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znali mieszkańcy Nowego Sącza z po
wodu samej' li tylko bytności wojska, 
skutkującej przykrymi konsekwencjami 
dla ludnośct cywilnej. O jednym z ta
kich przypadków informuje pismo, ja
kie skierował do Straży Obywatelskiej 
w Nowym Sączu właściciel piwiarni i re
stauracji Konstanty Szabania, wykazując 
straty „od wojsk moskiewskich" w wyso
kości 837 koron i 37 halerzy62

• Wykaza
ne przez restauratora szkody należały do 
większych. Na wyższą kwotę szacowali 
swoje str:aty jedynie: Kazimiera Paczo
ska (3020 koron,) J. Flink (2300 koron), 
Michał Szewczyk (1700 koron) i Maria 
Bittner (1053 korony). Nieco mniejsze 
straty ponieśli: Piotr Kordyl (787 koron) 
i Sara Bergman (728 koron); niewielkie: 
Kalman Hammer (280 koron), Horten
sja Czarnik (271 koron), Bartłomiej By
czek (uchodźca wojenny, 233 korony), 
Jakub Rohmer (192 korony), Łukasz Ka
larus (184 korony), Andrzej Marcinek 
(159 koron), Jan Holzenberg (78 koron), 
Maria Kirszanek (65 koron), Franciszek 
Skoczeń (36 koron). 

Nie oszacował swoich strat Karol Bri
ning, który stwierdził jedynie, że poniósł 
szkody wskutek zakwaterowania na prze
łomie września i października 1914 r. 
w młynie magistrackim w dzielnicy Mły
ny-Hamq 400 żołnierzy austriackich. 
Podobnie postąpił Jan Woźniak, zgłasza
jąc zajęcie przez wojskowych domu bez 
zgody i wiedzy właściciela. Stratę 5 be
czek wina zgłosił Markus Landau63

. 

* 

Rok 1914 r. był burzliwy. Jego pierw
sza połowa upłynęła w Nowym Sączu na 
wsłuchiwaniu się mieszkańców w dysku-

62 ANKrNS, AMNS I, sygn. 262 - Pismo do Komendy 
Straży Obywatelskiej z 1611915 r. 

63 ANKrNS, AMNS I, sygn. 262 - Zgłoszenia szkód 
wojennych w 1914 r. 
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sją o orientację polityczną, w której trój
lojalizm ścierał się z myślą niepodległo
ściową, a socjalizm z konserwatyzmem. 
O Polsce marzyło wielu, ale rozsądek na
kazywał widzieć przyszłość narodu bądź 
to w związku politycznym z Austrią, bądź 
też w porozumieniu z Rosją. Pomimo 
tego, niezależnie od dylematów politycz
nych, trwała praca niepodległościowa 
podjęta przez niektóre środowiska pol
skie, głównie kolejarzy oraz gimnazjali
stów. Zamożniejsze mieszczaństwo, choć 
szczerze patriotyczne, skupione w szere
gach Towarzystwa Gimnastycznego „So
kół", zachowywało większą ostrożność, co 
nie przeszkodziło jednak w przekształce
niu gmachu „Sokoła'' w centrum polskich 
działań o charakterze wojskowym na ska
lę nie mniejszą niż działo się to w Domu 
Robotniczym przy ul. Zygmuntowskiej. 

W drugiej połowie 1914 r. historia 
przyspieszyła. Wyruszające z Nowego 
Sącza oddziały strzeleckie spowodowały, 
że wzmogło się patriotyczne uniesienie. 
Na krótki czas ostudziło je zajęcie miasta 
przez Rosjan i groza ostrzału artyleryj
skiego w nocy z 5 na 6 grudnia, ale wnet 
na nowo odnowiło ze zdwojoną siłą wej
ście doń oddziałów legionowych, w któ
rych widziano lub chciano widzieć jeśli 
nie zwiastun, to przynajmniej jakąś cząst
kę nieumarłej Polski. Kolejne lata zmie
niły nastroje społeczne. Przedłużająca się 
wojna i trudności sprostania jej skutkom 
zmusiły do skupienia energii na codzien
nych sprawach bytowych. Nowe nadzieje 
zrodziła dopiero wyraźna perspektywa 
klęski państw centralnych, rozpad Au
stro-Węgier i osłabienie Rosji w wyniku 
rewolucji proletariackiej, skutkujące - ale 
już oczywiście w 1918 r. - uzasadnion 
erupcją nastrojów niepodległościowych 
której rezultatem była wymarzona i wy 
modlona Polonia restituta. 

I 11 ,iza 

l dział sądeczan w konspiracji 
, , podległościowej 

'lZeregach c.k. armii 

W okresie poprzedzającym wybuch 
wojny światowej Nowy Sącz liczył 
olo 26 tysięcy mieszkańców, w tym 
l y ięcy Polaków, blisko 8 tysięcy Ży

iw i 400 Rusinów. W przewodniku po 
1licji napisano, że ,, ... posiadał dwa 
·orce: przystanek tuż pod rynkiem 

I I podróżujących od strony Chabówki, 
lworzec główny, 2 kilometry od mia
' dla podróżujących z Krynicy i Jasła. 

110 dworca ogromne warsztaty kolejo
' latrudniające ponad tysiąc robotni

,w. Niedaleko okazały dom robotniczy, 
1 gromną salą, własność PPSD"64. 

Miasto, z militarnego punktu wi
( nia, było przede wszystkim rezerwu
·m amunicji, broni i mundurów oraz 
nych wojskowych utensylii, zmagazy-
1wanych w sądeckim garnizonie. Był 
~,wy Sącz również bardzo ważnym 
z łem kolejowym. Przez miasto szła 

łowna droga transportów z Ukrainy na 
·gry i do Austrii. 
połeczność miasta i okolic była na-

1wiona niezmiernie patriotycznie. Był 
owy Sącz ośrodkiem myśli niepod
dościowej a potem w konsekwencji 
tynu, wychowując w sądeckich mu
h szkolnych wielu późniejszych dzia
zy niepodległościowych. 
Antecedencjami powstania w szere
h c.k. armii konspiracji niepodległo-

1owej podczas I wojny światowej (na
,anej w 1918 r. organizacją „Wolność") 
ly nielegalne - z punktu widzenia wła-
y zaborczej - gimnazjalne organizacje 

,\1. Orłowicz , Ilustrowany przewodnik po Galicyi, 
ll11kowinie, Spiszu, Orawie i Ślqsku Cieszyńskim, 
I wów 1914, s. 396. 

uczniowskie, których początki sięgają 
1905 r., kiedy to wśród młodzieży miej
scowego c.k. Gimnazjum I, a od 1907 r., 
także c.k. Gimnazjuri;i. II, zrodziły się 
pierwsze niepokorne myśli dotyczące 

niepodległości, inspirowane przez wy
darzenia w Królestwie Polskim (strajki, 
demonstracje i wiece), rewolucję w Rosji 
i tejże kolejne klęski w wojnie przeciwko 
Japonii. Potwierdza tę cezurę czasową jej 
uczestnik Kazimierz Duch: ,,Rok 1905 
stał się dla Nowego Sącza przełomo
wym z powodu represji władz szkolnych 
w Tarnowie, które wykryły istnienie taj
nych organizacji studenckich:'65 

Wówczas wielu nieprawomyślnych 
gimnazjalistów zostało relegowanych 
z Tarnowa do Nowego Sącza. Tutaj trafili 
na podatny grunt w sądeckim gimnazjum, 
ale i w samym mieście, które było poważ
nym ośrodkiem życia kulturalnego. Nowy 
Sącz „miał swój patrycjat miejski ambitny 
i przedsiębiorczy, miał już przed wojną 
elektryczność, kanalizację i wodociągi, 
kilka szkół średnich i powszechnych, miał 
swego „Sokoła'', chóry śpiewacze, amator
ski teatr, miał poważny zastęp dzielnych 
i energicznych kolejarzy, obywateli świa
tłych, patriotów bezimiennych, wśród 
których tak bujnym życiem rozbłysła ju
trzenka swobody i niepodległości"66 . To 
miasto miało swój charakter, a jego oby
watele szczycili się swoją historią, która 
wpleciona była w zawiłe i dramatyczne 
nieraz momenty dziejów Polski. 

Stąd manifestowanie uczuć patrio
tycznych przez mieszkańców Nowego 
Sącza jak i mieszkańców sądeckich wsi, 
których przedstawiciele - często kon
nymi banderiami - zjeżdżali do miasta, 
należało w latach na przełomie XIX i XX 
wieku do powtarzalnej praktyki przy 

65 K. Duch, Od Franciszka Józefa do Stalina, (maszy
nopis niepublikowany w posiadaniu rodziny), s. 16. 

66 J. Krupa, Zarys pracy niepodległościowej w Nowym 
Sqczu, ,,Rocznik Sądecki'; t. l Nowy Sącz l 939, 
s. 6-7. 
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różnych okazjach związanych z obcho
dami rocznic, utożsamianych z wal
ką o niepodległość Polski ( 1794, 1830 
czy 1863 r., święto Konstytucji 3 maja), 
a także związanych z rocz~cami dotyczą
cymi poetów romantycznych · jak Adam 
Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Jako 
przykład takiego wspólnego swiętowa
nia przez sądeckie „wszystkie stany'' były 
obchody setnej rocznicy Insurekcji ko
ściuszkowskiej (1894 r.), setnej rocznicy 
urodzin Adama Mickiewicza (1898 r.)67, 
250-tej rocznicy wypędzenia Szwedów 
z Nowego Sącza (1905 r.), odsłonięcia 

tablicy grunwaldzkiej i pomnika króla 
Władysława Jagiełły ( 1910 r. ), wzniesienia 
krzyża poświęconego powstańcom listo
paµowym i styczniowym na tzw. nowym 
cmentarzu (1913 r.). Swoją patriotyczną 
wymowę miały również manifestacyjne 
pochówki powstańców jak np. pogrzeb 
majora Józefa Malczewskiego (1871 r.), 
żołnierza napoleońskiego i powstańca 
listopadowego czy Leona Pyszyńskiego 
(1887 r.), powstańca styczniowego, sybi
raka, pierwszego naczelnika stacji kolejo
wej w Nowym Sączu. Dobrymi okazjami 
do manifestowania przez Sądeczan swego 
patriotyzmu były takie uroczystości jak 
poświęcenie kamienia węgielnego pod 
budowę budynku Towarzystwa Gimna -
stycznego „Sokół" (1892 r.) i zlot sokoli 
(1905 r.); otwarcie Domu Robotnicze
go (1907 r.) i zjazd Towarzystwa Szkoły 
Ludowej (1911 r.). Uroczystości te miały 
„głęboki wydźwięk patriotyczny, służyły 
pokrzepieniu ducha narodowego uczest
ników i zintegrowania ich wokół spraw 
narodowych, a konkretnie - odzyskania 
niepodległości"68 . Obok tych wydarzeń 
duże znaczenie miały też dwie wizyty, 

67 J. Potoczek, Kalendarium historyczne ruchu chłop
skiego Sądecczyzny w latach 1848-1918, ,.Rocznik 
Sądecki''. t. 12, Nowy Sącz 1971, s. 182, 195. 

68 T. Aleksander, Życie społeczne i przemiany kultural
ne Nowego Sącza w latach 1870-1990, Kraków 1993, 
s. 149. 
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jakie w mieście i na Sądecczyźnie, zło
żył Józef Piłsudski (podczas pierwszej 
w 1903 r. wypoczywał w Rytrze, a pod
czas drugiej w 1908 r. agitował za założe
niem sądeckiego oddziału Związku Wal
ki Czynnej)69. 

Na bazie wzrostu nastrojów patrio
tycznych zaczęły powstawać pośród są
deckiej młodzieży organizacje niepodle
głościowe, które dołączyły do już istnie
jącego i działającego legalnie, Towarzy
stwa Gimnastycznego ~,Sokół" (1887 r.) 
i „płynął kilku korytami głęboki nurt 
pracy wychowania młodego pokolenia. 
Przyświecała jej czysta idea i silne prze
konanie, że naród polski dotąd pozosta
nie narodem, dopóki wiara w niepodle
głe państwo polskie żyje w sercach oby
wateli"70. Te kilkanaście początkowych 
lat XX wieku, to złoty okres sądeckiego 
szkolnictwa, które wydało całe pokole
nie młodych sądeczan, którzy zasłużyli 
się nie tylko w historii swojego mia
sta, ale i Polski, bowiem wtedy właśnie 
,,w średnich szkołach Nowego Sącza do
minowała doskonała młodzież o wybitnie 
patriotycznej postawie"71 . Gdyby zliczyć 
tylko tych, co w wolnej już Polsce doszli 
do wysokich rang w wojsku72

, w parła~ 
mencie73, we władzach państwowych 
wszelkich szczebli, w kulturze i nauce, 
to byłby całkiem pokaźny poczet ludzi 
wybitnych, wykraczających poza jedynie 
miejską skalę wartości społecznej. 

Młodzież sądecka działała w lokalnej 
organizacji „Filaretów"74 (1906 r.), której 
przewodzili Romuald Mossoczy, Bole
sław Barbacki i Jerzy Kossowski (wyod
rębniła się z organizacji narodowej), jak 

69 W Jędrzejewicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 
1867-1935, s. 160-168. 

70 J. Krupa, op.cit. , s. 17. 
71 T. Aleksander; op. cit., s. 38. 
72 J. Giza, Sądeccy gimnazjaliści z generalskim węży

kiem, ,.Almanach Sądecki''. nr 1-2/2006. 
73 J. Giza, Sądeczanie w sejmie Il RP, ,. Almanach Są

decki", nr 4/1997. 
74 K. Duch, op. cit. , s. 24. 
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Udzi a ł sądeczan w konspiracji niepodległościowej w szeregach c.k. armii 

111ez w „Zarzewiu"75 (1905 r.), pod 
1 ownictwem Tadeusza Górskiego, Ka-

111 •rza Ducha, Edwarda Golachowskie
, 1 w „Promienistych''76 (1905 r.), pod 

nvodnictwem Mieczysława Jarosza 
ir 1 ·i Slebodzińskich. Pośród członków 
h trzech głównych sądeckich orga-

1.1 ji było wielu późniejszych konspi-
1or w organizacji ,Wolność" (choćby 
, ia Duchowie, Józef Giza, Stanisław 
,w zak i inni). 

Bronisław Duch 
Fot. ze zbioru Jerzego Gizy 

W te trzy sądeckie koryta jednego 
I ·p dległościowego nurtu wlało się 

1 ze z czasem harcerstwo (skau-
11g), od 1911 r. męskie, a od 1913 r. 

Stanisław Kawczak - fotografia z okresu 
międzywojennego 

Fot. ze zbioru Jerzego Gizy 
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żeńskie, realizując rówmez swój pro
gram niepodlfgłościowy77,- a także dość 
liczna młodzież · robotnicza poprzez 
Koło Narodowe Robotników, które
go każdy członęk (według litery sta
tutu), co rzecz charakterysfyczna, był 
„obowiązany mową i czynem budzić 
pragnienie wolności i niepodległości 
Polski"78, ale również bardziej elitarny · 
i złożony głównie z sądeckich gimna
zjalistów, ,,Związek Jastrzębi", założony 
w 1911 r. przez Józefa Kustronia, ucznia 
c.k. Gimnazjum II w Nowym Sączu, 
a w 1914 r:. przyłączony do „Promieni
stych", ,,opow:iadający się cały czas za 
kierunkiem powstańczym i niepodle
głościowym"79 . 

Kwintesencją wymowy ideowej tej 
pracy, czynionej przez wyżej wspo
mniane organizacje, mógłby być ów 
sławny wniosek postawiony w 1908 r. 
przez Kazimierza Ducha, nowosądec
kiego delegata ąa zjeździe zarzewiac
kim we Lwowie, który brzmiał: ,,celem 
organizacji jest dążenie do odzyskania 
przez Polską niepodległości i przygoto
wanie młodzieży do czynu zbrojnego"80, 
a który to wniosek w konsekwencji zra
dykalizował organizację narodową rok 
później i dał asumpt do prowadzenia 
jawnej, bądź półjawnej działalności pa
ramilitarnej. 

Sądecka. młodzież gimnazjalna, 
mająca jakiekolwiek zapatrywania po
lityczne, ożywiona ideą walki o nie
podległość czuła, iż „pod popiołem 

77 B. Szczepaniec, Służba Ojczyź11ie 11owosądeckich 
harcerek i harcerzy s. 13- 15. 

78 J. Krupa, op. cit. , s. 17. 
79 W dokumencie z 22 stycznia 1911 r. można przeczy

tać m.in.: ,,Związek Jastrzębi jest stowarzyszeniem 
młodzieży tajnym dla łatwiejszego uporania się 
z następstwami powstania [ ... ] , jest zaszeregowaniem 
dla wychowania wojskowego, bo przygotowuje mło
dzież [ ... ] dla przyszłych zadań żołnierza i obywatela 
polskiegó' - J. Kustroń, ,,Wyznanie przekonaniowe 
Związku Jastrzębi'; archiwum Towarzystwa im. gene
rała Józefa Kustronia (w zbiorach prywatnych). 

80 K. Duch, op. cit. , s. 25. 
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skażonych uczuć i wyblakłych marzeń, 
żarzy się jeszcze szczera myśl polska, 
państwowotwórczy zamysł, który wiew 
nadchodzących wypadków groźnie 
rozpłomieni po całych przestrzeniach 
Polski"81 . Owa młodzież dawała liczne 
dowody niespokojności ducha, organi
zując się na różne sposoby. Była to za
równo działalność paramilitarna (kon
spiracyjna i jawna), jak i kulturowa czy 
oświatowa, ale z tym samym wspólnym 
dla wszystkich rodzajów, patriotycznej 
aktywności mianownikiem, jak prośbą 
wziętą z „Litanii pielgrzymskiej" Ada
ma Mickiewicza: ,,O wojnę powszechną 
za Wolność Ludów, o broń i orły naro
dowe, o niepodległość, całość i wolność 
Ojczyzny". 

Wspomniana wcześniej druga wi
zyta w Nowym Sączu Józefa Piłsud
skiego „w charakterze skromnego li
terata, nieznanego wówczas jeszcze"82, 
była niezmiernie ważna dla pokazania 
kierunku koniecznych niepodległo
ściowych działań i zaowocowała po
wstaniem w mieście oddziału Związku 
Walki Czynnej (do czołówki założy
cielskiej i kierowniczej należeli: Antoni 
Broszkiewicz83, Stanisław Kwapniew
ski84, Ryszard Mędlarski85 , Kazimierz 

81 J. Kustro1\ , Wyz11anie przekona11iowe Związku Ja 
strzębi - archiwum Towarzystwa im. generała Józefa 
Kustronia (w zbiorach prywatnych). 

82 J. Krupa, op. cit., s. 20. 
83 Antoni Broszkiewicz (1872-1936), od 1905 r. na

uczyciel, a później kierownik szkoły w Nowym 
Sączu, inicjator sądeckich organizacji niepodległo
ściowych ZWC (1909 r.) i ZS (1911 r.), wybitny spo
łecznik, działacz oświatowy, spółdz ielczy, kulturalny 
i polityczny (PPS), artysta malarz. 

84 Stanisław Kwapniewski (1890-1969), absolwent 
Gimnazjum I w Nowym Sączu (1910 r.), w latach 
1911- 1913 komendant oddziału Związku Strze
leckiego w Nowym Sączu, porucznik c.k. armii 
i podpułkownik WP. Odznaczony m.in. Srebrnym 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Nie
podległości. 

