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Klamka zapadła. Mamy Wojsko Polskie
Tak, klamka zapadła! Wicepremier Beata Szydło i Mariusz Błaszczak,
minister obrony narodowej zgodnie potwierdzili: w Nowym Sączu od
podstaw będzie tworzona duża, nowoczesna jednostka Wojska Polskiego!
- W Nowym Sączu znów powinna stacjonować jednostka wojskowa, nawiązująca do tradycji
przedwojennego 1 pułku strzelców
podhalańskich - przekonywał Zygmunt Berdychowski, prezes SKT
„Sądeczanin”. Już pierwsze spotkanie stowarzyszenia w sądeckim ratuszu pokazało, jak wielu jego idea
ma sojuszników. Samorządy gmin,
powiatów i województwa po kolei
przyjmowały uchwały wsparcia.
„Za” byli też sądeczanie, co najdobitniej okazało się, gdy stowarzyszenie „Sądeczanin” rozpoczęło
zbieranie podpisów pod apelem
o powrót wojska. Dzięki wspaniałym wolontariuszom, wsparciu firm,
samorządów, organizacji i Kościoła,
udało się tych podpisów zebrać aż
30 tysięcy. Dziś wielu wolontariuszy
było w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tej ważnej chwili towarzyszyli samorządowcom i politykom a także żołnierzom 21 brygady
strzelców podhalańskich z ich dowódcą, pułkownikiem Dariuszem
Lewandowskim na czele. Wszyscy
byli świadkami historycznych słów:
- To ważny dzień dla Sądecczyzny, to ważny dzień dla całej Małopolski - mówiła wicepremier Beata Szydło - bo spełniamy życzenie
społeczności o powrót na Sądecczyznę polskiego wojska i zwiększamy
bezpieczeństwo naszej Ojczyzny.
Dziękuję za tę inicjatywę, dziękuję
też ministrowi Mariuszowi Błasz2

czakowi, który pozytywnie na nią
odpowiedział. Od początków naszego rządu dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, konsekwentnie
rozbudowujemy i unowocześniamy
naszą armię.
- W rządzie pani premier Beaty Szydło miałem zaszczyt pełnić
funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, doprowadziłem do odtworzenia w Nowym Sączu oddziału straży granicznej. Bo
taka była potrzeba - przypomniał
minister Mariusz Błaszczak. - Gdy
teraz spotykam się z dowódcami
wojskowymi, słyszę o likwidowanych za czasów rządu PO-PSL garnizonach, jednostkach, oddziałach.
Rząd PiS tkankę wojska odbudowuje, kupujemy najnowocześniejszy
sprzęt, powołujemy do życia nowe
jednostki. Doprowadziłem do tego,
że powstaje nowa, osiemnasta dywizja Wojska Polskiego, zlokalizowana na wschód od Wisły. Bo takie
są potrzeby. Wojsko Polskie musi
być liczniejsze, stąd kampania „Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej”.
- Jeśli wojsko ma być liczniejsze,
musi też wrócić do miejsc, w których kiedyś stacjonowało - mówił
minister Błaszczak. - I tak będzie
w przypadku Nowego Sącza, gdzie
w ramach 21 brygady strzelców
podhalańskich powołamy batalion
piechoty górskiej, którego siedzibą
będzie właśnie Nowy Sącz. To niezwykle istotne nie tylko dla regio-

nu. Liczniejsze, dobrze uzbrojone
wojsko jest gwarancją naszej pozycji międzynarodowej.
Po tych słowach ministra Błaszczaka wśród sądeczan wybuchła
burza braw. Dwa lata starań, zabiegów... Udało się, choć nie wszyscy
w to wierzyli. Dlatego pewnie Jerzy
Giza, występujący w imieniu inicjatorów apelu o powrót wojska na
Sądecczyznę przytoczył te właśnie
słowa Józefa Piłsudskiego, honorowego obywatela Nowego Sącza:
- Jeśli ci mówią, że głową muru
nie przebijesz, nie wierz temu. Jak
zapewnił Jerzy

