęło ujemnie na oblicze obozu legionowego. Atmosfera polowań w majątkach ziemiańskich i przyjmowanie przez
dwory przedstawicieli rządu i wojskowych wskrzeszały tradycję dawnej Polski.
Społeczeństwo zaczęło odczuwać, że szlachta rządzi Polską”81.
W latach 1918–1926 stosunki Piłsudskiego z partiami ludowymi były bardziej
dobre niż złe, ale jak już wyżej zasygnalizowano — zróżnicowane ze względu
na niejednolitość ruchu ludowego. Okazało się jednak, że ludowcy byli potrzebni jedynie do legalizacji przewrotu majowego. Ruch ludowy nie mógł zaakceptować piłsudczykowskiej koncepcji polityki rolnej i marginalnego stosunku do
chłopów. Marszałek wywołał szereg rozłamów i secesji na rzecz niewykrystalizowanych jeszcze struktur obozu piłsudczykowskiego. Obóz rządzący prowadził
działania, których celem było wyparcie wpływów stronnictw ludowych z samorządu terytorialnego, organizacji młodzieżowych, spółdzielczych, rolniczych, czy
instytucji wiejskich82. Przystąpiono także do bezpośrednich represji poszczegól77
Konfiskata „Gazety Chłopskiej”, „Gazeta Chłopska” 11 VII 1926, nr 22, s. 1; S. Giza, Jan Dąbski…, s. 164. Zob.: J. Ledwoch, Policja, „Gazeta Chłopska” 4 VII 1926, nr 21, s. 1.
78
Konfiskata „Gazety Chłopskiej”…, s. 1.
79
J. Ledwoch, Ludzie niespożyci, „Gazeta Chłopska” 25 VII 1926, nr 24, s. 3.
80
Tenże, Do dzieła!, „Gazeta Chłopska” 8 VIII 1926, nr 26, s. 1.
81
J. Gmitruk, Od zamachu majowego…, s. 15.
82
W. Paruch, Obóz piłsudczykowski a ruch ludowy w latach 1926–1939, [w:] Sojusznicy i przeciwnicy ruchu ludowego 1895–1995, red. J. Jachymek, Lublin 1996, s. 92–98.
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nych przywódców ludowych. Pierwszymi — nie licząc komunistów — posłami
aresztowanymi po rozwiązaniu sejmu w 1927 r., byli dwaj chłopi – Jan Ledwoch
i Jan Dziduch. Ledwocha wtrącono do więzienia, ponieważ 23 i 24 maja 1926 r. na
wiecach miał nawoływać „do nienawiści między chłopami i obszarnikami” i żądał
„dekretu o reformie rolnej bez wykupu”83. Poseł z Irządz agitował wówczas, by
prezydentem RP został Piłsudski i postulat ten włączono do rezolucji wiecowej.
Postępowaniem wobec ludowców Piłsudski dawał do zrozumienia Radziwiłłom,
że jego rządy nie mają nic wspólnego z tą — jak określił Kazimier Bartel — „radykalną hołotą”84.
W prywatnych zbiorach rodziny Jana Ledwocha w Irządzach zachował się odpis aktu oskarżenia posła. Czytamy w nim: „Dnia 23 V 1926 r. we Włoszczowie
i 24 V 1926 r. w Szczekocinach, pow. włoszczowskiego poseł na Sejm Jan Ledwoch
zwołał wiece, na których przemawiał do zebranych w ilości od 1000–4000 osób.