85 Ryszard Mędlarski (1865-1943) , działacz robotni
czy i niepodległościowy, współzałożyciel i sekretarz 
sądeckiego oddziału Stowarzyszenia Robotnicze
go „Siła", potem w PPS, w czasie okupacji działał 
w podziemiu, zamordowany przez Niemców. 

dział sądeczan w konspiracji niepodległościowej w szeregach c.k. armii 

, 1 KkiH6, Józef Wojtyga87), który stał 

później nadrzędną władzą nad po
t,l lym w mieście oddziałem Związ-

1 Strzeleckiego (1911 r.)88. Niewiele 
1111icj powstały inne paramilitarne 

1 1,111izacje, mające odrębne polityczne 
11y niż socjalizujący strzelcy. I tak są

ka organizacja zarzewiacka powołała 
11 iycia swoją lokalną Polską Drużynę 
111clecką89 (1911 r.), a ugrupowania 
hlopskie (Polskie Stronnictwo Ludowe 
/wiązek Chłopski) w terenie wiejskim 
,k ladały Drużyny Bartoszowe. Pod 
1 lywami narodowymi pozostawały 
ow tałe w tym samym okresie Druży-

Sokole i Drużyny Podhalańskie, choć 
o tatnie dopiero w 1913 r. i głównie 

, Podhalu. Drużyny „czerpały pomoc 
n.rnsową z Polskiego Skarbu Wojsko
·go, którego oddział istniał w Nowym 

zu od 191 O r:' 90 i aby nie dopuścić 
11 nieporozumień pomiędzy organiza
,11 ni niepodległościowymi powołano 

owym Sączu Polski Komitet Obywa-
1,ki (1 912 r.), który podał się Komisji 
onfederowanych Stronnictw Niepod-
1 ściowych, a ostatecznie - tuż przed 
·buchem wojny - rozwiązał się wobec 

Kazimierz Pieracki (1891-1941) , absolwent c.k. 
c;i mnazjum I w Nowym Sączu (1909 r.), sądecki 
dz i a łacz niepodległościowy, legionista i peowiak, 
wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego (1931-1935), podczas okupacji stał na 
,zele tajnej Komisji Oświecenia Publicznego, za
mordowany przez Niemców. 
Józef Wojtyga (1881-1952) , inżynier i architekt 
miejski, od 1908 r. mieszka! w Nowym Sączu, dzia
łacz niepodległościowy, powiatowy komisarz woj
~kowy do spraw werbunku do Legionów Polskich 
( 1914-1915), projektant kwatery legionowej na 
mentarzu Komunalnym w Nowym Sączu. Odzna

,zony m.in. Krzyżem Niepodległości. 
Brak autora, Działalność Związku Strzeleckiego 
w Nowym Sączu, Archiwum Narodowe w Krakowie 
Oddział w Nowym Sączu [dalej: ANKrNS], sygn .. 
S,1 nd II - 25, s. 1-7. 
Polskie Drużyny Strzeleckie były kontynuacją Armii 
Polskiej i wcześniejszego Polskiego Związku Woj
,kowego (zakonspirowane kadrowe organizacje). 
11. Kramarz, Życie polityczne i ruch niepodległościo
wy [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza,}, 2, Kraków 
I 993, s. 604. 

utworzenia Powiatowego Komitetu Na
rodowego, czyli terenowej ekspozytu
ry Naczelnego Komitetu Narodowego. 
W ten sposób nieporozumień na sądec
kim gruncie nie tylko tmikriięto, ale „im 
bliżej wojny tym większa spójnia wytwa= 
rzała się między Związkiem Strzeleckim 
a Polskimi Drużynami Strzeleckimi, 
a konkurencyjna walka między obu 
bratnimi organizacjami właściwie nie 
istniała"9 1 . 

Nowy Sącz przeżył w czasie Wiel
kiej Wojny wahania nastrojów. Miesią
ce poprzedzające jej wybuch to gorącz
ka przygotowywania, a od 3 sierpnia 
1914 r. sukcesywnego wysyłania na 
front oddziałów Polskich Drużyn Strze
leckich, Związku Strzeleckiego, Drużyn 
Sokolich, potem połączonego oddzia
łu strzelców i drużyniaków92 , a także 
mobilizacji wielkiej ilości rezerwistów 
w koszarae;h 20 (galicyjski ego) pułku 
piechoty i 32 pułku piechoty obrony 
krajowej Neu Sandez. 

Po raz pierwszy od powstania 1863 r. 
zapanował patriotyczny nastrój, zwią

zany z pewnymi nadziejami na zmianę 
sytuacji politycznej. Rozbudzona świa
domość narodowa spowodowała, że 

,,wybuch wojny wywołał w społeczeń
stwie nowosądeckim entuzjazm i wiel
kie poruszenie, wyrażone w czynnym 
opowiedzeniu się sądeczan - głównie 
młodzieży - za walką o niepodległość 
Polski"93. Niewielka jednak ilość znala
zła się w szeregach Legionów Polskich. 
Większość oficerów i podoficerów re
zerwy znalazła się w szeregach armii au -
striackiej, a znaczna część została zmo
bilizowana jeszcze przed formalnym 
wybuchem wojny, co uniemożliwiło im 

91 Ibidem, s. 602. 
92 Według spisu sądeckiego biura werbunkowego Le

gionów Polskich w okresie od sierpnia do paździer
nika I 914 r. przez jego ewidencję przeszło 61 7 ludzi 
(w tym 78 Węgrów) . 

93 T. Aleksander, op. cit. , s. 153. 
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wstąpienie do formujących się w kra
kowskich Oleandrach oddziałów strze
leckich Józefa Piłsudskiego. 

ZdecydoyVana większość Sąde
czan była przypisana ewidencyjnie do 
20 (galicyjskiego) pułku piechoty lub 
do 32 pułku piechoty obrony krajowej 
Neu Sandez. Pułki te, zwane często pol- . 
skimi, składały się w 90% z żołnierzy 
i oficerów-Polaków pochodzących głów
nie z Sądecczyzny i Podhala. Panujące 
w nich nastroje dalekie były od oficjal
nego austrofilizmu, a czym blizej końca 
I wojny światowej, tym mocniej stawały 
się obecne tendencje niepodległościowe, 
a wreszcie konspiracyjne skupianie się 
wokół oficerów mających insurekcyjne 
plany. Korespondowało to· z ogólnym 
nastrojem galicyjskiego społeczeństwa, 
który się radykalizował. 

Nastroje społeczne w Galicji docie
rały w szeregi tzw. ,,polskich'' oddziałów 
c.k. armii i miały wpływ na sposób my
ślenia, a później działania oficerów-Po
laków. Szczególnie uważnie nasłuchiwa
li oni wieści na temat losów Legionów 
Polskich oraz ich sytuacji po ściągnięciu 
z frontu. Polski oficer, podoficer czy żoł
nierz wcielony ogólnym rozkazem mobi
lizacyjnym w szeregi c.k. armii tylko tak 
długo pozostawał lojalnym austriackim 
poddanym, jak długo łącznie z nim wal
czyły w rarnach tej samej armii oddziały 
Legionów Polskich. Kiedy one zbunto
wały się i odmówiły posłuszeństwa rów
nież polski oficer c.k. armii przystąpił do 
pracy konspiracyjnej, w ścisłej łączności 
ideowej, a później organizacyjnej z Pol
ską Organizacją Wojskową (POW). 

*** 

Początki ruchu niepodległościowego 
w armii austriackiej wiążą się z kryzysem 
w Legionach, który zaczął się zarysowy
wać jesienią 1916 r. Na ten okres datuje 
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się początek działalności polskiej konspi
racji wojskowej w oddziałach c.k. armii, 
a konkretnie właśnie w szeregach 20 (ga
licyjskiego) pułku piechoty, który toczył 
wówczas walki w Karpatach na przełęczy 
Pantyrskiej. Tam właśnie powstał pomysł 
zgłaszania się ochotniczo oficerów-Pola
ków do służby w Legionach, jako odpo
wiedź na wydarzenia z nimi związane, 
a także w związku z budzącym nadzieje 
aktem 5 listopada, który czynił złudze
nia, iż możliwym będzie utworzenie 
w najbliższej przyszłości Wojska Polskiego 
w oparciu o istniejące legionowe oddzia
ły. W masie wojennych nieszczęść ten akt 
woli politycznej Niemiec i Austrii wzbu
dził w społeczeństwie polskim w Galicji 
prawdziwy entuzjazm. 

Do Sądeczan i Podhalan z 20 pułku 
piechoty docierały wiadomości o ob
chodach proklamacji niepodległej Polski 
w Tarnowie, gdzie stacjonował batalion 
zapasowy pułku i w Nowym Sączu, gdzie 
„całe miasto odświętnie udekorowane 
chorągwiami o barwach narodowych''94 

i gdzie „z różnych stron powiatu zjeżdżały 
się koleją, furmankami i konno delegacje, 
które zbierały się na peryferiach miasta, 
formując się w pochód"95

. Dowiedzieli 
się, że 12 listopada 1916 r. kilkutysięczny 
tłum przeszedł ul. Jagiellońską pod po
mnik Adama Mickiewicza, gdzie przema
wiali: powstaniec styczniowy Władysław 
Strowski i legionista Adam Benisz. 

Sądeczanie i Podhalanie nasłuchi
wali też wieści od węgierskiej strony. 
20 pułk piechoty walczył w tym czasie 
(przełom 1916/1917 r.) w Bukowinie. 
Oficerowie-Polacy z węgierskiego po
graniczna uzyskiwali wówczas pokrze
piające informacje na temat uroczystości 
węgierskich na cześć Polski, które miały 
miejsce w styczniu 1917 r. w Budapesz-

94 A. Benisz, Przeżycia legionisty, Dąbrowa Górnicza 
1934, s. 129. 

95 Ibidem, s. 129. 

Udział sądeczan w konspiracji ni epodlegtościowej w szeregach c.k. armii 

, •<lzie „proklamacja niepodległości 
l,ki przyjęta była z gorącą sympatią 
'Il'/ najszersze koła społeczeństwa wę
r 'ikiego"96 i gdzie w węgierskim parla-
11 ie toczyły się wielokrotnie poważne 
1,ll y w sprawie niepodległości Polski, 
my I tezy wypowiedzianej na jego fo-
111 · ,,Nie ma na świecie narodu, które

.Ila indywidualność, a w następstwie 
o i cały historyczny rozwój bliższy 
li y Węgrom aniżeli naród polski"97. 

W takich nastrojach i pod wpływem 
tth działających na patriotyczną wy-

1 1źnię informacji, zwołał por. Stani
Bergman98 zebranie oficerskie, pod
którego - jak to wówczas stwier-

1110 - ,,omawiano sprawy narodowe''. 
1.111owiono wystąpić do dowództwa 

'ku o możliwość przeniesienia się 
I cgionów Polskich, a równocześnie 
l,111 owiono tworzyć konspiracyjną 

11~, nawiązując łączność z zaufanymi 
rami-Polakami w innych austriac-

1 pułkach walczących w pobliżu, 
slępnie - wykorzystując odchodzą

h z frontu na urlop - skontaktować 
, kadrą oficerską pozostałą w gar-
111ach i batalionach zapasowych. 
t ·n sposób oficerowie rezerwy 20 
u piechoty dali z frontu na Przełę
Pantyrskiej pierwszy sygnał, że soli
wją się z kierunkiem działań Józefa 

11dskiego i pragną jak najszybciej 

lokumentów chwili, z. 20, JO II 1917, s. 24-26: 
,dczas uroczystości na budapesztańskim uniwer
.ic poseł hr. Batthyanyi przemówił: .,Cieszę się 

odrodzenia narodu polskiego i życzę, by spełniły 
I<' wszystkie nadzieje, które Polacy przywiązują 

• wego niezawisłego pa11stwa. Tysiące serc wę
r kich odczuwa radość narodu polskiego, pra
,, by obydwa narody, postępując jedną drogą, 
pomagały się nawzajem''. 
Wieliczko, Sejm węgierski o niepodległości Polski 

l,1t<1c/1 1915-1918 [w:] .,Tematy węgierskie; sesja 
1kowa, Kazimierz Dolny 19-20 X 1995'; pod red. 
Woźn iakiewicz-Dziadosz, s. 37. 

1 11Maw Bergman (1885-1958) , pochodzący 
rmna porucznik c.k armii i major rezerwy WP, 
·wilu architekt. Inicjator antyaustriackiej kon

J<)i w 20 pułku piechoty. 

znaleźć się w szeregach Legionów. Tak 
powstały zalążki konspiracji wojskowej. 
Zapoczątkowana została antyaustriacka 
,,praca narodowa", którą jeden z jej inspi
ratorów, por. Wawrzyniec Typrowicz99, 
nazwał „luźnym związkiem niepodle
głościowym przy pułku na froncie" 100• 

Stanisław Bergman 

Fot. ze zbioru Jerzego Gizy 

W pierwszym zebraniu konspiracyj
nym na froncie rosyjskim około poło
wy listopada 1916 r. uczestniczyło pię
ciu oficerów 20 pułku piechoty, w tym 
dwóch sądeczan: Józef Giza 101 i Jan Ury-

99 Wawrzyniec Typrowicz {1890-1940), absolwent 
Gimnazjum w Jaśle i Wydziału Prawa Uniwersytetu 
Jagiello11skiego, porucznik c.k. armii i major rezer
wy WP. W cywilu adwokat, w latach 1927- 1929 sta
rosta sądecki , a później wicewojewoda poznański. 
W 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej i został 
zamordowany przez NKWD w Charkowie. 

IOO Centralne Archiwum Wojskowe [dalej: CAW), 
akta odznaczeniowe Wawrzyńca Typrowicza (sygn. 
MN-9. XI 1933). 

IO! Józef Giza (1887-1965) , urodzony w Dąbrówce 
Polskiej, absolwent Gimnazjum I w Nowym Sączu 
(1909 r.), porucznik c.k. armii i generał brygady WP. 
Po II wojnie światowej pozostał na emigracji. Od
znaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtut i 
Militari . 
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Władysław Kornaus 
Fot. ze zbioru Jerzego Gizy 

ga102 • Podczas następnego (pod koniec 
listopada tegoż roku w miejscowości 
Dombo) doszlusowali kolejni: urodzony 
w Starym Sączu, Klaudiusz Skwarczek103 

i były uczeń sądeckiego gimnazjum, Ru
dolf Kożusznik104 • 

Tak początki konspiracji wspomina 
Józef Giza: ,, . . . potwierdzam fakt, iż do 
ówczesnego por. Stanisława Bergmana 
należała inicjatywa w zorganizowaniu 
pierwszych spotkań konspiracyjnych 
dających początek powstaniu organi
zacji ,,Wolność". [ ... ] uczestniczyłem 
w nich razem z podporucznikami: Wła
dysławem Kornausem, Janem Urygą 

102 Jan Uryga (1892-1950), urodzony w Sechnej kolo 
Limanowej , absolwent Gim nazjum II w Nowym Są
zu ( 1912), porucznik c.k. armii i kapitan WP. 

103 Klaudiusz Skwarczek (1891-1940), porucznik c.k. 
armii i kapitan WP. W 1939 r. dostał się do niewo
li sowieckiej i zosta ł zamordowany przez NKWD 
w harkowie. 

IIH Rudolf Kożusznik (1886- po 1934), absolwent 
C11nnnzjum I w Nowym Sączu (1907 r.), porucznik 
rocrwy .k. armi i i WP, w cywilu urzędnik banko
wy. 

() 

Podporucznik 20 pp Józef Giza - rok 1915 
Fot. ze zbioru Jerzego Gizy 

i Marianem Wojtowiczem. Były to zu
pełne jeszcze prowizoria. Do następ

nego spotkania doszło bliżej końca li
stopada w miejscowości Dombo, gdzie 
[ ... ] radziliśmy w składzie poszerzonym 
o Rudolfa Kożusznika, Franciszka Pęk
sę i Klaudiusza Skwarczka. Ustalono, iż 
przy pierwszej nadarzającej się okazji 
należy nawiązać kontakt z kpt. Jerzym 
Dobrodzickim, a przez niego z legioni
stami i peowiakami celem uzgodnienia 
form współpracy. Ostatnie spotkanie, 
w którym w tamtym okresie uczestni
czyłem (przed moim odejściem do ka
dry w Tarnowie), miało miejsce w grud
niu 1916 r. w okolicach Dornej Watry. 
Nie było już na nim ppor. Skwarczka, ale 

Udział sądeczan w konspiracji niepodległ ościowej w szeregach c.k. armii 

u ile dobrze pamiętam - był chorąży 
ll·fan Buczma:' 105

• 

W pisanym na bieżąco dzienniku, 
1•111. Klaudiusz Skwarczek zanotował: 

asi i Moskale trochę wojowali, dzięki 
logu nieszkodliwie. Listopad, ale po
o la piękna, więc poszedłem do kole

•ow trochę pogwarzyć, gdyż nudno jest 
sztabie batalionu. Zeszło się całe to-
1r1.ystwo. Był też ppor. Józef Giza, do-
11dca działka piechoty. Rum oraz wó-

zka mocno krążyły w naszych gło-
1 h, więc na finał Giza posłał ze swego 
1.llka kilka strzałów jako „pozdro-

1 ·nia" dla Moskali. Nastrój był mocno 
I no tyczny. Zastanawialiśmy się, czy 

11Jna przyniesie jakieś zmiany dla Pol
I I ... ] Niedługo potem por. Stanisław 
,gman zwołał część najbardziej za
ncgo koleżeństwa i omówił aktualną 
11,\cj ę w kraju. Na środku stajni palili-

11 małe ognisko, które trochę rozgrze
lo, lecz oczy piekły od dymu (nie było 
innego na rozgrzewkę, bo wcześniej 
!użyliśmy zapasów). To chyba jednak 

I I ze, bo musieliśmy baczną uwagę 
., ać na żandarmerię lub węszących 
·dzie Czechów i Niemców. Byli tam 

dy porucznicy: Kornaus i Kożusznik 
1b wcy), Giza, Pęksa, Uryga i Wojto
, Zdaje się, że także Józef Grusz-

.] . Radziliśmy nad dostaniem się 
I cgionów poprzez złożenie prośby 
11cniesienie z naszego pułku [ ... ]. 
początku grudnia 1916 r. w trak
\ alk w górach przy tęgim mrozie 
lym ostrzale drogi Jakobeny-Czo

ti, nabawiłem się zapalenia płuc 
1 olic Dornej Watry odesłano mnie 
I ,.enie [ . . . ]. Z organizacją zetkną

i\: już w kadrze w Tarnowie'po re
. .llescencji" 106

• 

I J,\zcfa Gizy do Stanisława Plapperta (w zbiorach 
) ny Bergman-Stankiewicz, Bydgoszcz) . 
Skwarczek, Pamiętnik 1914-1918, (rękopis 
,inrach Wandy Nowogrodzkiej-Lewickiej, War
.,) 

Aktywność tych działań, które moż
na określić jako antecedencje organi
zacji „Wolność", wzmogła się w lecie 
1917 r. już na froncie włoskim. Stało 
się to na wieść o rozwiązaniu Legionów 
Polskich i tzw. kryzysie przysięgowym 
oraz aresztowaniu Józefa Piłsudskiego. 
W tym czasie „szła tam już poważna, 
samorzutna robota niepodległościowa 
i to przede wszystkim pomiędzy ofice
rami, co było nieodzowne z uwagi na 
konieczność ostrożności wobec władz, 
bo cała działalność to oczywisty bunt 
w obliczu nieprzyjaciela określany we
dług austriackiego prawa jako Komplet
tstiftung .. :'107. Mając pełną świadomość, 

jakie grożą konsekwencje, oficerowie
-Polacy z 20 pułku piechoty uznali spra
wę dążenia do niepodległości Polski za 
swój moralny obowiązek. 

W październiku i listopadzie 1917 r. 
do pułku wcielono legionistów, któ
rzy wzmocnili istniejącą konspirację 
wojskową. ,,W tym okresie na froncie 
włoskim był silny ruch kolportażowy 
gazetek i ulotek..:'ws, które dociera
ły różnymi sposobami z kraju lub były 
wykonywane · prymitywnymi sposoba
mi na zapleczu frontu, m.in. w taborach 
pułkowych u por. Wawrzyńca Typro
wicza a nawet Trieście, gdzie w szpita
lach kurowało się wielu oficerów pułku. 
Wcielenie legionistów do pułku okazało 
się poważnym błędem austriackiego do
wództwa. Najbardziej aktywnymi wśród 
nich byli: Władysław Langner, w9 Ludwik 

l 07 S. Plappert, Od b. sekretarza generalnego Związku 
Organizacji „Wolność" i uczestników walk o niepod
ległość w formacjach b. armii austriackiej. Spis za
łączn ików, archiwum „Związku Organizacj i »Wol
ność<< . . . ': teczka I a. 