Giza, sądeczan

przywiodła do Warszawy wierność
Rzeczpospolitej, wierność jej tradycji. Ta sama, która kazała Władysławowi Łokietkowi zwracać się
do naszych przodków „wierni sądeczanie”.
Kiedy rozpocznie się formowanie nowej jednostki? Właściwie
już się zaczęło. Pierwszym locum
batalionu strzelców górskich będą
historyczne koszary, gdzie miejsca
użyczy mu Karpacki Oddział Straży
Granicznej. Jak zapewnia minister
Mariusz Błaszczak, batalion będzie jednostką elitarną, więc kandydaci powinni się liczyć z tym, że
poprzeczka przy naborze będzie zawieszona wysoko. Zwłaszcza, że 21
brygada to wojska pierwszej linii,
niebawem dołączy do szpicy NATO.
tomasz.kowalski@sadeczanin.info
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Wojsko wraca do Nowego Sącza - usłyszała w Warszawie sądecka delegacja.
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Zygmunt Berdychowski

Pokazaliśmy siłę społeczeństwa
obywatelskiego
Dzieląc się pomysłem, że do Nowego Sącza powinien wrócić 1
Pułk Strzelców Podhalańskich,
myślał Pan o czasie, w którym
uda się to zrealizować?
- Nigdy nie myślałem, że będzie
to możliwe w ciągu kilkunastu miesięcy. Uważałem raczej, że to nastąpi w bardzo odległym czasie przyszłym. Po drugie, nie byłoby całej
tej akcji, nie byłoby zaangażowania
Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, gdyby nie to,
co wcześniej zrobił Jerzy Giza. To
jego praca naukowa, publikacja
kolejnych książek poświęconych sądeckim żołnierzom Rzeczpospolitej
(„Organizacja Wolność”, Sądeccy
generałowie”, „Sądecki garnizon”,
„Sądeccy kawalerowie Virtuti Militarii”) były podstawą na której

można było sformułować to oczekiwanie zawarte w haśle: podhalańczycy muszą wrócić do Nowego
Sącza.

inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu
odwołującej się do tradycji 1 Pułku
Strzelców Podhalańskich.

Kiedy pierwszy raz powiedział
pan głośno, że powinniśmy zabiegać o powrót podhalańczyków do Nowego Sącza?

Rozpoczęliśmy akcję zbierania
podpisów sądeczan, którzy ten pomysł popierali. Wtedy także zwróciliśmy się do wszystkich samorządów: sądeckiego, limanowskiego,
gorlickiego o to, aby podejmowały
rezolucje wspierające ten apel. Zaangażowaliśmy się w akcję społeczną, która zmierzała do tego, aby
sądeczanie głośno upomnieli się
o powrót swojego wojska.

- Było to 27 lutego 2016 roku,
w trakcie rozmowy, którą prowadziłem podczas Gali Nagrody im.
ks. prof. Kumora w związku z przyznaniem Jerzemu Gizie nagrody
w kategorii Książka Roku 2015. Powiedziałem wtedy, że powinniśmy
zacząć głośno domagać się, aby ta
jednostka wróciła do nas. Minęło półtora roku kiedy w grudniu
2017 roku, na pierwszym zjeździe
SKT Sądeczanin w Sądeckim Ratuszu przyjęliśmy Apel poparcia dla

Fundamentalną rolę w tej sprawie odegrał portal i miesięcznik
„Sądeczanin”. Dziesiątki artykułów
i rozmów z różnymi osobami coraz
bardziej przekonywały wszystkich,
że to nasze sądeckie „być albo nie
być”.
Momentami akcja zbierania
podpisów pokazała, że wcale nie
było takie oczywiste, że uda się
nam zebrać aż tyle podpisów. Trudno mi było być optymistą, pokazywać wszystkim, że ten cel, o którym
marzymy i głośno mówimy, może
być zrealizowany w tak nieodległym horyzoncie czasowym. Myślę, że dla akcji zbierania podpisów
ważna była decyzja, którą podjął
biskup ordynariusz Andrzej Jeż,
który pozwolił nam na zbieranie
podpisów przy sądeckich świątyniach. Tak samo ważna okazała się
uchwała Stowarzyszenia Sołtysów
Ziemi Sądeckiej, podjęta dla zaangażowania wszystkich sołtysów
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w zbieranie podpisów. To ułatwiło
nam prowadzenie akcji.
Premier Szydło wspomniała, że
jedną z przesłanek decyzji rządu
była powszechna zgoda; to, że za
tą akcją opowiedzieli się samorządowcy każdego szczebla. Czy
ktoś był przeciw?
- Nie znam samorządu, który
powiedziałby w tej sprawie „nie”.
Coś, co jest w tym wszystkim najbardziej zaskakujące to uchwała
Sejmiku Województwa Małopolskiego, podjęta jednogłośnie, 29
stycznia 2018 roku na wniosek Witolda Kozłowskiego, wtedy radnego opozycji, a dziś Marszałka Województwa Małopolskiego. Odbyło
się to w sytuacji, kiedy podziały
polityczne, jakie dzisiaj widać, uniemożliwiają nawet w najbardziej
oczywistych sprawach podejmowanie takich decyzji. To był ewenement.
Kolejne uchwały rady gmin pokazywały, że podjęliśmy dobrą decyzję, rozpoczynając starania, aby
podhalańczycy wrócili do Nowego
Sącza. Te uchwały w żaden sposób
nie były wymuszane. Samorządowcy dowiadywali się tylko, że inni już
tę uchwałę podjęli. Nikt nie chciał
być z tyłu. Nikt nie chciał podejmować tej uchwały później. W rezultacie podjęli ją wszyscy.
Co takiego jest w tym pomyśle,
że wszystkich jednoczy?
- To co jest tak silne, co warto ciągle powtarzać i co widać we
wszystkich opracowaniach przygotowanych przez Jerzego Gizę,
to wyjątkowość jednostki, o której