Jak wynika z zeznań zbadanych w toku śledztwa wstępnego, świadków Stanisława
Banasiaka, Wincentego Jaszewskiego, Stanisława Czarneckiego, Józefa Stępnia,
oraz policjantów: Franciszka Gierczyńskiego, Bartłomieja Pigulskiego i Kazimierza Kozłowskiego, którzy byli obecni w dniu 23 V 1926 r. na wiecu we Włoszczowie. Jan Ledwoch przemawiał do zebranych w sposób następujący: Piłsudski
sam tu nie przyjedzie i ziemi włościanom nie odmierzy, ziemię włościanie sami
muszą dworom zabrać. Należy pilnować dziedziców, plebanji, ażeby ludzie wrogo
do włościan usposobieni nie zbierali się i zebrania takie rozpędzać, że on Ledwoch,
przywiezie z Warszawy 1000 karabinów, uzbroi ludność i zrobi się to wszystko,
co potrzeba będzie (zeznanie Banasika). W Polsce obecnie żadnej władzy nie ma:
wojewody, starosty ani policji słuchać nie trzeba, pilnować każdego policjanta
i starosty, pilnować dworu i księży, aby nie zbierali się, a o ile się zbierą, brać za
mordę (zeznanie Gierczyńskiego). Pamiętajcie, że Piłsudski wam gnoju wozić nie
będzie, ani ziemi odmierzał nie będzie, ziemi nie zdobędziecie dopóki jej kłonicą
nie weźmiecie (zeznanie Józefa Stępnia). Pilnujcie urzędników, policję, plebanje
i dwory. Otrzymacie broń i takich panów brać od razu za łeb. Pilnujcie starostów,
policję i o ile oni będą, wam przeszkadzać bierzcie ich za łeb (Bartłomiej Pigulski).
Świadkowie: Wincenty Jaszewski, Stanisław Czarnecki, a w szczególności Kazimierz Kozłowski dodali, że Ledwoch powiedział, że obecnie w Polsce żadnej
władzy nie ma, że nie należy wobec tego słuchać starosty i policji. Analogiczne
przemówienie wygłosił Jan Ledwoch w dniu 24 V 1926 r. na wiecu w Szczekocinach. Z zeznań świadków: Wincentego Pytlarza, Jana Rybczyńskiego, Michała
Górskiego, Edmunda Chwastowskiego, Jana Gryszki, Ludwika Górskiego, Józefa
83
J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej. Cz. 1…, s. 244; Tenże, Ludowcy w II Rzeczypospolitej. Cz. 2…, s. 50; W. Paruch, Obóz piłsudczykowski…, s. 98. Zob. także: O zwolnienie b. posła
Dziducha, „Gazeta Chłopska” 1 I 1928, nr 1, s. 3; J. Dziduch, Za co aresztowano p. Dziducha, „Gazeta
Chłopska” 22 I 1928, nr 4, s. 5.
84
J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej. Cz. 1…, s. 244.
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Treli, Władysława Michalczyka i policjantów: Bolesława Krzyżanowskiego, Antoniego Sindy i Józefa Zawalskiego, zbadanych w toku śledztwa wynika, że Ledwoch pewnych zwrotów użytych na wiecu we Włoszczowie mówił: mnie teraz
wszystko jedno czy maczać ręce w gnoju czy we krwi (Edmund Chwastowski).
Teraz nadszedł czas, trzeba się brać: jak sobie nie weźmiecie, to nikt wam nie da.
Choćby najpiękniejszy pałac — nie powinien pozostać kamień na kamieniu (zeznanie L. Górskiego). Piłsudski ziemi nie da, muszą wziąć sami, wypędzić właścicieli i dwory zburzyć, wtedy będzie pewność, że panowie do dworów nie wrócą
(zeznanie Treli). Powyższe potwierdzili świadkowie policjanci: Krzyżanowski,
Sind i Zawalski. Jak zeznali policjanci: Fr. Gierczyński i Stanisław Nawrocki,
przemówienie Ledwocha było przyjęte z uznaniem przez słuchaczy i w niektórych
miejscowościach, jak w Wywle i Słupi zaczęły się ekscesy włościan przeciwko
dworom”85. Na podstawie powyższych danych Urząd Prokuratorski oskarżył Ledwocha o to, że nawoływał zebranych we Włoszczowie do niesłuchania władzy wojewody, starosty i policji, do burzenia dworów i wyrzucenia posiadaczy „większej
własności”86, co stanowiło według ówczesnego Kodeksu Karnego przestępstwo87.