108 Ibidem. 
109 Władysław Langner (1896-1972) , porucznik Le

gionów Polskich i generał dywizji WP. Absolwent 
Gimnazjum w Nowym Targu. Po II wojnie świato

wej na emigracji. Zmarł w Newcastle (Anglia). Od
znaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari i Krzyżem Niepodległości. 
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Paw1ikowski 110 i Władysław Wojakow
ski 111. Na czele organizacji w 20 pułku 
stał wówczas kpt. Jerzy Dobrodzicki112. 
Oprócz niego i wcześniej wymienionych 
najwybitniejszą 'rolę odgrY'"'::ali w niej 
związani z Nowym Sączem porucznicy: 
Stanisław Kawczak113, Władysław Kieł
basa114, Jerzy Kossowski 115 i Władysław 
Kumor 116. 

Jesień i początek zimy 1917 r. był 
okresem bujnego rozwoju konspiracji 
w 20 (galicyjskim) pułku piechoty. 

I IO Ludwik Pawlikowski {1896-1940) , podporucznik 
Legionów Polskich i komandor (pik) WP. Urodził 
s ię w Starym Sączu, absolwent tamtejszego Sem i
narium Nauczycielskiego. W 1939 r. dosta ł się do 
sowieckiej niewoli. Zamordowany przez NKWD 
w Katyniu. Odznaczony m.in. Krzyżem Niepodle
głości. 

lll Władysław Wojakowski (1887- 1947), porucznik 
Legionów Polskich i pułkownik WP. Urodził s ię 
w Szczawnicy. Służył m.in. w 1 pułku strzelców 
podhalańskich, a potem dowodził 15 pp w Dęblinie. 
Odznaczonym.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Vir
tuti Militari i Krzyżem Niepodległości. 

112 Jerzy Dobrodzicki ·(1884-1934) , kapitan c. k. armii 
i generał brygady WP, oficer zawodowy 20 (galicyj
skiego) pułku piechoty, w latach 1911-1914 instruk
tor Związku Strzeleckiego w Nowym Sączu, w WP 
m.in. dowódca 1 pułku strzelców podhalańskich 
w latach 1921 -1926. Odznaczony m.in. Srebrnym 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari i Krzyżem Nie
podległośc i. 

113 Stanisław Kawczak (1892-1940). porucznik c.k. ar
mii i kapitan rezerwy WP. Absolwent Gimnazj um 
I w Nowym Sączu z 1911 r. i Wydzi ału Prawa UJ. 
Adwokat. W 1939 r. dostał s ię do niewoli sowieckiej. 
Zamordowany przez NKWD w Charkowie. 

11 4 Władysław Kiełbasa (1893-1939), porucznik c.k. 
armii i podpułkownik WP. Urodzony w Ptaszkowej, 
absolwent Gimnazjum I w Nowym Sączu (19.14 r.). 
Poległ w walce z Niemcami podczas kampanii wo
jennej 1939 r. Odznaczonym.in. Srebrnym i Zł o tym 

Krzyżem Orderu Virtuti Militar i. 
115 Jerzy Kossowski (1889-1969) , porucznik c.k. armii 

i major rezerwy WP. Absolwent Gimnazj um I w No
wym Sączu z 1908 r. W cywilu literat i dramaturg, 
odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej Akade
mii Literatury. Po II woj nie świ atowej na emigracji 
w Brazylii. Zmarł w Rio de Janeiro. 

11 6 Władysław Kumor (1895-1965) , porucznik c.k. 
armii i podpułkownik WP. Urodzony w Zawadzie, 
absolwent Gimnazjum I w Nowym Sączu (1914 r.) 
i Wydziału Prawa UJ. Służył w Korpusie Oficerów 
Sądowych. Zmarł w Warszawie. Odznaczony m.in . 
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. 
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Wpłynęły na to dwa zasadnicze fakty. 
Powrót do pułku kpt. Jerzego Dobro
dzickiego, który był rzeczywistym przy
wódcą o niezachwianym autorytecie 
i wcielenie do pułku legionistów. Te dwa 
wydarzenia połączone z uwięzieniem 
Józefa Piłsudskiego, zradykalizowały 
najbardziej nawet zachowawczych ofi
cerów-Polaków w pułku. Po pierwsze, 
otrzymali przywódcę, który miał ni eza -
chwianą wiarę w celowość obranego kie
runku niepodległościowego. Po drugie, 
mieli okazję zetknąć się osobiście z by
łymi legionistami, których patriotyczny 
zapał i wojenna legenda zrobiły na nich 
duże wrażenie. I po trzecie, przekonali 
się, iż Niemcy i Austro-Węgry prowa
dziły swoją politykę, w której nieśmiało 
i niechętnie deklarowane ustępstwa na 
rzecz niepodległości Polski były jedy
nie zabiegami taktycznymi, mającymi 
załatwić doraźne cele polityczne, a nie 
miały rzeczywistego wymiaru, opartego 
o konkretne i uczciwe zamiary. Nie mo
gły zmienić tych antyaustriackich nastro
jów, dochodzące z opóźnieniem na front 
informacje o powołaniu trzyosobowej 
Rady Regencyjnej i jej rządu 7 grudnia 
1917 r. Były to jedynie minimalne suk
cesy zwolenników państw centralnych, 
których u schyłku tegoż roku próżno by
łoby szukać wśród konspirujących ofice
rów-Polaków na froncie włoskim. 

Ostatecznie antyaustriackie na
stroje wzmocniły się w dniu podpisa
nia traktatu brzeskiego, przyznające
go Chełmszczyznę Ukraińcom. Pełną 
oburzenia reakcją był wiec obywatelski 
w budynku Towarzystwa Gimnastycz
nego „Sokół" 12 lutego 1918 r., odezwa 
sądeckiego Komitetu Obywatelskiego 
z 14 lutego „protestująca przeciwko po
gwałceniu praw narodu polskiego, po
pełnionego traktatem w Brześciu Litew
skim"1 17, a także wiec połączony ze straj-

117 J. Krupa, op. cit. , s. 83. 

Udzi a ł sądeczan w konspiracji niepodległości owej w szeregach c.k. armii 

m 18 lutego, gdy nowosądecki rynek 
p · lnił się niespotykanymi wcześniej 
unnmi. Strajkowała kolej, zamknięto 
,,dy i sklepy. Jak pisał uczestnik tej 
ni fe tacj i Florian Wiliński: ,,Sprawa 
I) •dnoczyła, przynajmniej na krótki 
1,, wszystkich, tak jak nigdy przed-

111 ani potem - narodowców, socjali
iw i ludowców, robotników, chłopów, 
s, zan, całą inteligencję" 11 8 . Na tę 

11 tyczną manifestację austriackie 
1d1,e wojskowe zareagowały posta
niem w stan gotowości stacjonują
o w sądeckim garnizonie batalionu 
pu łku piechoty z Przemyśla o zdecy-

,1nej przewadze Ukraińców i Niem
wśród żołnierzy i oficerów. Wtedy 

11statecznie „hasła i cele POW docie-
1 do oficerów-Polaków, pełniących 

hi; w armii austriackiej w Nowym 
11"

119, a miejscowa społeczność 
t( tkim czasie mocno zradykalizo-
1 s i ę, wręcz „nabrała przekonania, 
11.\lcży zacząć działać" 1 20 . Nie było 

·<l nak łatwe, ponieważ oddziały 
, 1,1 kie w garnizonie nie ujawnia-

1cze tendencji do dezorganizacji, 
11Jska w mieście było dużo i to wro-
1 uskiej narodowości" 121. 
1
0 zątek działalności na terenie No-

1 'i,)cza organizacji „Wolność" wiąże 
przybyciem tam pod koniec kwi et -
•J 18 r. z Krakowa, tuż po rozmownie 

Edwardem Śmigłym -Rydzem 122, 
1 20 (galicyjskiego) pułku piechoty 
howanka sądeckiego gimnazjum, 
l,rnisława Kawczaka, oddelegowa
dla przygotowania przewrotu, za 
wiedzą i akceptacją Komenaanta 

1ł11hk i , Październik - listopad roku 191 8 w No
,.,rz11, ANKrNS, sygn. Sand. V/7., s. 1. 

1 1p,1, op. cit., s. 80. 
1111\ki, op. cit. 
m, ,. I. 

, 1,1k, Oddział Milicji Wojskowej w Nowym 
1 (niepubli kowany maszynopis), archiwum 

~u rganizacji »Wolność« ... ", teczka II b, 
' 4. 

Naczelnego POW, który osobiście udzie
lił mu instrukcji w tej sprawie. 

Porucznik Stanisław Kawczak miał 
trudne zadanie przekonania do siebie 
i swych planów miejscówych peowiaków 
i ukrywających się legionistów, z natury 
rzeczy traktujących nieufnie oficerów 
c.k. armii. Co prawda POW istniała na 
tym terenie dopiero od 1917 r., ale mia
ła oparcie w silnych strukturach kole
jarskich i w patriotycznie nastrojonym 
mieszczaństwie, które dawało wielokrot
nie wcześniej przykłady przywiązania 
do tradycji niepodległościowej poprzez 
wspomaganie na wszelkie sposoby legio
nistów (ponad 400 przeszło przez sądec
ki szpital, a ponad 1500 przewinęło się 
przez Nowy Sącz, m.in. po tzw. kryzysie 
przysięgowym, ukrywając się przed po
borem w szeregi c.k. armii) oraz poprzez 
organizowane manifestacje patriotycz
ne (najpotężpiejsze w listopadzie 1916 r. 
i w lutym 1918 r.), a także przez ostenta
cyjne nadanie honorowego obywatelstwa 
miasta Józefowi Piłsudskiemu w chwili 
trudnej (1916 r.), a nawet kryzysowej na 
tle wrogiego stosunku do sprawy polskiej 
Austriaków i Prusaków. 

Po przybyciu do Nowego Sącza por. 
Stanisław Kawczak zaczął badać środowi
sko oficerów c.k. armii pod kątem możli
wości wciągnięcia ich do pracy niepodle
głościowej. Sam o tym napisał: ,,Rozpo
cząłem agitację przede wszystkim wśród 
oficerów i podoficerów oraz nawiązałem 
kontakt z legionistami, jacy podówczas 
chronili się z pomocą kpt. Broszkiewicza 
i ppłk. lekarza Sikorskiego w wojskowym 
szpitalu"123. Było to zadanie niełatwe, po
nieważ znajdujący się w garnizonie są
deckim oficerowie-Polacy c.k. armii nie 
pochodzili w większości przypadków 
z Nowego Sącza czy Sądecczyzny. Nie czu
li związku z miejscową społecznością. 
Legioniści i peowiacy zaś pamiętali starą 

123 Ibidem, s. l. 
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dyrektywę, mówiącą o konieczności sto
sowania działalno.ści rozkładowej w sto
sunku do oddziałów c.k. armii. 

Na wiosnę 1918 r. akcja wywiadu au
striackiego wymierzona przeciwko ukry
wającym się byłym legionistom dopro
wadziła w Nowym Sączu do ewal.5-uowa
nia się z miasta wielu z nich. Wyjechał . 
m.in. Bolesław Wieniawa-Długoszow
ski1 24 do Płoskirowa z misj ą do gen. Jó
zefa Hallera. Na Ukrainę wyjechał Mak
symilian Milan-Kamski125. We wrze niu 
1918 r. wyjechał do Lwowa dowód a no
wosądeckiej POW Broni ław Pieracki 126, 
przekazując swe kompeten je Jan wi 
Kiece. Mniej więcej w tym amym cza
sie Józef Kustroń udał ię do Krakowa. 
W związku z tym por. Stani ław Kawczak 
musiał się oprzeć na pozostałych legio
nistach i peowiakach, z których na czoło 
wybijali się Jan Kicka 127 i przebywający 
na miejscu sądeczanie : Jan Kosiaty128, 

124 Bolesław Wieniawa Długoszowski (1881 -1942), 
porucznik Legionów Polskich i generał dywizji WP. 
Zdał maturę jako ekstern w sądeckim gimnazjum 
(1900 r.), absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwer
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1905 r.), adiu
tant J. Piłsudskiego, po tzw. kryzysie przys ięgowym 
w Legionach pracował w sądeckim szpitalu. 

125 Maksymilian Milan-Kamski (1895-1979), po
rucznik Legionów Polskich i generał brygady WP, 
po tzw. kryzysie przys ięgowym w Legionach służył 
w 32 pp obrony krajowej Neu Sandez. 

I 26 Bronisław Pieracki ( 1895-1934), kapitan Legionów 
Polskich i generał brygady WP Absolwent Gimna
zj um I. w Nowym Sączu (l 914 r. ), poseł na Sejm RP, 
od 1931 r. aż do śmierci minister Spraw Wewnętrz

nych, zgi nął w zamachu w Warszawie dokonane
go przez Organ izację Ukraińskich Nacjonalistów, 
pochowany w Nowym Sączu. Odznaczony m.in . 
Orderem Orla Białego, Srebrnym Krzyżem Orderu 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległośc i . 

127 Jan Kicka (1895-1934), porucznik Legionów Pol
skich i major WP. Absolwent gimnazj um w Bochni 
(1914 r.) . Ko mendant POW w Krynicy. Upamięt
niony tablicą w kościele pw. św. Kazimierza w No
wym Sączu. 

128 Jan Kosiaty (1901-1940), peowiak i kapitan WP, 
urodzony w Zbyszycach, ucze11 Gimnazjum I w No
wym Sączu, wziął udz iał w wal kach z Ukraiócami 
(Legia Studencka). We wrześniu 1939 r. dosta ł s ię do 
niewoli sowieckiej we Lwowie. Zamordowany przez 
NKWD w Charkowie. 
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Tadeusz Solecki129 i Jerzy Wusatowski130. 
Masę żołnierską stanowili w większości 
gimnazj aliści i kolejarze, którzy w No
wym Sączu stanowili poważną siłę i byli 
doskonale zorganizowani. Władysław 
Kondolewicz131 , organizator i dowódca 
oddziału „dworcowego", tak napisał na 
temat jego składu: ,,Na terenie Nowego 
Sącza w łonie PPS powstał nielegalny 
oddział spiskowców złożony z kolejarzy 
Polaków, którzy weszli później w skład 

rganizacji ,;wolność" . . . " ' i połączyli się 
w jedną kompanię, którą dowodził por. 

tani ław Kawczak [ ... ]. Utworzony 
ddział powstańcza-wojskowy złożony 

z ide wców w ilości 160 ludzi przystą
pił z br nią w ręku do przewrotu poli
tyczneg w Nowym Sączu" 132 . Oprócz 
Włady ława Kondolewicza ważną rolę 
w tym oddziale kolejarskim odgrywali 
Stanisław Łożański 1 33 z Dąbrówki Pol
skiej i Jan Łosiowski 1 34, obaj starsi maj -

129 Tadeusz Solecki (1898-1940), peowiak i major WP, 
urodzony w Nowym Sączu, ucze11 miejscowego 
Gimnazjum li, wziął udział w walkach z Ukraióca
mi (Legia Studencka). We wrześniu 1939 r. dosta ł 
się do niewoli sowieckiej we Lwowie. Zamordowany 
przez NKWD w Charkowie. 

130 Jerzy Wusatowski (1897-1920) , kapral Legionów 
Polskich i podchorąży sanitarny WP. Urodzony 
w Nowym Sączu . Ucze11 miejscowego Gimnazjum I. 
Służył ochotniczo w 1 pułku st rzelców podhalai1-
skich. Przesunięty do poci ągu pancernego „Haller
czyk': poległ 5 lipca 1920 r. podczas wojny przeciw
ko Rosj i bolszewickiej. 

131 Władysław Kondolewicz (1882- po 1939), urodzo
ny w Starym Sączu, absolwent Gimnazjum I w No
wym Sączu (1905 r.), działacz niepodległośc iowy, 
w 1918 r. współorgai1izowal ucieczkę legionistów 
internowanych w Marmaros-Sziget do Królestwa 
Polskiego, od wiosny 1918 r. w Nowym Sączu, gdzie 
zorganizował straż ko lejową, która weszła w skład 
Mil icj i Wojskowej, działał na rzecz Polski na śląsku 
Cieszyńskim na przełomie 1918/1919 r. i Górnym 
Śląsku podczas plebiscytów. 

132 W. Kondolewicz, Historia oddziału Milicji Wojsko
wej w roku 1918, archiwum „Związku Organizacji 
»Wolność« . . :: teczka II b, poz. 98, s. l. 

133 Stanisław Łoża6ski (1889-1964), tapicer w sądec
kich warsztatach kolejowych, działacz niepodległo
śc iowy. 

134 Jan Łosiowski (1876-?), od 1906 r. w sądeckich 
warsztatach kolejowych, działacz niepodległościowy, 
zastępca dowódcy oddziału ochraniającego dworzec. 

t 
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Udział sądeczan w konspiracji niepodległościowej w szeregach c.k. armii 

1, 1y w sądeckich zakładach kolejowych 
,ktywni działacze PPS, jak również Lu

lw1k Ryszka i Antoni Stefański z Chełm
' Polskiego. 

Powyższe potwierdza sądecki kro-
11 karz tamtych działań niepodległo

wwych słowami: ,;w wykonaniu or-
1nizacyjnych rozkazów „Wolności" 

,h rleutnant Kawczak i kadet-aspirant 
t ka mieli zorganizować milicję z oby
il li, nadać jej charakter wojskowy, 
nygotować do walki ulicznej [ . .. ]. 

krótkim czasie, bo już z końcem maja 
formowano kompanię, złożoną z sekcji 
tudenckich i kolejarskich, wyćwiczoną 
1.tlcżycie dzięki „legunom'' i oficerom 
1 mii austriackiej"135

• To nie była duża 
11.1, biorąc pod uwagę, iż w sądeckim 

rnizonie stacjonował, złożony w swej 
1., ·ie żołnierskiej z Rusinów, batalion 
pasowy 10 (galicyjskiego) pułku pie

hoty. Była to jednak siła, która swoją 
,nowczą i zdecydowaną postawą mo

l.i zaszachować wojskowe dowództwo 
1 nizonu i zmusić je do oddania wła
y, a także uratować przed rozgrabie-

1 m magazynów broni, mundurów 
,ywności, a także zapobiec wywózce 
Il gokolwiek z miasta poprzez skutecz-
blokadę dworca i dozorowanie trans-

1rtów kolejowych. 
Porucznik Stanisław Kawczak miał 

1 pomocy wyszkolonych wojskowo: 
1l1ana Michalika, Władysława Świe-

kiego, Bronisława Chruściela, Broni
iwa Bazylego Ducha, Władysława Ma
~. Franciszka Szczepańskiego, Józefa 

1lakowskiego136, Bronisława Bittnera 
rzego Wusatowskiego. 
W ciągu kilku wiosennych i letnich 

I ·sięcy 1918 r. udało się sformować 
1 lział w sile kompanii, który przez 

I Krupa, op. cit., s. 89. 
J 1,ef Polakowski (1895-?) , podporucznik c. k. 
rrnii i porucznik W P. Absolwent Gimnazjum II 

"Nowym Sączu (191 3 r.) . Słu żył w 1 psp. 

cały czas był szkolony wojskowo, ,,posia
dał broń i amunicję, którą ukrywano na 
strychu Domu Robotniczego. Zabierali 
ją z koszar członkowie organizacji oraz 
kolejarze z transportów wojskowych. 
Poza nauką o broni, taktyce i musztrze 
oddział odbywał ćwiczenia praktycz
ne na strychu i w terenie, zwłaszcza 

w wiklinach nad Dunajcem i nad Ka
mienicą"137 . Ćwiczenia polowe tego od
działu miały także miejsce w Zawadzie 
i w Chełmcu. 