Zbiórka podpisów przyniosła wielki efekt i – co ważne – pokazała siłę społeczeństwa obywatelskiego. fot. IM

powrót walczyliśmy. Podhalańczycy w Nowym Sączu, czyli Pierwszy
Pułk Strzelców Podhalańskich, począwszy od grudnia 1919 r., to była
jednostka wyjątkowa. To była chluba armii II Rzeczpospolitej. Dzisiaj
moglibyśmy powiedzieć, że to była
jednostka specjalna. To była elita
elit ówczesnego Wojska Polskiego, a Nowy Sącz mógł być dumny
z tego wojska.
To, z czego wszyscy samorządowcy zdawali sobie sprawę, to
fakt, iż Nowy Sącz pozbawiany
był po roku 2000 kolejnych funkcji metropolitalnych, tracił też coraz więcej miejsc pracy. Najpierw
w wydziale zamiejscowym Urzędu
Wojewódzkiego, potem w Straży
Granicznej, Sanepidzie i pogotowiu
ratunkowym. Miejsc pracy więc
wciąż ubywało. To wszystko sprawiało, że Nowy Sącz pozbawiany
był stopniowo swoich elit.

Powrót straży granicznej, powrót wojska, to nie tylko krok
w kierunku wzmocnienia elit miasta, czy elit regionu; to również
kilkaset nowych miejsc pracy. Nie
tylko 400-500 miejsc pracy w samym batalionie, ale również w całej infrastrukturze związanej z jego
funkcjonowaniem.
Ostatni element, który jest
równie ważny: Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”
pokazało, ze organizacje pozarządowe mogą poprzez determinację
i ogromne zaangażowanie realizować ważne społeczne cele. To jest
doskonały przykład, że nie tylko
Polska partyjna może w życiu publicznym partycypować i budować
siłę regionu. Budować siłę małych
wspólnot lokalnych może również
społeczeństwo obywatelskie.
Rozmawiał:
tomasz.kowalski@sadeczanin.info
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Sądeczan wyprawa po wojsko
- Telefon o wyjeździe do Warszawy wraz z zaproszeniem dostałam od samego prezesa Zygmunta
Berdychowskiego, podobnie jak
większość uczestników wyjazdu –
wspomina Monika Fikiel-Szkarłat,
członek zarządu Stowarzyszenia
Kulturalno-Społecznego „Sądeczanin” - Pojechali członkowie SKT,
przedstawiciele samorządów na
czele z wójtem Korzennej Leszkiem Skowronem, wójtem Rytra
Janem Kotarbą, wiceburmistrzem
Starego Sącza Kazimierzem Gizickim, przedstawicielami duchowieństwa: ks. Krzysztofem Prokopem
– dziekanem dekanatu Nowy Sącz
Północ, ks. prałatem z Marcinkowic Józefem Babiczem, ks. Mariuszem Żabą - dyrektorem Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w
Starym Sączu.
Wiedzieliśmy, że jedziemy z
podpisami do Kancelarii Premiera
Rady Ministrów. Wszyscy byliśmy
pewni, że ten wyjazd będzie bardzo
ważny dla naszej sprawy - powrotu
jednostki wojskowej na Sądecczyznę, ale nawet przez myśl nam nie
przeszło, że usłyszymy pozytywną
decyzję w tej sprawie.
Oczywiście, na wieść o wyjeździe chętnych było bardzo dużo,
niestety mieliśmy ograniczoną liczbę miejsc. Wyjechaliśmy z Nowego
Sącza o trzeciej rano, droga była
spokojna dojechaliśmy na godzinę
ok. 9.30. Pierwszym sygnałem w
Warszawie, że nasz wyjazd to nie
tylko wizyta mająca na celu lobbowanie, ale że możemy uczestniczyć
w czymś ważnym był widok mnóstwa dziennikarzy oraz Kompanii
Reprezentacyjnej Straży Granicznej.
Zadawaliśmy sobie pytanie: jak
to możliwe że tak wielka konferencja prasowa ma być zorganizowana
tylko po to, żeby pokazać jak Sąde6