Oprócz aresztowań czołowych posłów, Stronnictwu Chłopskiemu szkodzono
na inne sposoby. Policja konfiskowała odezwy i kartki wyborcze SCh, utrudniała
mu działalność organizacyjną, poczta nie doręczała „Gazety Chłopskiej”, bojówki
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego napadały na wiece88. Przed wyborami parlamentarnymi w 1928 r. SCh postanowiło iść do wyborów oddzielnie. W akcji przedwyborczej Stronnictwo silnie starło się z endekami,
a także z BBWR. Pomimo że ugrupowania lewicowe nie stworzyły bloku, obóz
rządowy zaatakował je i stwarzał utrudnienia w ich działalności w okresie wyborów, posuwając się nawet do represji. W ostrej walce wyborczej BBWR ze SCh
Jan Ledwoch dwukrotnie został aresztowany i uwięziony na zamku kieleckim. Ale
85
PZRL, Akt oskarżenia Ledwocha Jana, k. 1. Owe „ekscesy włościan” na łamach „Gazety Chłopskiej” opisał Jan Ledwoch. W artykule poseł skrytykował postawę w czasie wypadków majowych wojewody kieleckiego, Ignacego Manteuffla. Wojewoda miał wysłać do powiatu włoszczowskiego 60
policjantów z karabinami maszynowymi, aby rozpędzić manifestacje, będące wyrazem poparcia dla
działań Piłsudskiego. W Węgrzynowie w gminie Słupia doszło do rozruchów. Ponieważ chłopi nie
chcieli wydać policji miejscowego kierownictwa oddziału strzeleckiego, wieś została otoczona przez
wojsko i policję. „Wojsko zostało poinformowane, że wsie i dwory palą bolszewicy”. Aresztowano
wielu niewinnych mężczyzn. Chłopi ze Słupi zostali z kolei ukarani, ponieważ odmówili wykonania
polecenia starosty włoszczowskiego wystawienia podwód, bojąc się, że będę musieli wieźć wojsko,
które zostanie użyte przeciwko Piłsudskiemu aż do Warszawy. Na postępowanie władz włościanie skarżyli się posłowi Ledwochowi, który odwiedził Słupię i miał zamiar interweniować w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych, za co został oskarżony przez starostę o sterroryzowanie gminnego pisarza na
czele z 200-osobową „bandą” — J. Ledwoch, Prawda o powiecie Włoszczowskim, „Gazeta Chłopska”
4 VII 1926, nr 21, s. 5–7.
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chłopi wybrali go po raz trzeci na posła, a kierowana przez niego włoszczowska
organizacja Stronnictwa Chłopskiego należała do najsilniejszych w kraju89.
20 listopada 1928 r. Jan Ledwoch przemawiał w sejmie jako sprawozdawca ustawy (z Komisji Skarbowej) w sprawie sprzedaży nieruchomości państwowej w Skalbmierzycach Nowych w województwie poznańskim, należącej do byłego pruskiego
urzędnika celnego, a teraz mającej być przeznaczoną pod szkołę powszechną90.
14 marca 1930 r. Jan Dąbski na posiedzeniu klubu poselskiego zgłosił rezolucję
antysanacyjnego Centrolewu, wyrażającą wotum nieufności wobec ministra Aleksandra Prystora. Po burzliwej dyskusji w sejmie, Jan Ledwoch znalazł się w gronie
tych, którzy nie poparli ostatecznie wniosku Dąbskiego91. Jesienią 1930 r. z inspiracji władz sanacyjnych dokonał (wraz z Antonim Hałko, Tadeuszem Różańskim,
Piotrem Targońskim, Kazimierzem Piotrowskim i Janem Adamowiczem) rozłamu
w SCh i został prezesem Centralnego Komitetu Wykonawczego grupy secesyjnej92.
6 października 1930 r. zwołano fikcyjny zjazd Rady Naczelnej Stronnictwa, któremu przewodniczył Tadeusz Różański, początkowo protegowany Stanisława Wrony,
a potem z nim skonfliktowany. Różański liczył prawdopodobnie na załagodzenie
kary za nadużycia dokonane w Biurze Urządzeń Rolnych. W zjeździe uczestniczyły 52 osoby, w tym 15 członków Rady Naczelnej. Większość uczestników zjazdu
nie orientowała się w jego charakterze. Podjęto na nim uchwały o wykluczeniu ze
Stronnictwa Chłopskiego Dąbskiego, Walerona i Wrony, a także o wycofaniu się
SCh z Centrolewu, samodzielnym starcie w wyborach parlamentarnych i poparciu
dla Piłsudskiego. Rozłamowcy sprzeciwiali się współpracy z PPS. Do wybranego na zjeździe rozłamowców CKW weszli: Jan Ledwoch jako prezes, Aleksander
Potykanowicz (wiceprezes), Antoni Hałko (sekretarz generalny i skarbnik) oraz 7
członków, w tym Tadeusz Różański93.