Zebrania kadry dowódczej (zaprzy
siężonych spiskowców) odbywały się 
w budynku Towarzystwa Gimnastycz
nego „Sokół': a zakonspirowanego od
działu na strychu Domu Robotniczego 
przy ul. Zygmuntowskiej. Jego dowódca 
wspominał: ,,Organizacja działała. Na 
strychach Domu Robotniczego zebrali 
się żołnierze i cywile. Z dumą obchodzę 
plutony [ .. . ] : Ogarnia mnie wzruszenie. 
To mój pierwszy raport polski. Amunicji 
mamy cztery pełne skrzynie. Granatów 
ręcznych kopę" 138 . Powodzenie tej akcji 
zasadzało się nie tylko na ogromnym 
entuzjazmie młodzieży gimnazjalnej, na 
determinacji kolejarzy, zgodnej współ
pracy miejscowych peowiaków i na 
sprawnym zorganizowaniu się tych kil
ku oficerów-Polaków z c.k. armii, przy 
cichym poparciu władz miasta, ale także 
było wynikiem tego szczególnego wów
czas, ,,podniosłego nastroju, jaki cecho
wał społeczeństwo sądeckie i jego wyso
kiej świadomości narodowo-obywatel
skiej, czego dowodem było utworzenie 
Tajnego Komitetu Obywatelskiego"139. 
I ten patriotyczny nastrój w Nowym Są
czu doprowadził do zgodnego przygoto
wywania antyaustriackiej akcji przez pe
owiaków i oficerów-Polaków c.k. armii. 

137 S. Kawczak, op. cit. , s. 3. 
138 S. Kawczak, M ilknqce echa, op. cit. , s. 294. 
139 S. Kawczak, Oddział Milicji Wojskowej w Nowym 

Sqczu, op. cit., s. 4. 
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We wrzesmu 1918 r. zapanowało 
w sądeckim garnizonie widoczne „roz
prężenie, zamęt, dezercje" t4o, co wy
korzystali konspiratorzy z organizacji 
,;wolność" inspirując „sab taż zarzą
dzeń władz naprzód na kolei, później 
w mieście", a kolejarze dokonali plbrzy
miego wysiłku i „uratowany zostaje . 
w ten sposób olbrzymi majątek w posta
ci maszyn i wagonów, zapasy surowców". 
Rzec można, iż nie reagowały już na to 
austriackie władze wojskowe sądeckie
go garnizonu, ani zresztą żandarmeria, 
mimo, iż cała obsada „rekrutowała się 
z wrogich Polsce elementów: ruskiego, 
żydowskiego i niemieckiego, dobranego 
celowo przez Austrię w obawie polskiej 
rewolucj(t 4 i _ Powodem były z jednej 
strony liczne wśród żołnierzy dezercje, 
a z drugiej sabotowanie zarządze11 przez 
rtm. Antoniego Sołtysa 1 42 z dowództwa 
sądeckiej żandarmerii. Korzystając ze 
słabnącego morale austriackiej załogi 
garnizonu, udawało się członkom orga
nizacji zdobywać broń i amunicję, d -
zbrajając coraz lepiej stworzony oddziat. 
Niezwykle aktywny był w tym kontek
ście Piotr Krzykalski, były żotnierz Le
gionów Polskich i 20 (galicyjski go) puł 
ku piechoty143

• 

Ostatecznym sygnałem, że moment 
właściwy do dokonania prz wr tu na
stąpił, było · utworzenie przez polskich 

l40 J. Krupa, op. cit. , . 93. 
141 Jbidem. 
l42 Antoni So łtys (1885-1922), rotmistrz c.k. armii 

i major WP. W Nowym ączu s ł użył od grudnia 
19 16 r. jako komendanl żandarme rii na powiaty są
decki, nowotarski i grybowski. W Wojsku Polskim 
komendant powiatowy żandarmerii w Nowym Są
czu do grudn ia 1920 r. 

143 J. Rybski, S. Wąsowicz, H. Augustynowicz, nota
ri alne pośw iadczen ie niepodległościowej działalno
ści Piotra Krzykalskiego, CAW, sygn. MN - 22.I V 
1938. Autorzy napisali m.in .: .,Od kwiet nia 19 18 r. 
po przyj eźdz ie z fro ntu włoskiego, rozpoczął praco
wać w tajnej organizacji na teren ie Nowego Sącza. 
Szerzył polską ideę niepodległościową, znosił broń 
palną i wybuchową, pochodzącą z austriackich ko
szar1~ 
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posłów do parlamentu austriackiego, 
28 października 1918 r. w Krakowie, 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej jako re
gionalnej polskiej instytucji ustawodaw
czo-wykonawczej. 

Nastrój w mieście był niezmiernie 
patriotyczny i rewolucyjny. Końcem 
października na porządku dziennym 
stawały się akty nieposłuszeństwa wobec 
zaborczego porządku, m.in. ,,Gut Fran
ciszek zerwał portrety cesarza z 29 na 
30 X 1918 r. w restauracji I klasy na 
dworcu kolejowym, a następnie wywiesił 
białą szarfę z napisem: ,,Niech żyje Wol
na Niepodległa Polska", a Fido Ignacy 
pozrywał portrety w poczekalni I klasy, 
ku hni, w Urzędzie Ruchu, a następnie 
przy pomocy Stachowskiej Florentyny 
wzni l ię w górę Orzeł Biały, przy-

zdobiony dokoła zieloną girlandą" 1 44. 
Na mura h pojawiły się różnego rodzaju 
anlyau triackie napisy, a nawet druko
wane klepsydry. Jedna z takich brzmiała: 
,, Przejęte niezmierna radością ujarzmio
ne a dziś wolne Narody oznajmiają, że 
ich zła macocha AUSTRIA-WIEDŹMA 
zmarła przeklęta przez wszystkich, któ
rzy mieli nieszczęście się z nią zetknąć. 
Ohydny jej pogrzeb odbył się nad Piawą. 
Niech odpoczywa w wiecznym spokoju 
i niechaj nigdy nie doczeka się zmar
twychwstania" 145

. 

Tak wspominał te ostatnie dni paź
dziernika 1918 r. Stanisław Kawczak: 
,,Na tajnym posiedzeniu Obrony Oby
watelskiej zgłosiłem gotowość zabez
pieczenia mienia i życia obywateli pod 
warunkiem, że miasto swoim kosztem 
utrzyma żołnierzy. 30 października 
na zebraniu obywatelskim zażądałem 
1 O koron dziennie na poszczególnego 
milicjanta, z czego 5 koron na koszty 

l44 Działalność Związku Strzeleckiego w Nowym Sączu , 
ANKrNS, sygn. Sand Il - 25, s. 7. 

l 45 W. Kawiorski, Rok 1918 w Nowym Sączu, .,Rocznik 
Sądecki ", t. 26, s. 107. 
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i.ywienia i utrzymania, a 5 koron na 
lid . Uzyskałem zgodę" 1 46 • 

I rzeciwnikiem polskiej akcji nie
I 1d l głościowej były oddziały sko-

1rowane w Nowym Sączu. Dowód
' rarnizonu płk Henryk Falle miał 
11 dyspozycji „dyon artylerii w ob

Iz ie niemieckiej i batalion 10 p. p. 
k ł adzie rusińsko, niemiecko-żydow

tm"147, razem ponad 500 żołnierzy. 

decki garnizon i samo miasto opano-
1110 rankiem 31 października 1918 r. 

I ile rnowano m.in. żołnierzy i oficerów 
\ izjonu artylerii, plutonu żandar
ri i i batalionu zapasowego 10 (gali

jskiego) pułku piechoty z Przemyśla, 
l.1 dającego się w większości z Ukra
( w oraz Austriaków. W relacji Sta
ł, wa Kawczaka można przeczytać: 

'rzewidywaliśmy rozlew krwi, toteż 
,)C go uniknąć, otoczyliśmy naszy-

1 l udźmi koszary, internując przeszło 
l żołnierzy" 1 48 . Opanowano składy 

on i, amunicji i żywności oraz obiekty 
ł ·j owe, gdzie doszło do wypadków 
1jcmnego ostrzeliwania się żołnierzy 
a ińskich z transportów wojskowych 
oddziałkiem Polaków strzegącym 

lynków i magazynów oraz odcin
lorów pomiędzy dwoma sądeckimi 
orcami. Zajęto też starostwo, magi
Il i pocztę główną. Rozbrajano prze
li.ające przez dworzec transporty 

iskowe, konfiskując broń i amunicję. 
ny dotąd Komitet Obywatelski prze
t,1lcił się w Tymczasową Powiatową 

•m i ję Likwidacyjną, na której cze
la nął dr Władysław Barbacki, jego 
l~ pcą został inż. Henryk Suchanek, 
·kretarzem Feliks Bulsiewicz. Od
il por. Stanisława Kawczaka posta
iono przekształcić w Milicję Woj-

ll. ,1wczak, Milknące echa, op. cit., s. 299. 
11.awczak, Oddział Milicji Wojskowej w Nowym 

11, op. cit., s. 4. 
t.Icm, s. 5. 

skową. Dotychczasowy komendant 
wojskowy powiatu sądeckiego płk Boh
dan Strubiński zrzekł się swej funkcji na 
rzecz mjr. Kazimierz.i Trzcińskiego 149 , 
który z kolei zaprzysiągł na wierność 
Pa11stwu Polskiemu rtm. Antoniego 
Sołtysa, powierzając mu sprawowanie 
funkcji powiatowego dowódcy żandar
merii wojskowej. W mieście zapanowa
ła ogromna radość. Tymczasowa Po
wiatowa Komisja Likwidacyjna wydała 
odezwę, w której napisano m.in.: ,,Rzą
dy austriackie ustępują z naszego kraju, 
społeczeństwo polskie musi objąć wła
dzę. W Nowym Sączu ukonstytuowała 
się tymczasowa powiatowa Komisja 
Likwidacyjna, podlegająca Krajowej 
Komisji Likwidacyjnej, mającej siedzi
bę we Lwowie, opartej o Rząd polski 
w Warszawie [ ... ]. Komisja urzęduje 
dzie11 i noc bez przerwy w ratuszu" 150

• 

I tak w Nowym Sączu władza admini
stracyjna i wojskowa nie została po za
borcy odziedziczona, ale mu wydarta 
z pełną powagą samego faktu i pełną 
odpowiedzialnością za ludzi i sprawy 
z tym związane . 

2 listopada 1918 r. oddział Milicji 
Wojskowej złożył w ratuszu przysięgę 
na wierność Rzeczypospolitej Polskiej 
przed Powiatową Komisją Likwidacyj
ną, której przewodniczący nazwał ten 
oddział gwardią narodową i cząstką 
przyszłej armii polskiej. Panował nie
zwykle podniosły nastrój. Dowódca 
oddziału wspominał: ,,wymaszerowali
śmy z ratusza czwórkami, na ramionach 
widniały biało-czerwone opaski"15 1

. 

Działania tego oddziału pod dowódz-

l49 Kazimierz Trzciński (1871-1936} , major c.k. armii 
i podpułkownik WP. Od grudnia 191 5 r. do listopa
da 1917 r. komendant szp itala koni w Nowym Są
czu, potem w tamtejszym Nam iestnictwie. Od listo
pada 19 18 r. do kwietnia 1919 r. wojskowy dowódca 
powiatu Nowy Sącz. 

150 W. Kawiorski, op. cit., s. 104. 
l SI S. Kawczak, Milknące echa, op. cit., s. 301. 

37 



Jerzy Giza 

twem por. Stanisława Kaw czaka, za -
łożyciela organizacji „Wolność': spro
wadzały się do zapewnienia ładu, po
rządku i karności w mieście, zapobiegły 
rozruchom bezrobotnych, rabunkom 
sklepów i mieszkań, radykalnie ukró
cono działania komunistyczny\;:h agi
tatorów i spekulantów żywnościowych, . 
skonfiskowano Żydom zgromadzony 
zapas broni palnej i granatów, wyko 
nano rewizje u oficerów austriackich, 
konfiskując zapasy broni. Jej działa 
nia zostały ocenione pozytywnie, gdy 
po latacli pisano: ,,Służba w milicji 
była odpowiedzialna i wszechstronna. 
W tych gorących dniach spełniła chlub
nie i całkowicie swoje zadanie bojowe, 
ochronne i dźwigała na swoich barkach 
zaszczytny i honorowy, ale brzemienny, 
ciężar niepodległości" 1 52 • 

W archiwum „Związku Organiza
cji Wolność i Uczestników Walk o Nie
podległość w formacjach byłej armii 
austriackiej" zachowały się dokumenty, 
na których podstawie można przytoczyć 
nazwiska wielu żołnierzy tego oddziału 
Milicji Wojskowej 153. Działało, bowiem, 
na terenie Nowego Sącza „Stowarzy
szenie Byłych Ochotników Milicji Woj
skowet Jego członkami byli ci, którzy 
w 1918 r. przygotowywali antyaustriacki 
przewrót w mieście. Byli to: Józef Antoń, 
Władysław ·Bereś, Józef Bieniek, Euge
niusz Boratyński, Józef Cięciel, Michał 
Habratowski, Edmund Herold, Piotr Ja
siński, Władysław Kondolewicz, Feliks 
Kosiński, Michał Liszka, Jan Łosiowski, 
Stanisław Łóżański, Adolf Mann, Woj
ciech Mrówka, Stanisław Pawlik, Euge
niusz Piętoń , Michał Smoroń, Antoni 
Tomaszek, Władysław Urasiński, Stani
sław Wąchadło i Józef Zyzda. Dwadzie-

152 J. Krupa, op. cit., s. 99. 
153 Do 1939 r. dzia łało w Nowym Sączu „Stowarzysze

nie Byłych Ochotników Milicji Wojskowej". Preze
sem byt Władysław Kondolewicz. 
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ścia dwa nazwiska na około 150 człon
ków oddziału Milicji Wojskowej 154. 

Kres działaniu Milicji Wojskowej 
jako zwartego oddziału położyło przy
bycie do Nowego Sącza batalionu zapa
sowego 20 pułku piechoty (15 listopa
da) i samego pułku z frontu włoskiego 
(18 listopada 1918 r.). 

Sumując pracę niepodległościową 
Nowego Sącza w 1918 r., jej dziejopis, 
ocenił ją następującymi słowy: ,W ogól
nym dziejowym rozrachunku warto
ści, sił, czynników, które kształtowały 
i przyczyniły się do dźwignięcia nasze
go państwa z gruzów niewoli - i Nowy 
Sącz przydał do tej budowy swoją cegieł
kę, spełniając wedle możności swój pa
triotyczny i obywatelski obowiązek" 155 • 
Ponad pół wieku później podpisał się 
pod tą oceną inny historyk, pisząc m.in.: 
,,Postawa Nowego Sącza w czasie I woj
ny światowej wzbudza podziw i uznanie 
[ ... ] . Wysoka ideowość mieszkańców 
była jego atutem"156

• To samo odnieść 
można do wypełnienia patriotyczne
go i obywatelskiego obowiązku przez 
członków organizacji „Wolność", którzy 
swoim działaniem w 1918 r. na terenie 
miasta nad Dunajcem i Kamienicą, wpi
sali się w to, co dumnie nazywa się pracą 
narodową i niepodległościową. 

* * * 

Działalność Sądeczan, członków 

konspiracyjnej organizacji „Wolność" 
nie ograniczała się jedynie do samego 
miasta Nowego Sącza i sądeckiego gar-

154 Większość z nich mieszkała do 1939 r. w Nowym 
Sączu z wyjątkiem Józefa Antonia (Lwów) i Ed
munda Herolda {Warszawa). Na podstawie danych 
adresowych z: .,Pomocnicza księga ewidencyjna 
świadczeń długoterminowych za lata 1934-1939 
(dział inwalidzki), archiwum „Związku Organizacji 
»Wolność« .. .''. 

155 J. Krupa, op. cit., s. 101. 
156 H. Kramarz, Miasto w czasie wielkiej wojny [w:] 

Dzieje miasta Nowego Sqcza, t. 2, op. cit. , s. 622. 
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>d maka Pamiątkowa Organizacji „Wolność" 
Fot. ze zbioru Jerzego Gizy 

tonu. Od momentu, w którym owa 
11 yaustriacka konspiracja otrzymała 
oją nazwę 1 57, jej działania zaznaczy
poważny ślad w historii polskich ru-

11 w niepodległościowych wszędzie 
111, gdzie spiskowali przeciw zaborcy 
1 ·rowie-Polacy 20 (galicyjskiego) 
alku piechoty, a wśród nich oczywi-
1 ądeczanie. Jednym z tych miejsc 
I Tarnów, gdzie stacjonował usunięty 
nacierzystego garnizonu batalion za
owy 20 pułku piechoty, a drugim był 
nt włoski, gdzie pułk toczył walki aż 

1 końca I wojny światowej. 
W omawianym okresie Tarnów był 

1stem większym od Nowego Sącza, 
11c działało wiele zakładów rzemieśl-
1ych i produkcyjnych (wytwórnie 
robów żelaznych, cegielnie, kaflar-

garbarnie, rzeźnia, huta szkła, fa
ka maszyn rolniczych, spirytualiów, 

i., Io s ię to za przyczyną płk Edwarda Śmigłego-Ry
,.,, ówczesnego komendanta Polskiej Organizacji 
ojskowej, podczas konspiracyjnego spotkania 
olicerami 20 {galicyjskiego) pułku piechoty po
, J których byli m.in. por. Stanisław Kawczak 
por. Wawrzyniec Typrowicz, a towarzyszył im le
lonista i sądeczanin zarazem, kpt. JózefKustroń. Do 
olkania doszło w Krakowie {ul. Grabowskiego 5) 
dni u 25 kwietnia I 918 r. 

konfekcji, etc.), oprócz tego gazownia, 
elektrownia i miejskie wodociągi, ,,miał 
charakter miasta handlowo-admini
stracyjnego i był pową.żnym ośrodkiem 
tranzytowym, pośredniczącym nie tylko 
w wymianie wewnątrz galicyjskiej" 158• 

W okresie zaborów myśl niepod
ległościowa była w Tarnowie żywa, 
a tradycje patriotyczne dowodziły, ,,że 
jarzmo niewoli jednoczyło wszystkie 
warstwy społeczne do walki o niepodle
głość" 159. Świadczyła o tym m.in. działal
ność tarnowskiego Towarzystwa Gim
nastycznego „Sokół': świadczyły po
wstające organizacje zakładane w latach 
bezpośrednio poprzedzających wybuch 
I. wojny światowej (,,Zarzewie': Skauting, 
„Związek Walki Czynnej': Towarzystwo 
„Strzelec': miejscowa „Polska Drużyna 
Strzelecka"). Świadczyło o tym również 
entuzjastyczne poparcie dla Legionów 
Polskich (Rada Miejska wyasygnowała 
100 tysięcy koron na ich formowanie), 
a w sierpniu 1914 r. zaświadczyło po
wstanie Powiatowego Komitetu Naro
dowego, któremu przewodził Włady
sław Jaśkiewicz 160 • 

Na wiosnę 1918 r. rozpoczęły się 
przygotowania do przejęcia władzy po
lityczno-administracyjnej i wojskowej 
w mieście przez Polaków, zarówno sa
mych mieszkańców Tarnowa, byłych 
legionistów, peowiaków, młodzieży gim
nazjalnej, jak i oficerów-Polaków z ba
talionu zapasowego 20 pułku piechoty 
(zaprzysiężonych członków organizacji 
,,Wolność"). Pisał o tym Stanisław Plap
pert: ,,Od wiosny 1918 r. austriaccy ge
nerałowie bali się, bowiem 20. pułk pie-

l5B J. Zdrada, Ziemia tarnowska w okresie autonomii 
[w:) Tarnów. Dzieje miasta i regionu, t. 2, pod red. 
F. Kiryka i Z. Ruty, Tarnów 1987, s. 130. 