Rozłam nie przybrał pokojowej formy. Rozłamowcy zagarnęli siłą — przy
współudziale funkcjonariuszy tajnej policji — siedzibę SCh i redakcji „Gazety
89
Skład Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 czerwca 1928…, s. 42; Skorowidz osobowy do
sprawozdań stenograficznych z posiedzeń plenarnych Sejmu 1928–30 (druk BS), s. 211; A. Więzikowa,
Stronnictwo Chłopskie…, s. 108.
90
Skorowidz osobowy do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń plenarnych Sejmu 1928–30…,
s. 211; Sprawozdanie Stenograficzne z 32 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 20 listopada 1928
roku (druk BS), s. 10.
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S. Giza, Jan Dąbski…, s. 178.
92
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ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 230; M. Czajka, M. Kamler, W. Sienkiewicz, Leksykon
Historii Polski, Warszawa 1995, s. 398; P. Majewski, Posłowie i senatorowie…, T. 3, s. 322.
93
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1989, s. 595; H. Cimek, Elity…, s. 178–179. Oprócz Różańskiego, w afery wplątani byli również Antoni Hałko, oskarżony o nadużycia pieniężne oraz Kazimierz Piotrowski, który został zawieszony w prawach członka SCh za wykroczenia popełnione w czasie sprawowania urzędu burmistrza w Ostrołęce —
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Chłopskiej” w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 27 (zarejestrowanej na nazwisko Ledwocha). Rozłamowcy liczyli przede wszystkim na grupę prorządową oraz
tę część działaczy SCh, którzy byli przeciwni zbytniemu zacieśnieniu współpracy
z PPS w ramach Centrolewu94. Nowe Stronnictwo potrzebne było wyłącznie obozowi sanacyjnemu na czas wyborów. Żaden z rozłamowców nie zdobył mandatu poselskiego, stali się politycznymi bankrutami. Wkrótce po wyborach „Gazeta
Chłopska” przestała się ukazywać, a w grudniu 1930 r. lokal SCh przekazano sanacyjnemu Związkowi Młodzieży Ludowej. „Kto przechodził do sanacji trafiał na
wsi na mur nieufności i wrogości”95. Nie można także zapominać o charakterze
wyborów 1930 r. Sanacja unieważniała listy kandydatów na posłów — szczególnie
Centrolewu — i fałszowała same wyniki wyborów (tzw. „cuda nad urną”)96.
Działania posła Ledwocha zostały skrytykowane w „Komunikacie Zjednoczenia Lewicy Chłopskiej »Samopomoc« o uchwałach Zarządu Głównego” wydanym w Lublinie w styczniu 1931 r. Członkowie radykalnego ZLCh „Samopomoc”
(którego ideologia opierała się na socjalizmie agrarnym) zarzucili Ledwochowi,
że we Włoszczowie sejmik – na jego wniosek uchwalił 4 tys. zł na działalność
„Strzelca”97. W komunikacie wcześniej czytamy: „Oprócz dotychczasowych ciężarów faszyzm na wniosek PSL »Wyzwolenie« i SCh przerzuca na gminy lwią
część budżetu szkolnego, projektuje ściąganie specjalnego podatku na bezrobocie.
W ten sposób faszyzm kosztem mas biedoty i średniorolnego chłopstwa chce ratować swój system panowania. Aby ukryć przed masami fakt gnicia gospodarki
burżuazyjnej, osadzone w gminach kułactwo ma podtrzymać panowanie faszyzmu przez dalsze okłamywanie biedoty i średniaków poprawą przez kółka rolnicze, kasy Stefczyka itp. Dlatego też faszyzm wyrzuca z gminy rewolucyjnych
chłopów i wsadza tam kułaków. Obsadza te urzędy całkowicie wiernymi sobie
sługami, by mu dopomogli w wyduszeniu z chłopów podatków i wobec zbliżającej
się wojny faszyzm chce mieć w gminach pewny aparat mobilizacyjny i agitacyjny za wojną. Już dziś ten wierny faszystowski aparat gminny robi przygotowania
do wojny z ZSRR, a to w ten sposób, że faszystowskie rady, sejmiki i wójtowie
uchwalają podatki na »Strzelca«, P.W., urządzanie boisk sportowych, strzelnic, na
ligę gazową, ligę lotniczą, ligę morską itp., wykradają z gmin gazety rewolucyjne
i listy rewolucyjnej organizacji »Samopomoc«, pomagając faszyzmowi tępić ruch
rewolucyjny”98.
Ledwoch należał do zwolenników udziału Stronnictwa Chłopskiego w Centrolewie, a z czasem zaczął opowiadać się za połączenia ruchu ludowego w jedno
A. Więzikowa, Stronnictwo Chłopskie…, s. 242; S. Giza, Ledwoch Jan…, s. 638.
J. Borkowski, Ludowcy w II Rzeczypospolitej. Cz. 2…, s. 156.
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Stronnictwo Ludowe, które powstało w dniu 15 marca 1931 r. w Warszawie z trzech
Stronnictw, a to: PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego. Jednakże już na przełomie 1931 i 1932 r., z inspiracji sanacji wspólnie z Michalkiewiczem utworzył Chłopskie Stronnictwo Rolnicze, które nie odegrało większej
roli w ówczesnym życiu społeczno-politycznym Polski99, Wspomniane działania
irządzkiego posła miały zapewne w zamyśle przywrócenie obozowi ludowemu
wpływu na rzeczywiste rządy i realnej szansy walki o interesy chłopów. Jan Ledwoch — nie mogąc już uczestniczyć w polityce ogólnokrajowej — zaangażował
się w działania na gruncie lokalnym.
Nie można zapomnieć, że z inspiracji Jana Dąbskiego i Jana Ledwocha przyjęto
czterolistną koniczynkę „jako symbol szczęścia i nadziei” za odznakę Stronnictwa
Chłopskiego, sztandar zielono-czerwony z koniczynką na czerwonym tle, a pierwszy dzień Zielonych Świątek za dzień obchodów Święta Ludowego. O corocznym,
kontynuowanym do dnia dzisiejszego zwyczaju jego obchodzenia zadecydował
w 1931 r. Kongres Zjednoczeniowy chłopskich stronnictw100.
Wielką zasługą Jana Ledwocha było nadzorowanie procesu komasacji gruntów
w gminie Irządze przeprowadzonej w 1939 r., na krótko przed wybuchem wojny.
Scalając grunty, były poseł zadbał zwłaszcza o zabezpieczenie terenów dla obiektów użyteczności publicznej101.

W czasie II wojny światowej
Po klęsce wrześniowej w 1939 r. Jan Ledwoch zszedł do podziemia, przyjmując pseudonim „Pług”. Rozwinął działalność w tajnym nauczaniu, podnosił chłopów na duchu i „uczył ich wiary we własne siły”. Opowiadał się za utworzeniem
własnej, chłopskiej siły zbrojnej102.
W styczniu 1941 r., z powodu denuncjacji konfidenta, aresztowany został przewodniczący trójki powiatowej w Radomiu, Walenty Jastrzębski, u którego w trakcie
rewizji znaleziono konspiracyjną prasę Stronnictwa Ludowego „Roch” „Przegląd”.
Niemcy świadomi byli tego, że ruch ludowy tworzy w tym regionie konspirację.