159 M. Żychowska, Tarnów w pierwszych dniach niepod
ległości [w:] Tarnowskie drogi niepodległości, Tarnów 
1989, s. 61. 

16° K. Bańburski, Organizacje paramilitarne w Tarno
wie na prze/omie XIX i XX wieku [w:] Tarnowskie 
drogi ... , op. cit. , s. 9-20. 
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choty . szczególne przedstawiał niebez
pieczeństwo. 'Widzieli przez całą wojnę 
jak był karny, dzielny i posłuszny swoim 
oficerom -Polakom. Ten żołnierz, po
strach austriackich oficerów, którzy nie 
mieli przystępu do naszych górali, wy
kazywał wierność dyscyplinie i najmniej 
dezerterów" 161. Znajdujący się wówczas 
w Tarnowie batalion zapasowy złożony 
był jednak głównie z rekonwalescen
tów oraz słabo wyszkolonych rekrutów 
najmłodszego rocznika, podl.egającego 
mobilizacji. W tej antyaustriackiej kon 
spiracji oficei;skiej czołową rolę odegra
li wówczas sądeczanie: por. Józef Giza 
i por. Jan Uryga. 

Q początkach pracy niepodległo
ściowej w tarnowskim garnizonie napisał 
ówczesny por. Kazimierz Duch 162: ,,Praca 
w Tarnowie wzięła swój początek po po
koju brzeskim mniej więcej w kwietniu 
1918 r. Zainicjo~ali ją oficerowie, którzy 
powrócili z frontu [ ... ]. Na kilku pouf
nych zebraniach przy udziale porucz
ników Leopolda Gebla, Józefa Gruszki, 
Józefa Gizy i Jana Urygi ustalono plan 
działania. Do roboty wyciągnięto i in
nych oficerów"163. Ci wszyscy oficerowie 
należeli już do organizacji na froncie, 
stąd w garnizonie tarnowskim stali się 
szybko przywódcami tej pracy niepodle
głościowej, która w wiosną 1918 r. zaczę
ła nabierać organizacyjnego rozpędu. 

Wymieniony przez Kazimierza Du
cha por. Józef Giza, dowódca jednej 

161 S. Plappert, Sprawozdanie z prac niepodległościo
wycl1 w batalionie zapasowym b. 20 pułku piechoty, 
(maszynopis niepublikowany), archiwum „Związ
ku Organizacji »Woln ość« ... ", teczka Il b, poz. 85, 
s. 1-2. 

162 Kazimierz Duch (1890-1954), absolwent Gimna
zj um Jl w Nowym Sączu (1910 r.}, sądecki działacz 
niepodległościowy, porucznik c.k. armii i major re
zerwy WP, starosta sądecki (1927 r.}, później m.in. 
poseł na Sejm, senator. 

163 K. Duch, Prace niepodległościowe w b. 20 pułku 
piechoty, (maszynopis niepublikowany), archiwum 
,.Zw iązku Organizacji » Wolność« .. .'; teczka Il b, 
poz. 93, s. 33. 
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z kompanii batalionu zapasowego 20 
pułku piechoty, lapidarnie wspominał: 
„po powrocie ze szpitala, znalazłem się 
końcem maja 1918 r. w kadrze w Tar
nowie, gdzie nastrój był ciężki i czuło 
się podskórną robotę narodową, której 
kierownikiem był por. Leopold Gebel. 
Zaraz też koledzy wprowadzili mnie 
w najświeższe tajniki postanowień na
szej organizacji i uczulili na ogólną dy
rektywę, uzgodnioną z przebywającym 
w niedalekiej Bochni, kpt. Jerzym Do
brodzickim"164. 

Oficerowie-Polacy z 20 pułku pie
choty, pozostający poza swym macie
rzystym sądeckim garnizonem, odbie
rani byli przez miejscowych niepodle
głościowców, podobnie podejrzliwie, 
jak i inni oficerowie w mundurach c.k. 
armii. Głównym problemem stało się 
nawiązanie dyskretnej współpracy, ce
lem przygotowania antyaustriackiego 
przewrotu. Podstawową siłą, z którą mu
siano nawiązać wówczas kontakt była 
„Polska Organizacja Wojskowa, złożona 
z byłych legionistów, robotników i stu
dentów", która nie znając dokładnych 
planów kierownictwa organizacji „Wol
ność" ,,działała szkodliwie dla naszych 
celów, namawiając żołnierzy-Polaków 
z c.k. armii do nieposłuszeństwa wobec 
oficerów i do dezercji. My zaś chcieliśmy 
zachować nienaruszoną siłę zbrojną, 
złożoną z Polaków, służących w tej ar
mii [ ... ] . Dzięki pośrednictwu legionisty 
por. Stylińskiego udało się nam ustalić 
współpracę z POW w ten sposób, iż oni 
przestali się mieszać do wojska, a zaję
li się werbowaniem do swej organizacji 
ludności cywilnej" 165. Porucznik Jan Sty
liński był w tym czasie komendantem 
POW w Tarnowie i próbował realizowa 

164 J. Giza, Generalia (niepublikowany maszynopi 
w posiadaniu rodziny), s. 2. 

165 K. Duch, Od Franciszka Józefa do Stalina, op. cil., 
s. 132. 
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,tarą" doktrynę peowiacką mówiącą 
, k nieczności niszczenia od wewnątrz 

1 demoralizowania oddziałów c.k. ar-
111 i i. Nie brano pod uwagę, że w pułkach 
o zdecydowanej przewadze polskich 
1olnierzy i oficerów - takich jak 20 pułk 
piechoty - prowadzona jest praca nie
podległościowa, zgodna z ustaleniami 
I płk. Edwardem Śmigłym-Rydzem, 
1 w swym założeniu sprzeczna z wspo
llll1ianą już dyrektywą, ,,mającą na celu 
rozsadzić od wewnątrz wojska austriac
kic"166. Po obu stronach była ogromna 
łoza nieufności, która spowodowała, że 
,, Tarnowie doszło do porozumienia się 
pomiędzy konspiratorami z organizacji 
Wolność" a peowiakami dopiero paź
lzierniku 1918 r., chociaż wcześniej ofi
•rowie-Polacy dostarczali im amunicji. 

7 października 1918 r. spotkał się ak
tyw kierowniczy organizacji „Wolność" 
, przybyłym do Tarnowa kpt. Jerzym 
l>obrodzickim. W zebraniu tym uczest
r11czyli porucznicy: Leopold Gebel, Józef 
r ,iza, Józef Gruszka i Jan Uryga. Konspi-
,llorzy „zebrali się tedy w adiutanturze 
Mlalionu pod pozorem kontroli stanów 
,, kompaniach. Plonem zebrania były 
1.1stępujące ustalenia: zejść z konspira
Jil na niższy poziom i poinformować 
•odnych zaufania podoficerów o sytu-
1 ji w garnizonie, bezwzględnie utrzy
mać dyscyplinę wśród żołnierzy, któ-
ych koniecznie należy przebrać w nowe 

mundury, a amunicję i broń trzymać 
pogotowiu, ostrzec władze miasta 

przed wywozem różnego typu materia -
low i próbować ów wywóz udaremniać, 
ntensywnie ćwiczyć rekruta, szerzyć 
10 trach wśród obcych narodowości 
1oprzez informacje o nieuniknionej re
rnlucji i przewrocie, uzyskać u dowód-

batalionu zapasowego mjr Alexiu-
1 Monszparta zapewnienie usunięcia 

"'W Lipiński , Walka zbrojna o niepodległość Polski 
1905-1918, Warszawa 1990, s. 133. 

z dowodzenia poszczególnymi kompa
niami Austriaków i Czechów na skutek 
czego, wszystkie pododdziały pułkowe 
byłyby w polskich rę15,ach, dowodzone 
przez znających plany spiskowców:' 

W tym czasie dowódcą batalionu 
zapasowego był Węgier, mjr Alexius 
Monszpart167 (mocno sympatyzujący 
z Polakami), zastępcą dowódcy, kpt. 
Emanuel Jakubiczka, I kompanią do
wodził por. Józef Giza, a kompanią ka
rabinów maszynowych por. Jan Uryga 
(zaprzysiężeni członkowie organizacji). 
Prawie cały sztab batalionu oraz do
wodzenie II i III kompanią spoczywało 
w rękach oficerów Austriaków i Cze
chów. Wspominał ówczesny kpt. Woj
ciech Piasecki, kierownik wyszkole
nia batalionu zapasowego: ,,sztab był 
w rękach oficerów niemieckich, czeskich 
i węgierskich, tylko trzech Polaków na 
dwudziestu oficerów sztabu [ ... ] . Stan 
batalionu ze wszystkimi kancelariami, 
magazynami i szpitalami, etc. liczył 500 
głów w połowie żołnierze, w połowie 
niby żołnierze, zbieranina różnych obi
boków, łazików, chorych, pół inwalidów, 
muzykantów; etc. Narodowościowo bio
rąc- większa połowa szeregowych to byli 
Polacy, mniejsza Czesi, Niemcy i Żydzi. 
Oficerów było w garnizonie około 70, 
w tym około 20 Polaków"168. Jak więc wi
dać, z tego zestawienia, sytuacja konspi
ratorów była trudna, bowiem żołnierze, 
którymi mieli dowodzić przedstawiali 
słabą wartość bojową, a ich morale także 
nie mogło być zbyt wysokie. 

Przeciwnikami akcji niepodległo
ściowej mogły być rozlokowane pod 
Tarnowem oddziały brygady obrony 
narodowej gen. Schwandy, a także dwie 

l67 Alexius Monszpart (1876-?) major armii austro
-węgierskiej, podczas I wojny światowej w latach 
1917- 1918 w 20 (galicyjskim) pułku piechoty jako 
dowódca batalionu zapasowego. 

l68 W. Piasecki, Meldunek o przewrocie w Tarnowie 
w 1918 r., CAW, sygn. 400/2827/5, s. I. 
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kompanie asystencyjne komendanta 
garnizonu z 7,3 pułku piechoty z Pragi, 
kompania wartownicza, dwie kompanie 
z 4 pułku piechoty Hoch-und-Deutsch
meister z Wiednia, baterie uzvpełniające 
11 i 18 pułku artylerii polowej, rezerwa 
taborów, pluton żandarmerii pq_wiato
wej. Komendantem garnizonu był gene
rał-major Robert Pluhard. 

W relacji kpt. Wojciecha Piaseckiego 
czytamy: ,,Asystencja, prawa ręka kra
kowskiego Militiirkommando i Wied
nia, przeznaczona do strzeżenia ducha 
rządów austriackich we wszystkich jego 
przejawach składała się ze stu osiem
dziesięciu bagnetów. Chłop w chłopa 
Niemcy z Chebu (Eger), żandarmeria 
przeważnie Rusini, Czesi i Niemcy. Stan 
moralny bardzo dobry" 169

. Należy przy
puszczać, iż ów sztabowiec wiedział, co 
mówi, tak wysoko oceniając możliwości 
elitarnego oddziału c.k. armii, z tym jed
nym zastrzeżeniem, że w październiku 
1918 r. żaden oddział armii austro -wę
gierskiej nie chciał już bić się, a jedynie 
jak najszybciej wracać do swego garni
zonu. 

Kontynuacją oceny sytuacji panują
cej w mieście były słowa por. Kazimierza 
Ducha, który we wspomnieniach napisał 
m.in.: ,,Nastroje w kadrze nieprzychylne 
dla Austrii wiadome były władzom au
striackim. Z ·tego powodu coraz silniej 
zaczęto Małopolskę zachodnią napeł

niać oddziałami obecnej narodowości 
i ewakuować w kierunku Czech sprzęt 
wojskowy, żywność, drzewo i inne 
materiały [ ... ] . Tarnów otoczony był 
w kilku ważniejszych punktach oddzia
łami obrony narodowej gen. Schwandy, 
a w niedługim czasie zakwaterował się 
w okolicy batalion austriackiego 4 pułku 
piechoty, który od czasu do czasu prze
maszerowywał przez ulice w hełmach, 
jak gdyby znajdował się na froncie [ . . . ]. 

169 W. Piasecki, op. cit., s. 2. 
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Oficerów-Polaków odsyłano na front, 
we wrześniu zrezygnowano już ze szko
lenia rekrutów" 170

• 

Wszystkie te posunięcia austriac
kich władz wojskowych miały na celu 
osłabienie sił polskich znajdujących się 
w Tarnowie i grabież majątku narodo
wego, który tym łatwiej byłoby wywozić 
do Austrii, wobec rysującej się poważnie 
wizji rozpadu Cesarstwa. Pisze o tym tak
że por. Stanisław Plappert: ,,Kiedy chcia
no ( oprócz 7 oficerów Polaków) wysłać 
jeszcze na front kompanię żołnierską 
z lepiej wyszkolonych rekrutów, wtedy 
- bojąc się byśmy nie byli wodzami bez 
żołnierzy - por. Józef Giza zaryzyko
wał rzecz trudną do przypuszczenia, bo 
oto zaraportował do Militarkommando 
w Krakowie: »Kompania odejść nie 
może z powodu 76 dezerterów«. Rzeko
mych zaś dezerterów odesłał do robót 
wokół miasta" 17 1

• Czyn ten pokazuje, do 
jakiego stopnia byli już wówczas zde
terminowani konspiratorzy organizacji 
,,Wolność': przewidując swe rychłe anty
austriackie wystąpienie. 

W październiku 1918 r. udali się 
z Tarnowa do Bochni dwaj porucznicy 
Leopold Gebel i Józef Giza, aby uzgod
nić z dowódcą tamtejszego batalionu 
zapasowego 32 pułku piechoty obro
ny krajowej Neu Sandez kpt. Jerzym 
Dobrodzickim formę ewentualnego 
współdziałania na najbliższy czas . 
W tej samej sprawie i w tym samym 
okresie odbyli podróż do Nowego Są
cza porucznicy Jan Uryga i Władysław 
Małysa, gdzie spotkali się z kierującym 
przygotowaniami do przewrotu por. 
Stanisławem Kawczakiem. Z kolei por. 
Klaudiusza Skwarczka wyznaczono do 
zbierania informacji w budynku To
warzystwa Gimnastycznego „Sokół", 
aby wiedzieć , co szykują cywile i „aby 

170 K. Duch, Prace niepodległościowe . .. , op. cit., s. 33. 
17 1 S. Plappert, op. cit., s. 3. 
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I 'zypatrywać się organizacji miejsco-
1 J POW "172

• 

R wnocześnie w samym Tarnowie 
I początku października trwało pota-
1n ne dostarczanie amunicji i broni dla 
ow iaków i harcerskiego „Pogotowia 
,rodowego". Karol Kawęcki komen
nt ekcji studenckiej POW tak napi
ł o tym w swej relacji: ,,na dwa tygo-

111' przed przejęciem władzy kompa-
1 karabinów maszynowych 20 pułku 

hoty zgłosiła swą gotowość do
, zenia amunicji i ją dostarczyła" 1 73 • 
m ieście panował nastrój rewolucyj
Powstały Komitet Samoobrony, któ-

p stawił sobie za cel „przejęcie wła-
, od Austriaków" 174, uaktywnił swe 

, jalne działania, a „konspiracyjnym 
,ygotowaniom do przejęcia władzy 
litycznej w Tarnowie, towarzyszyły 

11 zne manifestacje patriotyczne" 175
• 

wieść o ogłoszeniu manifestu Rady 
, ncyjnej, 9 i 14 października 1918 r. 
I rzez ulice miasta udekorowane fla-
mi narodowymi, przemaszerowała 
1 · ntuzjazmowanaludność, wiwatując 

1,ęść wolnej Polski. Coraz trudniej 
Io utrzymać dyscyplinę wewnętrzną 
I ,\ talionie zapasowym. Żołnierze nie 
IJC mniczeni w plany, bądź obcej na
lowości, wprowadzali rewolucyjny 
mcnt. 

l'ak wspominał to kpt. Wojciech Pia
,. ,,meldował mi por. Skurski, szcze

p.,triota, Polak, że przejeżdżał jakiś 
11 ·r, wysłannik z Warszawy, i powie
.i l mu [ ... ],by przygotować się [ ... ]. 
,.cdłem starszych oficerów Pola -
rn.in. ówczesnego por. J. Gizę i por. 

rygę, przedstawiając im sprawę i po
J.I odpowiednie porozumienie się 

<,kwa rczek, op. cit., s. 294. 
i..,,węcki , Relacja na temat przewrotu w Tarnowie 
/VIS r., CAW, sygn. 400/2022/20, s. 4. 
ll,1111 pcl, Początki i rozwój ruchu ludowego [w:] 
mhv. Dzieje .. . , t. 2, op. cit., s. 245. 
,11,,Ja, op. cit. , s. 224. 

z podoficerami, by odpowiednio wpły
nęli na szeregowców" 176

• 

27, 28 lub 29 października 1918 r. 177 

doszło do spotkania. przedstawicieli 
POW „z siedmfoma oficerami, Polaka
mi z 20 austriackiego pułku piechoty" 178

. 

Batalion zapasowy reprezentowali: kpt. 
Wojciech Piasecki i porucznicy: Leopold 
Gebel, Stanisław Sosin, oraz sądeczanie: 
Kazimierz Duch, Józef Giza, Klaudiusz 
Skwarczek i Jan Uryga. ,,Na zebraniu 
zapadła decyzja przeprowadzenia prze
wrotu [ ... ] , oficerowie ręczyli za swój 
pułk" 1 79 • Na dowódcę przewrotu woj
skowego w Tarno':"'ie chciano wybrać 
kpt. Emanuela Jakubiczkę, ale ponieważ 
nie był obecny na zebraniu, dowodzenie 
przejął kpt. Wojciech piasecki, najstar
szy rangą wśród zebranych oficer-Polak · 
z batalionu zapasowego 20 pułku piechoty. 
Natomiast na komendanta garnizonu za
proponowano płk. Kajetana Amirowicza, 
najstarszego rangą Polaka, który choć nie 
był wprowadzony w akcję spiskową, cie
szył się szacunkiem wśród oficerów-Po
laków w tarnowskim garnizonie. 

176 W. Piasecki, op: cit., s. 2. 
177 W dokumentach mówiących o tym spotkaniu trzech 

jego uczestników wymieniło po Jatach trzy daty. 
Por. Skwarczek napisał: ,,27 X poszliśmy do restau
racji Leszczyńskiego. Rozmowa przybrała niespo
dziewanie bardzo poważny obrót, więc zapropono
wałem przeniesienie rozmów do mojego mieszka
nia, gdzie obradowaliśmy nad oderwaniem się od 
znienawidzonej gnębicielki Austrii". - Pamiętnik 
1914-1918, s. 296. 
Jan Styl iński wspominał: ,,28 X otrzymałem we
zwanie Dziadosza do mieszkania jakiegoś oficera 
austriackiego, Polaka, na ul. Chyszowską [ ... J. Byto 
tam siedmiu oficerów-Polaków z 20. austriackiego 
p. p. Na zebraniu zapadła decyzja przeprowadzenia 
przewrotu" za: ). Styliński, Przewrót, ,,Pogoń", nr 5, 
1993, s. 8. 
Kap itan Piasecki stwierdził: ,,29 X 1918 r. o godzinie 
20 zebrało się około 12 oficerów w restauracji, gdzie 
przybył por. Legionów Polskich Władysław Dzia
dosz [ ... ]. Po wymianie myśli, wybrany zostałem 
na dowódcę przewrotu. Rozkazałem tedy zebranie 
się oficerów i cywilnych obywateli u por. Skwarcz
ka" - Meldunek o przewrocie w Tarnowie w 1918 r., 
CAW, sygn. 400/2827/5, s. 3. 