Poza aresztowanym Walentym Jastrzębskim policja poszukiwała Andrzeja Walerona, Jana Ledwocha, Jana Kacperczyka, czy Jana Naporę. Już wówczas groziło mu
99
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100
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aresztowanie103. Dokumenty dotyczące tej sprawy odnalazłam w łódzkim oddziale IPN104. Mirosław Cygański zauważył, że Stronnictwo Ludowe na Kielecczyźnie
stosowało dobre metody konspiracyjne, które przez długi czas utrudniały niemieckiemu okupantowi działania. Ruch ludowy Gestapo określało błędną nazwą: Polska
Organizacja Ludowa. Opisując zaś wojskową organizację konspiracyjną ludowców
Niemcy nie wymieniali nazwy Straż Chłopska105. O rozkazie Gestapo aresztowania
Ledwocha ostrzegł byłego posła i jego towarzyszy: Jana Kasperczyka i Franciszka
Wronę Eugeniusz Adamczyk. Dowiadujemy się o tym fakcie z oświadczenia Jana
Ledwocha z dnia 2 stycznia 1949 r.106. Urodzony — podobnie jak poseł — w Irządzach Eugeniusz Adamczyk „Wiktor” w czasie wojny był szefem komórki kontrwywiadu Obwodu AK „Proso” Jędrzejów i jednocześnie pracował w policji kryminalnej Kripo na posterunku Gestapo w Jędrzejowie. Oświadczenie Jana Ledwocha
było potrzebne, kiedy po aresztowaniu Adamczyka przez Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego w Kielcach w 1948 r., żona „Wiktora” próbowała go ratować przed
niesłusznym wyrokiem za współpracę z niemieckim okupantem107.
Kres podziemnej działalności Ledwocha położyła denuncjacja i aresztowanie
11 listopada 1942 r. wraz z księdzem proboszczem Franciszkiem Nowakowskim
z Irządz. Obu osadzono w obozie w Oświęcimiu108. Do Auschwitz Jan Ledwoch
103
T. Tarnogrodzki, Ruch ludowy na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939–1944, [w:] Z dziejów
ruchu ludowego…, s. 82.
104
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Łódź (dalej: AIPN Ld), sygn. 1/211, Poufne pismo
komendanta Policji Bezpieczeństwa w Radomiu dotyczące „Polskiej Organizacji Ludowej”.
105
M. Cygański, Ruch Ludowy w Łódzkiem i Kieleckiem w świetle sprawozdań gestapo w Łodzi
i Radomiu, RDRL 1973, nr 15, s. 350–355.
106
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura Kielce (dalej: AIPN Ki) 126/60, Akta sprawy karnej przeciwko: Adamczyk Eugeniusz oskarżonemu z art. 1 pkt 2 i art. 4 §1 Dekretu PKWN
z dn. 31–08–1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw
i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, tj. o współpracę
z niemiecką Sicherheitsdienstk, k. 281.
107
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Katowice (dalej: AIPN Ka) 02/132, T. 1. Kwestionariusz ewidencyjny kryptonim,,Nieugięty’’ dot. Adamczyk Eugeniusz; AIPN Ka 02/132, T. 3. Sprawa agenturalno-poszukiwawcza kryptonim,,Detektyw’’ dot. Adamczyk Eugeniusz; AIPN Ka 032/29.
Ankiety osobowe badanych byłych członków AK i WiN, k. 31–37; AIPN Ki 126/60, Akta sprawy…;
AIPN Ki 126/61. Akta sprawy karnej przeciwko: Adamczyk Eugeniusz oskarżonemu z art. 1 pkt 2 i art.
4 §1 Dekretu PKWN z dn. 31–08–1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy
winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, tj. o współpracę z niemiecką Sicherheitsdienst; AIPN Ki 126/88. Akta sprawy karnej przeciwko:
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PKWN z dn. 31–08–1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych
zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, tj. o wskazanie Gestapo członków podziemnej organizacji lewicowej; A. Ropelewski, Wspomnienia z AK, Warszawa 1957, passim; Tenże, W Jędrzejowskim Obwodzie AK, Warszawa 1986, passim; E. Adamczyk
ps. „Wiktor”, Mój udział w kontrwywiadzie Armii Krajowej, Warszawa 2007.
108
AIPN Ki 126/60, Akta sprawy…, k. 281; A. Huptyś, Historia Irządz, „Gazeta Irządzka” 1996,
nr 1(12), s. 3.
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miał przybyć 16 grudnia 1942 r. Otrzymał numer 83884109. Jak relacjonuje Andrzej
Ledwoch, przetrwanie w obozie poseł zawdzięczał Kucharczykowi, swojemu kuzynowi, który pracując w kuchni, z narażeniem własnego życia wykradał dla niego
dodatkowe porcje jedzenia. Następnie, 13 marca 1943 r. Jan Ledwoch został przeniesiony do obozu w Gross-Rosen (otrzymał numer 9328), a już 21 marca 1943 r.
do KL Sachsenhausen (obecnie Oranienburg koło Berlina), gdzie otrzymał numer
obozowy 63624110. Podczas nieobecności ludowca, 28 maja w Białej Błotnej i 29
maja 1944 r. w lesie koło Bodziejowic uroczyście obchodzono Święto Ludowe, restaurowane przez niego. Z powodu pobytu w obozie także proboszcza irządzkiego,
nabożeństwo prowadził ksiądz Brzozowski111.
Jan Ledwoch pod koniec niewoli jeszcze raz z trudem uniknął śmierci. Andrzej
Ledwoch wspomina, że dowództwo obozu w Sachsenhausen postanowiło pozbyć
się więźniów, topiąc ich na morzu. Swoje życie były poseł zawdzięczał tym razem
Amerykanom, którzy w ostatniej chwili uwolnili więźniów będących już w porcie.
Cudem ocalony i wyniszczony fizycznie Jan Ledwoch z pomocą Szweda Hamerszelda działającego z ramienia Czerwonego Krzyża i Polskiego Czerwonego Krzyża wrócił do Irządz.

W komunistycznej Polsce
Nowe, prokomunistyczne władze nie chciały skorzystać z doświadczenia i wiedzy Jana Ledwocha. On sam nie zgadzał się z nową rzeczywistością, czego także
nie ukrywał. Za otwartą krytykę komunistów na przyjęciu u wojewody kieleckiego,
został aresztowany na okres 3 miesięcy. Przez pewien czas był prezesem Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Irządzach, którą sam utworzył. Usunięto
go jednak z tego stanowiska. Przeżył to boleśnie. Zmarł (prawdopodobnie z powodu zawału lub wylewu) 2 września 1952 r.112. Jego pogrzeb „stał się manifestacją uczuć wdzięczności i podzięki dla wielkiego irządzkiego przywódcy i obrońcy
ludu rolniczego trudu”. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Irządzach.
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył ksiądz Franciszek Nowakowski113,
towarzysz oświęcimskiej niewoli.
109
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy: sygn. 6904/DP, Odtworzona lista transportowa z KL Gross
-Rosen do KL Sachsenhausen z 21.04.1943 r.; sygn. 115/531–200/27/MF, Wykazy zweryfikowanych
członków Polskiego Związku więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych; Chronologia transportów do KL Gross-Rosen — maszynopis niepublikowany; http://www.
auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/.
110
AIPN Ki 126/60, Akta sprawy…, k. 281.
111
J. Kot, Dzieje ziemi irządzkiej…, s. 116.
112
Tenże, Przyczynek do działalności…, s. 178; P. Majewski, Posłowie i senatorowie…, T. 3,
s. 322. W Polskim Słowniku Biograficznym znajduje się nieprawdziwa informacja o śmierci posła podczas okupacji w 1943 r. w bliżej nieznanych okolicznościach — S. Giza, Ledwoch Jan…, s. 638. Błąd
ten bezrefleksyjnie powtórzył Ryszard Świętek — Tenże, Ledwoch Jan…, s. 187.
113
J. Kot, Przyczynek do działalności…, s. 179.
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Jan Ledwoch nigdy się nie ożenił. Chociaż ustrój stanowy został oficjalnie
zniesiony w konstytucji marcowej w 1921 r., to właśnie stanowe różnice — jak
podkreśla Anna Ledwoch — stanęły na drodze osobistego szczęścia posła. Zakochany ze wzajemnością w Wandzie Szlichcińskiej, córce właściciela majątku
ziemskiego z Wygiełzowa, Ledwoch nie otrzymał zgody rodziny swojej wybranki
na małżeństwo.
28 września 1998 r. imieniem Jana Ledwocha nazwano Szkołę Podstawową
w Irządzach, której budowę niegdyś poseł zainicjował114. W zbiorze autografów
posłów do sejmu w 1919 r. Jan Ledwoch napisał: „Najwyższym prawodawcą jest
szare, codzienne życie i jego naturalne potrzeby”115.
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Jan Ledwoch z Radą Gminy Irządze przed budynkiem Urzędu Gminy w 1936 r.
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