178 ). Styliński, Przewrót, op. cit., s. 8. 
179 Ibidem. 
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W tych ostatnich dniach października 
1918 r. skoszarowano w budynku „Brac
twa Kurkowego" w tarnowskim ogrodzie 
Strzeleckim prawie dwustu młodych lu
dzi z połączonych sił miejsc9wej POW, 
harcerskiego „Pogotowia Narodowego': 
,,Straży Studenckiej': ,,Oddziału Lotnego': 
młodzieży sokolej, celem przygotowania 
się do wspólnej akcji planowanego roz
brajania austriackiej załogi tarnowskiego 
garnizonu. Większość z nich była prze
ćwiczona wojskowo przez byłych legio
nistów, a „sytuację ułatwił fakt udzielenia 
pomocy przez kompanię karabinów ma
szynowych 20 pułku piechoty (z Nowego 
Sącza), która wcześniej zgłosiła swą goto
wość i dostarczyła amunicji"180

• 

3Q października 1918 r. na stację ko
lejową dotarła depesza od por. Antonie
go Stawarza z Krakowa, która brzmiała: 
,,Rewolucja - Rząd Polski objął władzę': 
Tegoż dnia o godzinie 18 Rada miasta 
Tarnowa zebrana w niekompletnym, 
dwudziestosześcioosobowym składzie, 

postanowiła, iż „oddaje się poleceniom 
rządu warszawskiego i że organowi 
rządowemu utworzonemu przez Radę 
Regencyjną da posłuch [ ... ], ciesząc 
się z uzyskanej Ojczyzny i wolności" 1 81 , 
a burmistrz Tadeusz Tertil poprosił ze
branych, aby mianowano go przewodni
czącym lokalnej Komisji Likwidacyjnej 
i „zezwolono na 'prowadzenie tej czyn
ności patriotycznej" 182

• 

Wieczorem w restauracji Leszczyń
skiego (ul. Katedralna 5) zebrały się wła
dze organizacji „Wolność'' i wobec trud
nej już do ukrycia mobilizacji oddziału 
peowiacko-harcerskiego, zdecydowano 
o natychmiastowym przeprowadzeniu 
akcji opanowania austriackiego garni-

180 M. Żychowska, op. cit., s. 77. 
l8 I Protokół z posiedzenia Rady m. Tarnowa z dnia 

30 października 1918 r., Archiwwn Narodowe 
w Krakowie, Oddział w Tarnowie, teczka zespołu 
akt miasta Tarnowa, sygn. MT-8. 

182 Jbidem. 
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zonu w Tarnowie, aby zapobiec ewentu
alnej kontrakcji, dezercjom, rabunkom 
i pogromom. Postanowiono obsadzić 
dworzec kolejowy, pocztę, starostwo, 
bank austro-węgierski, magazyny żyw
nościowe oraz wszystkie obiekty wojsko
we. Tak wspomina ten dzień ówczesny 
por. Klaudiusz Skwarczek: ,,Spotkaliśmy 
się w restauracji Leszczyńskiego. [ ... ]. 
Każdy oficer-Polak otrzymał swój przy
dział [ . . . ]. O godzinie 3 rano zakończo 

no obrady, a o godzinie 6 'rano pierwszy 
polski rozkaz był przygotowany"183

• 

O tych samych chwilach napisał ów
czesny por. Kazimierz Duch następują
co: ,,Nadszedł dzień 30 października, 

ostatni dzień panowania austriackiego 
w Tarnowie. Nastrój był tego rodzaju, iż 
nie można było dłużej odwlekać akcji 
[ ... ]. Po wspólnej kolacji w kasynie oficer
skim mieszczącym się w Kasie Oszczęd
ności, członkowie organizacji „Wolność" 
udali się do restauracji Leszczyńskiego. 
W separatce znaleźli się kpt. W. Piasec
ki oraz porucznicy i podporucznicy: 
L. Gebel, L. Maciejowski, J. Giza, R. Pol
lak, K. Skwarczek, S. Sosin, F. Drużbacki, 
K. Tutak i inni. Rozpoczęły się nerwowe 
obrady. Wszyscy byli zdania, że władza 
musi przejść w polskie ręce. Większość 
była za natychmiastowym dokonaniem 
przewrotu [ ... ] . Tymczasem na wieść 
o naradzie u Leszczyńskiego w koszarach 
zaczął się samorzutny ruch wśród żoł
nierzy. Zaczęli zrzucać bączki austriac
kie, gromadnie wychodzić z koszar na 
ulicę z pieśnią „Jeszcze Polska nie zginę
ła". Na wieść o tych wypadkach rozeszło 
się zebranie u Leszczyńskiego. Trzeba 
było zacząć pełną akcję, ująwszy wszyst
ko mocno w ręce [ ... ]. Dowódcy pluto
nów i kompanii zostali wysłani do ko
szar, aby uporządkować swoje oddziały 
i zmontować siłę na wypadek ataku bry
gady gen. Schwandy. O godzinie 4 rano 

I 83 K. Skwarczek, op. cit., s. 297. 

Udział sądeczan w konspiracji niepodległościowej w szeregach c.k. armii 

października skończyły się narady. 
ciągu nocy cały Tarnów znalazł się 

tt;kach polskich żołnierzy" 184 . 
Ranek 31 października 1918 r. zastał 

,ln ierzy i oficerów batalionu zapaso
,. 10 20 pułku piechoty w pełnej goto
os i do wykonania zadania ogłoszenia 

1 • pułkiem polskim i udzielenia porno-
ta rnowianom w przejęciu władzy po

t · zno-administracyjnej w mieście. 
Porucznik Klaudiusz Skwarczek tak 

pisał ten historyczny moment: ,,Posze
lc m do powierzonej mnie II. kompa-
11. Trudno opisać moją radość i radość 
,ln ierzy słuchających ze zdumieniem 
1 ·rwszych słów urzędowego pisma 
ilskiego. Żołnierze płakali i rzucali 

sobie w objęcia. Entuzjazm był nie
lv1..hany. Wydzieliłem z kompanii ludzi 
I ych narodowości i poszedłem do do
odztwa zameldować kpt. Emanuelowi 
kubiczce wykonanie rozkazu. Wśród 
t ' rów Niemców było wielu przygnę
' nych i rozczarowanych. Obchodzi
my się z nimi jednak z całą elegancją 

I iktem, na jaki się tylko Polak zdobyć 
iże. Pouczałem żołnierzy o ważności 

,wili. Dyscyplina prawie się zupełnie 
rozluźniła, bo żołnierz czuł, że trze
teraz słuchać. Do poważniejszych 

prawie nigdzie nie doszło" 1 85 • 
Do godzin rannych, współdziałając 

oddziałem POW, oddziałem lotnym 
iriana Stylińskiego i harcerskim „Po

•lowiem Narodowym" opanowano 
ly Tarnów. Dokonano tego wspólnie. 

napisano po latach, ,,członkowie 
,111izacji niepodległościowych przy 
lym współdziałaniu z oficerami 

11lnierzami Polakami ze stacjonujące
w mieście batalionu 20 pułku piecho-
obalili władze austriackie" 186

• 

Duch, Prace niepodległościowe ... , op. cit., s. 37-
1'1. 

Skwarczek, op. cit., s. 299. 
/.<lrada, op. cit., s. 225. 

Tak opisał to Wojciech Piasecki 
w relacji dostarczonej po latach polskim 
władzom wojskowym: ,,O godzinie 7.30 
wszystko było przeprowadzone, asy~ten -
cja i żandarmeria bez strzału rozbrojone, 
żywioł żydowski patrolami trzymany 
w szachu, polskie dowództwa i władze 
cywilne ustanowione i zaraz sprawnie 
funkcjonujące, małe zaczątki pogromo
wo-rabunkowe jak najenergiczniej stłu
mione przez obsadę rynku i ulic karabi
nami maszynowymi" 187

. 

W relacji kpt. Emanuela Jakubiczki 
można przeczytać krótki opis tego sa -
mego momentu: ,,W mieście kompanie 
rozwinęły energicznie swoje działanie 
i zaprowadziły porządek [ ... ] . Duch 
wolności ogarnął całe społeczeństwo. 

Nastrój bardzo dobry. Oddziały okazu
jące się na ulicach z orzełkiem polskim 
na czapce witane były z entuzjazmem 
i wielką serdecznością, jak również 
z wielkim zadowoleniem przysłuchiwa
no się polskim komendom'' 188

• W krót
kim czasie opanowano i zabezpieczono 
przed rabunkiem, skrzętnie już wcze
śniej pilnowane, ,,magazyny broni pie
choty i artylerii, magazyn mundurowy, 
żywnościowy, łóżek, warsztaty garnizo
nowe, stację koni, skład zdobyczy, szpital 
rezerwowy, ambulatorium lecznicze" 189

• 

Kazimierz Duch wspominał: ,,Znaj
większą pieczołowitością strzeżone były 
magazyny wojskowe, a zwłaszcza ma
gazyn broni, gdzie zbrojmistrz Adolf 
Serbeński otaczał opieką 4.000 manli
cherów, kilkaset pistoletów, dużą ilość 
amunicji, ukrywając faktyczną ilość 
przechowywanej broni. Ten zapas oca -
lał i przydał się na uzbrojenie oddziałów 
Wojska Polskiego. Olbrzymia to zasługa 
chor. Serbeńskiego . .. "190

• 

l87 W. Piasecki, op. cit., s. 3 . 

l88 E. Jakubiczka, Ruch listopadowy 1918 r. w Tarnowie, 
CAW, sygn. 400/2827/3, s. I. 

189 Ibidem, s. 2. 
l90 K. Duch, Prace niepodległościowe ... , op. cit., s. 35. 
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Zgromadzenie oficerskie zobowią
zało por. Leopolda Gebla do przygoto
wania rozkazu dziennego, a por. Roma
na Pollaka dq zredagowania odezwy do 
żołnierzy. Dowództwo nad batalionem 
zapasowym kpt. Wojciech Piasecki prze
kazał kpt. Emanuelowi Jakubiczc€. 

O godzinie 1 O rano 31 października 
1918 r., ,,przy olbrzymim entuzjazmie 
oficerów, żołnierzy i ludności cywil
nej"191, zaprzysiężono na wierność „rzą
dowi polskiemu" żołnierzy tarnowskiego 
garnizonu, będącego pierwszym, który 
dokonał udanego przewrotu na terenie 
Małopolski i na dziesięć dni wcześniej 
niż uczyniono to w Warszawie. 

W pierwszym rozkazie Wojska 
Polskiego napisano m.in. : ;,Żołnierze ! 
Z dniem dzisiejszym batalion nasz dotąd 
podległy rządowi austriackiemu staje do 
usług Rządu polskiego w Warszawie! Słu
żąc swojemu polskiemu rządowi będzie
my te obowiązki ·wypełniać już nie jako 
podwładni obcego rządu, ale jako wolni 
odtąd Polacy. Wobec tej radosnej prze
miany karność i uległość wobec naszych 
nowych przełożonych będzie tym więk
sza. Służmy odtąd naszemu narodowi 
i rządowi. Stańmy się jego obroną, pod
porą i wyrazem jego siły. Krew nasza od
tąd do Polski należy i tylko za nią goto
wiśmy ją przelać . Niech żyje Rząd polski 
w Warszawie! Niech żyje Armia polska! 
Niech żyje polski od dziś - pułk dwu
dziesty! Zanim Rząd polski w Warsza
wie wezwie nas do złożenia przysięgi na 
wierność, składamy następujące przyrze
czenie: Przyrzekam uroczyście, że jako 
żołnierz wolnej i niepodległej Polski będę 
rozkazów nowych moich przełożonych 
bezwzględnie słuchać, we wszystkim 
ich wspierać i zachowywać się w służbie 
i poza służbą uczciwie i honorowo jak na 
polskiego żołnierza przystało . .. "192. 

191 K. Duch, op. cit., s. 37-39. 
192 Oryginał w: CAW, sygn. 400/2827/3. 
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Dowództwo batalionu zapasowe
go 20 pułku piechoty Wojska Polskiego 
sprawował najstarszy stopniem i dowo
dzeniem oficer, kpt. Emanuel Jakubiczka, 
a poszczególnymi kompaniami dowodzi
li: por. Józef Giza, por. Klaudiusz Skwar
czek, ppor. Stanisław Sosin, kompanią 
karabinów maszynowych por. Jan Uryga, 
kompanią sztabową, kpt. Ludwik Ott, 
a kompanią pomocniczą por. Józef Sko
rupka 193. Pracami sztabowymi kierował 
adiutant batalionu, por. Leopold Gebel. 
Miał do pomocy oficerów o sądeckim ro
dowodzie (kancelaria: por. Izydor Gold
berger194, prowiantura: por. Jerzy Kos
sowski, por. Władysław Kapturkiewicz 195, 
rachuba: por. Leopold Muller, oddział 
budowniczy por. Alfred Skowronek196). 

O godzinie 14, po odprawieniu 
z miasta oficerów obcej narodowości, 
nastąpiła pierwsza defilada polskiej za
łogi wojskowej w wolnym już mieście. 

Wzbudziła ona ogromny entuzjazm 
mieszkańców Tarnowa. ,,Duch wolno
ści ogarnął całe społeczeństwo [ . .. ],od
działy pokazujące się na ulicach z orzeł
kiem polskim na czapce witane były 
z entuzjazmem i wielką serdecznością, jak 
również z wielkim zadowoleniem przy
słuchiwano się polskim komendom"197. 

Po dokonanym przewrocie i całko
witym opanowaniu sytuacji w mieście 

193 Józef Skorupka (1884-1940), porucznik c.k. armii 
i kapitan rezerwy WP. Absolwent c.k. Gimnazjum I 
w Nowym Sączu (1904 r.). Nauczyciel gimnazjalny. 
Mieszkał w Tarnowie. 

194 Izydor Goldberger (1891- po 1939), porucznik c.k. 
armii i kapitan rezerwy W P. Absolwent c.k. Gimna
zjum I w Nowym Sączu (1909 r.) . Mieszkał w Kra
kowie, gdzie byl adwokatem. 

195 Władysław Kapturkiewicz (1885-1942) , porucz
nik c.k. armii i kapitan rezerwy WP. Absolwent c.k. 
Gimnazjum I w Nowym Sączu (1901 r.). Handlo
wiec. Mieszkał w Bydgoszczy. 

196 Alfred Skowronek (1888-1962) , porucznik c.k. ar
mii i WP. Absolwent c.k. Gimnazjum I w Nowym 
Sączu (1908 r.). Mieszkał w mmiejscowości Gro
dziec kolo Będzina . 

197 E. Jakubiczka, op. cit., s. 1-2. 
t 

Udział sądeczan w konspiracji niepodległ ościowej w szeregach c.k. armii 

naj bliższej okolicy batalion zapasowy 
O pułku piechoty Wojska Polskiego za-
1,}I sposobić się do powrotu do swego 
,1deckiego garnizonu. Ostatecznie na-
1,)piło to 15 listopada 1918 r. 

Podsumowaniem niech będą słowa 
1.111 i sława Plapperta: ,,należy stwier
l11ć, że cały program październikowy 
l'sl duchową własnością oficerów-Pola
ow z 20 pułku piechoty[ . .. ]. Są to fak
• albowiem nie ma tu miejsca na opi
wanie ciążącej atmosfery niepokoju 

wyczekiwania, nieraz zwątpienia. Trze
., pamiętać , że byliśmy oficerami regu
rnej armii i byliśmy świadomi tego, co 

1.1m groziło na wypadek przedwczesne
'<> porwania się do czynu lub nieostroż-
1 go kroku [ ... ]. Na oficerów spadło 
1~żkie zadanie utrzymania żołnierzy 
, karności. Dopomagali im w tym pod
li ero wie. Toteż żołnierz polski zrozu -

mia t, że nie pora jeszcze pójść do domu, 
111mo przebytych trudów czteroletniej 
·ojny. Nie padło też ani jedno życie 

udzkie, nie rozbito ani jednego sklepu 
· ały majątek odebrano od zaborców 
inwentarzem w ręku. Na całym obsza

, • Małopolski Tarnów był pierwszym 
1iastem, które zrzuciło z siebie panowa
tr austriackie, a batalion zapasowy 20 
11 lku był pierwszym wojskiem w całym 
, słowa znaczeniu Najjaśniejszej Rze-

1ypospolitej" 198. 

* * * 

Działalność sądeczan, członków 
inspiracyjnej organizacji „Wolność': 
prócz Nowego Sącza i Tarnowa znała
., wój niepodległościowy wyraz rów-
1 ·ż w szeregach 20 (galicyjskiego) puł-
1 piechoty, który pod koniec I wojny 
· tatowej walczył na froncie włoskim. 

Dowództwo pułku, którego szta-
1wcami byli głównie Austriacy i wierni 

S. Plappert, op. cit., poz. 85, s. 7. 

im Czesi, zdawało sobie sprawę, iż wsze
regach żołnierskich pracę konspiracyjną 
prowadzą polscy oficerowie, wsparci 
w tym dziele przez byJ:ych legionistów, 
którzy wcieleni zostali w szeregi pułku 
jesienią 1917 r. Wtedy też powrócił na 
front kpt. Jerzy Dobrodzicki, który „spę
dził parę miesięcy na kursie instruktor
skim Legionów Polskich i poinformowa
ny o nastroju w pułku oraz rozpoczętej 
robocie, za zgodą swych kolegów objął 
komendę nad dalszą pracą organizacyj
ną, stając się moralnym kierownikiem 
niepodległościowej myśli polskiej"199. 

W okresie od listopada 1917 r. do 
stycznia 1918 r. zebrania konspiracyjne 
spiskowców odbywały się w taborach 
pułkowych u por. Wawrzyńca Typro
wicza, na terenie zajmowanym przez 
kompanię techniczną por. Stanisława 
Bergmana albo na stanowiskach artyle
rii pułkowej por. Józefa Gizy200, co po
twierdza relacja innego jej uczestnika, 
który stwierdzał, iż: ,,Na froncie włoskim 
schodziliśmy się w miejscu postoju ów
czesnego por. Józefa Gizy na obrady"201. 

Na początku 1918 r. dowództwo 
pułku zorientowało się, że spisek w puł
ku istnieje. Jeden z uczestników wyda
rzeń z lutego tegoż roku, ówczesny ppor. 
Stanisław Kawczak, tak po latach opisał 
dramatyczne sceny, jakie rozegrały się 
tuż przed wycofaniem pułku z pierwszej 
linii: ,,Pułkownik Richter policzkuje nas 

199 K. Duch, Prace niepodległościowe .. . , op. cit., poz. 93, 
s. 8. 

200 J. Giza, op. cit., s. 2: Jako dowódca plutonu armatek 
bylem na froncie w/oskim od sierpnia 1917 do kwiet
nia 1918 r. , kiedy rozchorowałem się i odesłany zo
stałem do szpitala. Zajmowane przez mój pododdział 
stanowiska były czasem punktem tajnych spotkań 
ofi cerskiej braci, szczególnie po wcieleniu legionistów 
w nasze szeregi, aby nie dekonspirować miejsc, gdz ie 
spotykano się najczęściej ( u poruczników: Bergmana 
i Typrowicza). W mojej z iemiance spotykaliśmy się 
kilkakrotnie. 

20l Karta ewidencyjna i kwestionariusz Komitetu Krzy
ża i Medalu Niepodległości, Witolda Rybakiewicza, 
CAW, sygn. akt 983. 
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slow.ami: ,, [ ... J »Składaliście przysię
gę, bierzecie gażę i jecie cesarski chleb, 
ale oficer ma 'honor. A pytam się, co za 
honor mają ci, którzy w zanadrzu noszą 
sztylet? [ ... ].Jo jest świństwo, tak robią 
zdrajcy, opryszki międzyńarodowe«. 
Podszedł do stojącego na prawym skrzy
dle por. Gizy i wrzasnął: » Aufuangen, 
zrozumiano? Nie rozstrzelać, a powiesić, 
powiesić każę!«. Kilka sekund wpatry
wał się w purpurową twarz porucznika. 
Zapanowała śmiertelna cisza. Co będzie, 
jeśli Giza straci panowanie ną.d sobą? 
Na szczęście wzrok Richtera wytrzymał 
[ ... ]. Słuchając;:, miałem wrażenie, że nas 
bije po twarzy. Towarzysze moi, zwłasz
cza Buczma, Kiełbasa, Izdebski, Karp, 
dyszeli ciężko"202 • 

Była to próba zbiorowego zastra
szenia konspiratorów, ale i potencjal
nych zwolenników akcji niepodległo
ściowej w pułku. Grożono, bynajmniej 
nie na wyrost, wyrokami Sądu Polowe
go. Po 9 lutego 1918 r. w akcie pewnej 
bezradności wycofano pułk z frontu, 
przeprowadzając dochodzenie, ponow
nie grożąc sądem wojennym i pozbywa
jąc się wielu oficerów z pułku pod róż
nymi pretekstami, a nawet dyslokując 
poszczególne kompanie. Finałem tych 
posunięć pacyfikujących antyaustriac
kie nastroje, było wydzielenie z koń
cem marca , 918 'f. legionistów i odesła
nie ich najpierw do 48 (węgierskiego) 
pułku piechoty, a potem do rezerwy 
w Polsce. Dopiero po tych zabiegach 
nakazano 20 pułkowi powrót na front 
nad rzekę Piawę. 

Czas pomiędzy lutym a czerwcem 
1918 r. to z jednej strony przygotowywa
nie się do kolejnej ofensywy przeciwko 
Włochom, a z drugiej strony ponowne 
organizowanie się antyaustriackich kon
spiratorów w szeregach pułku, którego 

202 S. Kawczak, Milkną ce echa, op. cit., s. 270. 
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zaprzysiężona kadra oficerska skurczyła 
się wskutek działań austriackiego do
wództwa. Część oficerów-Polaków była 
zdecydowana na wszystko, niewielka 
część tylko zasłaniała się przysięgą, ale 
wszyscy zdawali sobie sprawę, że mo
ment jakiegoś przełomu zbliża się nie
uchronnie. W takiej atmosferze tkwił 
pułk całą wiosnę 1918 r. i wraz z innymi 
oddziałami przygotowywał się do pla
nowanej przez dowództwo c.k. armii 
ofensywy. 

Rozpoczęła się ona na froncie wło
skim 15 czerwca 1918 r. i po począt
kowych sukcesach, została skutecznie 
udaremniona przez sabotaż za strony 
członków organizacji „Wolność", którzy 
na rozkaz kpt. Jerzego Dobrodzickiego 
wstrzymali posuwanie się naprzód swo
ich oddziałów. Chodziło o uratowanie 
jak największej liczby żołnierzy i ofice
rów. 

Wspomina ówczesny dowódca kom
panii karabinów maszynowych: ,,O go
dzinie 6 rano rozpoczął się huragano
wy ogień [ .. . ]. Pod jego osłoną prze
prawiały się kompanie szturmowe na 
pontonach przez Piawę i zajęły pierw
sze linie okopów włoskich. Za tymi 
kompaniami przeprawiła się piechota 
pułku pod szalonym ogniem artylerii 
włoskiej [ ... J. Oddziały 20 pułku po
sunęły się na 6 km w głąb dochodząc 
do kanału Fosseta, który nawet został 
przekroczony. W tym dniu doszedł do 
pierwszej linii rozkaz kpt. Dobrodzic
kiego, aby wstrzymać dalsze ataki [ .. . ]. 
Oddziały pierwszej linii meldowały do 
tyłów o niemożności posuwania się na
przód, chociaż to nie było prawdą, gdyż 
Włosi w bezpośrednim starciu stawiali 
słaby opór. .. "203 

Wtedy też powstała wśród konspi
ratorów organizacji „Wolność" koncep-

203 K. Duch, Prace niepodległościowe ... , op. cit., poz. 93, 
s. 21 -22. 
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cja poddawania się Włochom. Miała 
ona jednak niewielu zwolenników, wo
bec myśli, aby w pełnym rynsztunku 
wojennym powrócić do Polski, gdzie 
każdy żołnierz i każda ilość broni przy
dać się mogła. Pisał o tym Kazimierz 
Duch: ,,Sprawa zdezorganizowania ar
mii austriackiej była przedmiotem go
rącej dyskusji między oficerami. Zde-
ydowani zwolennicy Ententy jak por. 

Kawczak, Karp, Kossowki czy Izdebski 
chcieli zdezorganizować jednostki wla
nego pułku i nakłaniali do dezercji. 
rupa nastawionych nieufnie do En

tenty z powodu jej stosunku do Rosji 
(m.in. por. Typrowicz, Bergman, Giza, 
I uch) była zdania, że akcję demorali-
1acyjną należy szerzyć wśród Czechów, 

iemców i Węgrów, natomiast pułk 
trzymać w karności i dyscyplinie, gdyż 
1ołnierz zdemoralizowany jest trudny 
I prowadzenia i może go zabraknąć 

razie potrzeby użycia zbiorowej siły 
n,1 rzecz interesów Polski. Stanowisko 

·j grupy zaaprobował kpt. Jerzy Do-
1r dzicki:'204 

Nieudana ofensywa w czerwcu 1918 r. 
11iała dla c.k. armii w tym rejonie sil
ie rozkładowe skutki. Dowództwo au
Lriackie rozumiejąc, jaką rolę odegrali 

tym nagłym zatrzymaniu się ofensy
v oficerowie-Polacy, starali się wymie
l ich, odsyłając do kadry w kraju, na 
piecze frontu, bądź na urlopy. I tak 
li pcu 1918 r. odeszli z 20 pułku piecho
m.in. kpt. Jerzy Dobrodzicki i porucz-

, y: Kazimierz Duch, Edward Izdeb-
1 '0\ Edmund Karp i Jerzy Kossowski. 
, bawiono dowodzenia batalionem 
I. Juliusza Siwaka, a do Polski ode
no m.in. poruczników: Bronisława 

Duch, op. cit., s. 14. 
I dward Izdebski (1897-1932), absolwent Gimna
jum Il w Nowym Sączu (1915 r.), podporucznik 
k. arm ii i kapitan dyplomowany WP. Odznaczony 
1 lll. Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodle
losci. 

Ducha206
, Stanisława Kawczaka, Włady

sława Kornausa, przysyłając w to miej
sce Czechów i Austriaków lub lojalnych 
oficerów-Polaków. Najbardziej niesfor
ne kompanie usuniętó daleko od puł
ku dla odbywania męczących ćwiczeń, 
robót fortyfikacyjnych i drogowych czy 
osłony lotniska. Cały pułk zresztą prze
sunięto na trzy tygodnie do rezerwy. 
Dowódca pułku polecił oficerom naro
dowości niemieckiej i czeskiej bacznie 
śledzić poczynania oficerów-Polaków, 
każdq. kompanię naszpikowano szpiega
mi, nie można było pod żadnym pozorem 
zgromadzić się kilku Polakom, by zaraz 
nie znalazł się nieproszony Niemiec czy 
Czech207

• 

Po odejściu wspomnianych ofice
rów komendę nad konspiracją objął por. 
Wawrzyniec Typrowicz, który miał do 
pomocy u schyłku wojny następujących 
zaprzysiężonych członków organizacji 
,,Wolność": Stefana Buczmę, Jana Dur
laka, Leona Gajewskiego, Stanisława 

Jarosza, Władysława Kiełbasę, Tadeusza 
Kleina, Władysława Kumora, Stefana 
Kuziela, ks. Antoniego Miodońskiego 
(kapelana), Tadeusza Piotrowskiego, 
Stanisława Plapperta, Kazimierza Putka, 
Witolda Rybakiewicza, Mariana Sera
finiuka, Stefana Skumiela, Jana Wantu
cha. Z końcem września 1918 r. liczba 
zakonspirowanych podoficerów i żoł
nierzy wynosiła ponad 80 osób208

• 

Praca konspiracyjna polegała wów
czas głównie na budzeniu ducha na-

206 Bronisław Bazyli Duch (1891-1919) , absolwent 
Gimnazjum II w Nowym Sączu (1910 r.), sądec
ki działacz niepodległościowy, podporucznik c.k. 
armii i pośmiertnie kapitan WP. Poległ jako oficer 
1 pułku strzelców podhalańskich pod Magierowem, 
na froncie ukraińskim . Odznaczony m.in. Orderem 
Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległo
ści. 

207 Ibidem, s. 15. 
208 W. Typrowicz, Praca niepodległościowa do listopa

da 1918 r., archjwum „Związku Organizacji »Wol
ność« ... ", teczka II b, poz. 94, s. 5. 
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rodowego wśród żołnierzy i utrzymy
waniu dyscypliny, aby uratować pułk 
i w jak największej liczbie i sile powró
cić do Nowego Sącza. We wrześniu 
1918 r. sytu·acja stała się z11pełnie dra
matyczna wobec zablokowania przez 
austriackie władze wojskowe dostępu 
do informacji. Uniemożliwiońo wysy
łanie oficerów i podoficerów na urlo
py. Zabroniono dostarczania poczty 
i gazet. Pisał uczestnik tych wydarzeń: 
,,Sytuacja była prawie beznadziejna. 
Odczuwaliśmy instynktem - zbliżającą 
się burzę rewolucyjną, jednak komen
dy austriackie działały jeszcze bardzo 
sprężyście, nie dopuszczając do jakich
kolwiek wystąpień:'209 

Rozłam frontu włoskiego nad rzeką 
Piawą nastąpił 29 października 1918 r., 
gdy 12 Dywizja Piechoty zaczęła się 
wycofywać z miasta San Dona di Pia
ve i jego okolicy. Konspiratorzy wyda
li polecenie, aby zachować dyscyplinę 
i za wszelką cenę nie dać się wziąć do 
niewoli. 20 pułk piechoty cofał się we 
wzorowym porządku, osłaniając od
wrót dywizji, podczas przepraw przez 
rzeki Livenza i Tagliamento. Trasa mar
szu wiodła przez miejscowości Porto
gruaro, Palmanova i Dolinę Wippach. 
Wokół działy się dantejskie sceny- ata
kujący Włosi, zdemoralizowane i roz
latujące się oddziały c.k. armii ( celowali 
w tym Czesi), powszechny chaos, braki 
w zaopatrzeniu i bardzo dokuczliwa 
- zimowa wręcz - pogoda. Jak wspo
minał uczestnik tych dramatycznych 
chwil, ówczesny chor. Ferdynand Paw
łowski2 10: ,,Nastąpiło ogólne rozpręże
nie. Włoskie aeroplany bojowe latały 

209 W. Typrowicz, op. cit., poz. 94, s. 6. 
210 Ferdynand Pawłowski (1894-1987) , chorąży sa

nitarny Legionów Polskich i kapitan rezerwy WP. 
Absolwent c.k. Gimnazjum Il w Nowym Sączu 
i Wydziału Lekarskiego UJ, sądecki działacz niepod
ległościowy. Odznaczonym.in. Orderem Wojennym 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości. 
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zupełnie bezkarnie nad naszymi gło
wami i zrzucały różnojęzyczne ulotki, 
skierowane do wszelkich narodowości 
monarchii Habsburgów, wzywające do 
poddawania się:'2 11 Dzięki ogromnemu 
wysiłkowi konspiratorów z organizacji 
„Wolność" 20 pułk piechoty w pełnej 
karności dotarł na terytorium Słowenii, 
gdzie ostatecznie postanowiono zrzucić 
austriackie dowództwo. 

Najpierw przewrót nastąpił w tabo
rach pułku (2 listopada 1918 r.), gdzie 
dowodził por. Wawrzyniec Typrowicz. 
Zrzucano z czapek tzw. bączki au
striackie i przypięto biało-czerwone 
kokardki. Z powodu znacznego odda
lenia taborów od pułku, który szedł 
w straży tylnej, cofających się oddzia
łów c.k. armii, nie było możliwości 
przeprowadzenia wspólnej akcji. Tak te 
chwile wspomina komendant taborów: 
„Zarządziłem zbiórkę podległych mi 
oddziałów i zakomunikowałem, że Au
stro-Węgry się rozpadły, że każda na
rodowość posiadać będzie własne pań
stwo, że rozkazuję przypięcie kokardek 
w barwach narodowych w miejsce tzw. 
bączków. Zrzekłem się też dowództwa 
nad żołnierzami innych narodowo
ści."212 

Jego zastępcą był sądeczanin, chor. 
Stanisław Mężyk, który położył duże 
zasługi w samym przewrocie, wykazu
jąc się odwagą, determinacją i zmysłem 
organizacyjnym. W jego wspomnie
niach można przeczytać: ,, . .. posta
nowiliśmy sformować oddział polski 
i załadować wozy najcenniejszym ma
teriałem wojennym oraz wysłać emi
sariuszy po pułkach celem wywołania 
fermentu. W magazynach austriackich, 
przygotowanych na kampanię zimową, 
zaopatrzyliśmy się w żywność, broń, 

211 F. Pawłowski, Wspomnienia legionowe, op. cit., 
s. 90. 

212 W. Typrowicz, op. cit., poz. 94, s. 8. 

Udział sądeczan w konspiracji niepodległościowej w szeregach c.k. armii 

r wn1cJę [ .. . ]. Po drodze kilka luź
h grupek żołnierzy skierowałem do 
1 ·go oddziału i zapewniłem sobie 

,noc dwóch baterii polowych ma-
1 ujących w kierunku naszego obozu 

1d dowództwem Polaka, por. Lechne-
11 

Na wieść o przewrocie w tabo
h dowództwo austriackie chciało je 
I ro ić, ale dzięki zdecydowanemu 

, ·ciwdziałaniu oficerów-Polaków 
O pułku zrezygnowano z tego po
lu. Wspominał Kazimierz Duch: 

owódca pułku wydał polecenie za
k wania taborów i aresztowania 

, wódców ruchu niepodległościo-
10 [ . .• ].Dzięki interwencji adiutan-
1 llłku kpt. Eduarda Safarika, który 
Jżył wytłumaczyć płk. Friedricho
Richterowi, iż po aresztowaniach 

,lszewizowani żołnierze wymordują 
,ystkich swoich dotychczasowych 

łożonych, w ostatniej chwili do-
l a zaniechał walki:'214 Ten stan 
jściowy nie mógł jednak trwać 

1 •o, gdyż nastroje wśród oficerów 
11., ków i żołnierzy nie pozwalały 

la lsze tolerowanie dowództwa au-
1.1 ·kiego. Wkrótce zresztą udało się 
I owi połączyć ze swymi taborami. 
I , ię to 7 listopada 1918 r. Oddział 
mowy liczący około 250 żołnierzy, 

się z macierzystym pułkiem, 
t rym władza nadal spoczywała 
·kach płk F. Richtera, spowodował 

111 ·nt rewolucyjny, który został jed-
opanowany przez por. Wawrzyń

l prowicza, bowiem zgodził się on 
•umentacją pozostałych oficerów-

1.,ków, żeby ze względów natury 
znej nie przedsiębrać ostatecz

h kroków, zwłaszcza, iż maszero-

, lężyk, Opis prac niepodległościowych na froncie 
"km,, archiwum „Związku Organizacji »Wo!

« .. :: teczka II b, poz. 95, s. 2-3. 
Il uch, Prace niepodległościowe ... , op. cit., poz. 93, . , 

wano nadal wśród oddziałów węgier
skiej 33 Dywizji Piechoty215. 

Trzy dni później zdecydowano, że 
pora nadeszła. 10 listopada 1918 r. pod
czas postoju w rejonie Planina-Rakek, 
po krótkiej naradzie aktywu organizacji 
,,Wolność': nastąpił przewrót w samym 
pułku. Jego dotychczasowy dowódca płk 
Friedrich Richter ustąpił, a zgromadze
nie oficerskie wybrało na dowódcę 20 
pułku piechoty najstarszego rangą ofice
ra-Polaka por. Stanisława Plapperta. 

W relacji na ten temat można prze
czytać: ,,Wolę zgromadzenia oficerskie
go zakomunikowano żołnierzom, co 
zostało przyjęte z entuzjazmem. Poczu
li się prawdziwym Wojskiem Polskim, 
o czym tak długo marzyli. Przewrót od
był się bezkrwawo, chociaż początkowo 
zanosiło się na walkę. Dotychczasowy 
dowódca, płk Richter zaniechał walki 
i sam oddal się wraz ze swoimi oficera
mi Niemcami pod opiekę poruczników 
Typrowicza i Plapperta. Na taką jego de
cyzję wpłynęła także zdecydowana po
stawa pułku, która zmusiła do respektu 
i uległości oficerów innych narodowości 
[ ... ]. Praca uświadamiająca organiza
cji ,,Wolność" wydała swoje owce. Żoł
nierze byli przygotowani do przewrotu 
i nie ulegli pokusie samowoli i dezorga
nizacji, jaka nastąpiła w innych pułkach 
[ ... ] . Utrzymywanie dyscypliny w czasie 
odwrotu było niezbędne ze względu na 
zupełne rozprężenie frontu, na koniecz
ność aprowizacji i obronę przed Wło
chami. Zapał oficerów i żołnierzy, iż są 

215 S. Plappert, Sprawozdanie z powrotu b. austriackiego 
20. p. p. znad Piawy, archiwum „Związku Organi
zacji »Wolność« .. .': teczka II b, poz. 84, s. 1: Uzna
jąc rygor wojskowy, plan odwrotu, przydział kwater, 
pobór żywności i orientacji o nieprzyjacielu, który 
nadal siedział nam na karkach, radzi/em, by- na po
zór - pozostało po dawnemu, aby dla dobra Ojczyzny 
wszelkich sil do/ożyć, celem utrzymania ładu pomię
dzy żołnierzami, gdyż powstająca Polska potrzebuje 
siły, a nie niedobitków . 
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już Wojskiem Polskim dodawał im sił 
i otuchy. Byłto jak gdyby marsz Legio
nów Dąbrowskiego z ziemi włoskiej do 
polskiej przy _brzmieniu poprzednio nie
dozwolonej pieśni » Jeszcze, Polska nie 
zginęła« . .. "216 

Wspomina ten moment i:ównież 
ostatni pozostały w pułku legionista, 
chor. Ferdynand Pawłowski: ,,Polacy, 
stanowiący prawie całą załogę żołnierską 
i znaczną przewagę oficerską (najniż
szych stopni), zażądali od komendanta 
pułku przelania komendy na najstar
szego oficera-Polaka [ ... ]. Komendant, 
po pewnych ·oporach, musiał się na to 
zgodzić. Najciężej było z dwoma ko
mendantami baonów, zacietrzewionymi 
Czechami, którzy długo się opierali, ale 
ostatecznie musieli ulec, zagrożeni aresz
towaniem:'211 Ciekawym i powtarzają
cym się zjawiskiem w wielu relacjach, 
była postawa oficerów pochodzenia cze
skiego, którzy prezentowali najczęściej 
antypolską postawę i to prezentowaną 
do samego końca wojny. 

Pieszy marsz 20 pułku piechoty znad 
rzeki Piawy do Brezovicy na terytorium 
Słowenii trwał szesnaście dni. Żołnie
rze przeszli około 160 km, czyli około 
10 km dziennie, będąc w straży tylnej, 
cofających się oddziałów c.k. armii. Był 
to ,, . . . ciężki marsz pieszy w warunkach 
wprost strasznych, gdyż odbywał się 
wśród bezładnej masy, znajdującej się 
w dzikim odwrocie, wśród której groź
bą bagnetu i karabinów maszynowych 
trzeba było torować sobie drogę. Jedynie 
wpływowi moralnemu oficerów należy 
przypisać, że wszystko odbyło się w zu -
pełnym porządku, a cała robota polega
ła na tym, aby doprowadzić pułk do Oj
czyzny, uważając, aby żaden oddział nie 
został zapomniany i wzięty do niewoli 
albo wmieszany między inne związki 

216 K. Duch, Prace niepodleglościowe ... , s. 29. 
217 F. Pawłowski, op. cit., s. 91. 
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taktyczne. Udało się to mimo ograni
czonej łączności. Tylko nieznaczna ilość 
maruderów dostała się do niewoli:'218 

Trasa marszu wiodła przez miejsco
wości Santo Stino di Livenza, Sagittarie, 
Portogruaro, Latisana, Turguano, Ce
rvignano del Frioli, Palmanova, Mon
falcone, Gorycje i Dolinę Wippach. 
Pułk przedostał się na terytorium Sło 
wenii i maszerował dalej przez miej
scowości Aj dovścina, Vipava, Płanina, 
Rakek, kierując się na 'Brezovicę pod 
samą Lublaną. 

13 listopada 1918 r., po odejściu 
z pułku żołnierzy obcej narodowości, 
nastąpiło jego przeformowanie w dwa 
bataliony. Dowódcą całości został por. 
Stanisław Plappert, jego zastępcą por. 
Wawrzyniec Typrowicz, a adiutantem 
por. Władysław Kumor (sądeczanin). 
I batalionem dowodził por. Władysław 
Kiełbasa (sądeczanin), a poszczególnymi 
kompaniami porucznicy: Stefan Ku
zieF19, Witold Rybakiewicz220, Stefan Sku
miel221 i Kazimierz Trzciński. Natomiast 
dowódcą I batalionu karabinów maszy
nowych został por. Kazimierz Putek, 
a kompaniami dowodzili porucznicy: Ta
deusz Piotrowski, Marian Serafiniuk222, 

2 18 K. Duch, Prace niepodleglościowe .. . , op. cit., s. 30. 
219 Stefan Kuziel (1897-1940) , porucznik c.k. arm· 

i kapitan WP, w latach 191 8- 1924 byt oficere 
I pułku strzelców podhalańskich w Nowym Sącz 
Po kampanii wojennej 1939 r. w niewoli sowieckiej 
Zamordowany przez NKWD w Katyniu. 

220 Witold Rybakiewicz (1894-1940), absolwent Gim 
nazjum II w Nowym Sączu (1913 r.) , porucznik c. 
armii i kapitan rezerwy WP. Po kampanii wojenn 
1939 r. w niewoli sowieckiej. Zamordowany prze 
NKWD w Katyniu. Odznaczony Medalem Niepod 

ległośc i. 
22 1 Stefan Skumiel (1893-1941) , absolwent c.k. Gim 

nazjum II w Nowym Sączu (1913 r.), porucznik c. 
armii i komisarz Policji Państwowej. Odznaczon 
Medalem Niepodległości. 

222 Marian Serafiniuk (1896-1963), urodzony w L1 
manowej, absolwent c.k. Gimnazjum II w Nowy 
Sączu (1915 r.), porucznik c.k. armii i major W 
ostatni dowódca 1 pułku strzelców podhalański 
podczas kampanii wojennej 1939 r. 
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l,1dysław Graczyński i Tadeusz Nama
\' 11 ki. 

Wtedy też nastąpiła uroczysta de
l , la przed nowym dowódcą pułku, 
tory przemówił, tłumacząc, ,,co znaczy 

zmiana i co politycznie się stało, od
olując się do pamięci przodków i do 
1 I la narodowego, Białego Orła, który 
I Lej chwili nad pułkiem powiewa''223. 
,1wództwo poszczególnych oddziałów 
•o zywało w rękach samych młodszych 
1 crów, co nasuwa myśl, biegnącą do li
opadowych dni 1830 r., kiedy to spisek 
1dchorążych zaowocował w Warszawie 

ow taniem przeciwko innemu zaborcy 
1lski. Nastrój był podniosły, a „każdy 
, , •maszerowujący oddział, zakrzyk-
1: »Niech żyje Polska!« i znów pewnie 
zodkowie nasi, którzy szli przed nami 
m szlakiem w nadziei odbudowania 
Jcqzny, kości swe na obcej ziemi kła-

' radowali się, iż spełniło się marze
t', bo Polska powstała, by żyć"224 . 

Tymczasem w Brezowicy 20 pułk 
t ·hoty w sile około 1200 żołnierzy 
irtcerów został zawagonowany. Była to 
Ina czwarta stanu pułku według eta-

,w przewidzianych w c.k. armii ( 4810 
,tnierzy i podoficerów oraz 104 ofice
w) . Śmierć, rany i niewola, ale także 
(dzielenie oficerów, podoficerów i żoł
rzy obcej narodowości, zrobiły swo

iemniej jednak w tych warunkach 
ranie 1200 ludzi, zdyscyplinowanie 

1 i zmuszenie do kolejnego wysiłku, 
Io ogromnym sukcesem. Zwłaszcza, 
lookoła inne oddziały poddawały się 
olucyjnym nastrojom, rozprężeniu 

, abieżom, wydarzeniom tak wówczas 
,w zechnym na trasach powrotów 

swoich garnizonów, a dowódca 20 
lku piechoty por. Stanisław Plappert 
utrzymywał pułk w karności i po-

Plappert, Sprawozdanie z powrotu b. austriackiego 
11. J>. p. znad Piawy, op. cit., poz. 84, s. 2. 

lh1dcm, s. 2. 

szanowaniu dla władzy tak dalece, że 
był przedmiotem podziwu i szacunku 
ludów, wśród których maszerował:'225 

Pod Lublaną konie.cznym się stało 
zdobycie lokomotywy i wagonów w ilości 
zdolnej pomieścić ludzi i sprzęt, bowiem 
dalszy marsz w kierunku Nowego Sącza 
był nie tylko niemożliwy z powodu wiel
kiej odległości i wyczerpania żołnierzy, 
ale także niebezpieczny z powodu moż
liwości narażenia się na rozbrojenie czy 
to na terenie Słowenii czy tym bardziej 
Austrii. W ciągu jednego dnia udało się 
zaradzić temu problemowi. Służby puł
kowe działały sprawnie także w innym 
podstawowym aspekcie wojennej dzia
łalności, a mianowicie odpowiedniej 
aprowizacji oddziałów. ,,Żywność na 10 
dni przygotował skrzętnie por. Typro
wicz, piekąc chleb przez całą noc w za -
rekwirowanych piekarniach polowych. 
Imponujący był wygląd tego ruchome
go składu produktów żywnościowych, 
a wywoływał wśród innych, na ogół 
głodujących oddziałów, wielkie zainte
resowanie, to też strzegliśmy go jak oka 
w głowie:'226 

Komendantem straży porządkowej 
odpowiedzialnym za sprawny załadunek 
był zastępca oficera Stanisław Mężyk227, 
który wywiązał się z tego zadania zna -
komicie. Sam tak ten moment przygoto
wań do powrotu do Polski wspominał: 
,,Przymaszerowaliśmy na stację kolejo
wą pod Lublaną i tam z bronią w ręku 
zajęliśmy wagony na transport, choć 
dowództwo 12 Dywizji Piechoty zarzą
dziło marsz polskich pułków do Grazu, 

225 J. Siwak, Raport Dowództwa I pułku strzelców pod
hala,~s~(ch, archiwum „Związku Organizacji „Wol
nośc ... , teczka n b, poz. 83. 

226 S. Plappert, op. cit., poz. 84, s. 2. 
227 Stanisław Mężyk (1892-1940) , urodzony w Olsza

nie kolo Nowego Sącza, uczeń c.k. Gimnazjum I 
w Nowym Sączu, chorąży c.k. armii i kapitan WP, 
po kampanii wojennej 1939 r. w niewoli sowieckiej, 
zamordowany przez NKWD w Katyniu. Odznaczo
ny Medalem Niepodległości. 
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aby" nas łatwiej rozbroić . [ . .. ]. Ponie
waż znaczrnr" część szeregowych, którzy 
wcześniej jako jeńcy przeżyli przewrót 
bolszewicki, usiłowała wyłamać się spod 
naszej władzy, mogąc zagrażać całości 
transportu, wybrałem z mego oddziału 
40 bezwzględnie pewnych i na wszystko 
zdecydowanych ludzi i użyłem ich do 
rozbrojenia zbolszewiczałych żołnierzy 
oraz pilnowania bezpieczeństwa nasze
go transportu:'228 

W konsekwencji tych zdecydowa
nych działań zabrano ze sobą'llO koni, 
36 karabinów maszynowych, 2 działa, 
kuchnie polowe, sprzęt telegraficzny 
i telefoniczny, amunicję i zapas żywności 
na ponad tydzień . Resztę taboru ( w tym 
ponad 200 koni) zgodził się na ochotni
ka doprowadzić do kraju ppor. Włady
sław Kwaśniak229 • 

14 listopada 1918 r. o godzinie 21 po
ciąg ruszył ku Polsce w kierunku na Lu
blanę, Graz, Wiedeń, Bratysławę i Bogu
min. W ciągu tej podróży czterokrotnie 
bezskutecznie próbowano pułk rozbroić 
lub zarekwirować wiezioną żywność 
(Słoweńcy na granicy, dwukrotnie Au
striacy w Grazu i Wiedniu oraz Czesi 
w Boguminie) . 

Transport posuwał się dalej w kie
runku Wiednia. ,,Najwięcej kłopotu 
było w Wiedniu-Matzleinsdorf, gdzie 
chciano wyładować cały transport. Pole
cono żołnierzom przyjąć zbrojną posta
wę. Wyładowano karabiny maszynowe 
na dachy wagonów, wystawiono je przez 
drzwi i okna, oddano parę ostrzegaw
czych strzałów. Ostatecznie po okupie
niu się kilkoma sztukami bydła i kilkoma 

228 S. Mężyk, op. cit. , poz. 95. 
229 W raporcie dowództwa l pułku strzelców podha

lańskich w Nowym Sączu (sygn. : L. 9 res. adj. z 10 
grudnia 1918 r.), ko ntynuatora tradycji 20 galicyj
skiego pułku piechoty, kpt. Juliusz Siwak napisał 
m.in.: Ppor. Kwaśniak zgłosił się dobrowolnie do ura
towania maj9tku narodowego u komendanta pułku 
por. Plapperta, by doprowadzić do kraju tabor, które
go nie można było załadować wraz z pułkiem. 
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workami mąki komenda dworca, chcąc 
uniknąć walki z nastawionymi bojowo 
transportem zdecydowała się dostarczyć 

nową lokomotywę. Aby przypadkiem 
nie zatrzymano jej na granicy w Luden
burgu posadzono na niej podoficera 
z wartownikiem:'230 

Poważny wkład w bezpieczne opusz
czenie dworca wiedeńskiego (południo
wego) miał chor. Stanisław Mężyk, któ
ry ze swoją wypróbowaną w Lublanie 
eskortą zapobiegł rekwizycji żywności 
i koni, zmuszając do opuszczenia dwor
ca przez kompanię żołnierzy austriac
kich. Wspominał: ,,Po krótkiej utarcz
ce z dowódcą kompanii, wskazałem na 
wagon naszego transportu, z którego po 
rozsunięciu drzwi, ukazały się wyloty lu 
ckm i kilku miotaczy granatów. Skutek 
był piorunujący. Dowódca zarządził od
marsz kompanii z dworca .. . "231 

Po doczepieniu do transportu no
wej lokomotywy transport dotarł na 
wiedeński dworzec (północny), gdzi 
„przedstawiciel rządu Republiki Austrii 
zawiadomił nas, że transport poddan 
zostanie ścisłej rewizji, a materiał wo
jenny skonfiskowany. Po krótkiej nara
dzie z porucznikami Plappertem i Ty 
prowiczem sfingowałem bunt, wdarłe 
się z żołnierzami z granatami w rękac 
na dworzec. Powstało takie przerażenie 
że ów przedstawiciel rządu wbiegł n 
peron i krzyczał do urzędnika ruchu 
»Diesen Transport nur frei lassen, nu 
frei lassen« ... "232 

To nie były jednak ostatnie trud 
ności. ,,W Boguminie Czesi próbowa 
li transport zatrzymać. Nie wdając si 
w dłuższe rozmowy, otworzono ogie 
z karabinów maszynowych, a w między 
czasie przestawiono zwrotnicę. W ten spo 

230 S. Plappert, op. cit., s. 3. 
231 S. Mężyk, Przebieg pracy ideowo niepodległościow 

archiwum „Związku Organizacj i „Wolność" . . . ", tec1. 
ka II b, poz. 95, s. 4. 

232 Ibidem, s. 5. 
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h transport szczęśliwie opuścił granice 
, ·chosłowacji"233 i 19 listopada 1918 r. 
był owacyjnie witany na dworcu kole-

1wym w Nowym Sączu:'234 

W sądeckim garnizonie nastąpi
, połączenie oddziałów, które wróciły 
frontu włoskiego z batalionem za

.,sowym pułku przybyłym wcześniej 
1:1rnowa oraz Milicją Wojskową pilnu

•} porządku w mieście . Tak powstał 20 
ulk piechoty Wojska Polskiego, prze

t11i.1nowany 1 grudnia 1918 r. (rozkaz 
1 12 Polskiej Komisji Wojskowej) na 
pułk strzelców podhalańskich. Tym-

1,1sowym dowódcą pułku został kpt. 
uliusz Siwak. W ten sposób zakończy

się konspiracyjna praca niepodległo-
l<lwa prowadzona przez organizację 
\'> In ość" w szeregach byłego 20 (galicyj-
1t.·go) pułku piechoty, w której to pra
ważną rolę odegrali Sądeczanie i byli 
,n iowie sądeckich gimnazjów. Warto 

11 walić w zbiorowej pamięci ich na
rnka. W skład grupy inicjatywnej or-
111izacji „Wolność" wchodzili sądecza
ll: Józef Giza, Klaudiusz Skwarczek 
J,1n Uryga oraz absolwent sądeckiego 
lllnazjum, Rudolf Kożusznik. Na-
pnie, w latach 1917-1918, dołączyli 

, niej sądeczanie: Edward Izdebski, 
ładysław Kapturkiewicz, Władysław 
·łbasa, Władysław Kumor, Stani-

. w Mężyk, Marian Serafiniuk, Józef 
orupka oraz absolwenci sądeckich 

111nazjów: Bronisław Bazyli Duch, 
. ,imierz Duch, Izydor Goldberger, 
c.111isław Kawczak, Jerzy Kossowski, 
11 cd Skowronek i Stefan Skumiel. Te 

jącej wtedy na mapach - Rzeczypospo
litej. Za tę insurekcyjną służbę groziła 
im nawet kara śmierci (jako zaprzysię
żonym oficerom zabor,czej armii). Mieli 
tego pełną świadomość, ale patriotyzm 
wyznaczał im jedyny możliwy do zaak
ceptowania - przez człowieka honoru 
- kierunek. Nie mogąc służyć polskiej 
sprawie w legionowych mundurach, słu
żyli jej w szeregach c.k. armii. 

Warto przy tym nadmienić, że po
wrót 20 (galicyjskiego) pułku piechoty 
w takim stanie był zaiste wyczynem nie
zwykłym, a do tego jeszcze jakże symbo
licznym, kierując się słowami polskiego 
hymnu narodowego. Prawie dwadzie
ścia lat później, pisał o tych konotacjach 
historycznych, oficer rezerwy tegoż puł
ku, dr Roman Pollak: ,,Jeżeli na przeży
cia nasze na froncie włoskim patrzymy 
z dalszej perspektywy, to aż lęk bierze, 
skoro przychodzi uświadomić sobie, że 
na tej włoskiej ziemi, na tych alpejskich 
szczytach, na tej lombardzkiej równinie, 
wielokrotnie ważyły się losy tysięcy pol
skich żołnierzy, w polskich i nie polskich 
mundurach, ale zawsze były to losy tra
gicznie splątane z ideą niepodległości 
[ .. . ]. Nasz Hymn narodowy, jego słowa 
o powrocie z bronią w ręku z ziemi wło
skiej do Polski, są dla nas szczególnie 
drogie i bliskie, brzmią nam w uszach jak 
prawda żywa, jak proroctwo, które się na 
naszych oczach i przy naszym czynnym 
udziale stawało rzeczywistością:'235 

Można sobie wyobrazić, iż w żołnier
skich okopach pod koniec I wojny świa
towej mówiło się w ten właśnie sposób, 
sycąc żołnierską wyobraźnię i podnosząc 
narodowego ducha. ,,Praca uświadamia
jąca wydała swoje owoce. Żołnierz był 
przygotowany do przewrotu i nie uległ 

235 R. Pollak, Przemówienie na zjeździe Zwi9zku Orga
nizacji „Wolność" (6 czerwca 1937 r.) - archiwum 
.,Zw iązku Organizacji „Wolność" .. :; teczka I a, 
poz. 5. 

SS 



Jerzy Giza 

pokusie samowoli i dezorganizacji, jaka 
nastąpiła w innych pułkach, był dojrza
łym do wolności:'236 

Ta wysoka ocena żołnierza pocho
dzącego głównie· z Sądecczy;ny i Pod
hala, wydana została bynajmnieJ nie na 
wyrost. Słowa te potwierdziły się w la
tach 1918-1920, gdy ów były pułk c.k. 

236 K. Duch, op. cit., s. 29. 
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armii, już jako 1 pułk strzelców podha
lańskich, toczył zacięte i zwycięskie wal
ki przeciwko wojskom czeskim, ukraiń
skim i bolszewickim w obronie zagrożo
nej niepodległości i granic odrodzonej 
Polski. Warto o tym pamiętać nie tylko 
w stulecie I wojny światowej ... 

1 kasz Porem ba 

ojna światowa w powiecie 
1 owosądeckim - zarys walk, 
·lacje świadków, ślady 

Moim Pradz iadkom: 
lt,/,alowi Porembie (27 III 1895 - 09 XI 1964) 

fa nowi Jarzqbowi (29 IX 1869 - 16 II 1960) 
Henrykowi Roli (18 VII 1889 - 05 V 1960) 

lolnierzom I wojny światowej, opracowanie 
niniejsze poświęcam. 

Powiat nowosądecki - powiat w wo
odztwie małopolskim. Siedzibą władz 
, tatowych jest miasto Nowy Sącz. 

1n iczy od wschodu ze Słowacją, od 
hodu z powiatem nowotarskim i li
nowskim, od północy z powiatem 
,kim i tarnowskim, od wschodu 

owiatem gorlickim. Większość po
tu zaj mują tereny górskie i wyżyn

,\ także doliny rzeczne Dunajca 
•o głównymi dopływami: Popradem 
m icnicą. Rzeki te rozdzielają główne 
na górskie Sądecczyzny: Beskid Są-
t, Beskid Wyspowy i Beskid Niski, 
,jące Kotlinę Sądecką od południa, 

1odu i zachodu, natomiast od półno-
11j dują się pasma Pogórza. W czasie 
wanych wydarzeń tereny te znajdo
,i~ pod zaborem austriackim i na

\ do tzw. Galicji, a mieszkańcy ich 
r ·krutowani do zaborczego wojska 

111 węgierskiego. 

tedy 28 VI 1914 roku szalę napięć 
,y państwami europejskimi przela
ój two w Sarajewie austro-węgier-

o następcy tronu, arcyksięcia Fer-
1 la, echa tego wydarzenia dobie-
1wnież terenu sądeckiego. Wkrótce 

hla I wojna światowa. 
, zątkowo dowództwo rosyjskie 
"a lo poprzez tereny Galicji roz
ofcnsywę w kierunku Śląska, Mo
l,1 lcj do Wiednia, serca monarchii 

Kompania 20 pułku piechoty maszeruje ulicą 
Jagiellońską. 

Pocztówka ze zbiorów Krzysztofa Hołdysa 

Habsburgów. Dla dowództwa armii au
stro-węgierskiej Galicja była terenem 
wyjściowym do ataku na Rosję. Po po
czątkowych sukcesach Austrii w bitwie 
pod Kraśnikiem 23-25 VIII 1914 r. 
i Komarowem od 26 VIII do 2 IX 1914 r. 
inicjatywę przejęła armia carska. Ruszył 
„rosyjski walec parowy" jak propaganda 
nazwała ofensywę rosyjską. 3 IX Rosja
nie zdobyli Lwów i zamknęli w okrążeniu 
Przemyśl, jedną z największych w owym 
czasie twierdz, przekroczyli Dunajec i 16 
XI podeszli pod kolejną twierdzę - Kra
ków - gdzie w bitwie stoczonej w dniach 
16-18 XI zostali powstrzymani. 19 XI 
Rosjanie podeszli pod Nowy Sącz, zbli
żali się do niego jednocześnie drogami 
z kierunku Grybowa, Korzennej, Zna
mirowic, a także Kamionki Wielkiej. 

Wojska austro-węgierskie prowadzi
ły na tych kierunkach głównie działania 
opóźniające - straże tylne organizowa
ły punkty oporowe i wycofywały się 
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