czanie proszą o powrót wojska do
Nowego Sącza?
Oczywiście, przed odprawą robiono naszej grupie zdjęcia, ale myśleliśmy, że to za przyczyną naszych
pięknych strojów lachowskich.
Weszliśmy na salę konferencyjną
oczekując na przyjście pani premier
Beaty Szydło i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na
konferencji głos zabrała najpierw
pani premier, następnie w imieniu
Sądeczan przemówił z patriotycznym wystąpieniem pan Jerzy Giza.
A więc wszystko przebiegało zgodnie z planem. Zaczął przemawiać
Minister Mariusz Błaszczak i usłyszeliśmy słowa: W Nowym Sączu
powstanie Batalion Piechoty Górskie. Sala huknęła brawami. Zaczęliśmy śpiewać: Marsz Strzelców, a
następnie „Sto Lat dla pani premier
i pana ministra.”
O godzinie 13.00 uczestniczyliśmy w dziękczynnej Mszy Świę-

tej w Katedrze Wojska Polowego.
Po Mszy Świętej rzecznik prasowy
Ordynariatu Polowego ks. prał.
kan. płk SG dr Zbigniew Kępa
(niegdyś kapelan Straży Granicznej
w Nowym Sączu), zaprosił nas do
zwiedzenia muzeum w Katedrze i
wręczył każdemu upominki.
Euforia, która ogarnęła wszystkich uczestników sprawiła, że podczas całej drogi powrotnej śpiew
nie schodził z naszych ust. Od pieśni patriotycznych poprzez religijne aż do folkowych. A kierowała
rozśpiewanym autobusem Irenka
Miczołek, na gitarze akompaniowała Celina Pacholarz. Oczywiście
nie zabrakło modlitwy dziękczynnej
podczas nabożeństw, które odprawiali nasi księża.
- Był to pamiętny dzień, święto
Andrzeja Boboli, patrona Polski dodaje Andrzej Piszczek.
r.gajewski@sadeczanin.info

Sądecka delegacja
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„Wojsko, że jest, to my wiemy, niech
ino każdy wsłucha się w serce swoje”
Wielce Szanowna Pani Premier!
Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Czy my Sądeczanie mamy prawo marzyć? Mamy nawet obowiązek, bo jedynie marzenia warte są
wysiłku równego myśli Honorowego Obywatela Miasta Nowego
Sącza Józefa Piłsudskiego, który
powiedział: „kiedy ci mówią, że
głową muru nie przebijesz, nie
wierz temu”.
Nowy Sącz uznany przez Niemców podczas II wojny światowej za
miasto karne, pokazał swoją wielkość poprzez czyny swoich obywateli, cywili i wojskowych. W tej
ciemnicy niewoli, w jądrze jej hekatomby, Sądeczanie nigdy nie zaparli się Polski, ani marzenia o jej
niepodległości.
Czy 30 tysięcy podpisów może
skłonić premiera i ministra Rzeczypospolitej do realizacji naszych marzeń? Czy może przywrócić dumę
naszemu Miastu i Regionowi? Czy
może znów uzbroić nasz nowosądecki garnizon?
Pomyślcie Państwo, czy Miasto,
którego prezydent mógł niemieckiemu oprawcy odpowiedzieć heroicznie, wpisując na żądaną listę
dziesięciu zakładników do rozstrzelania dziesięciokrotnie swoje własne nazwisko, czy takie miasto, co
miało takiego prezydenta ma prawo do marzenia o swoim wojsku,
którego hasłem: „Honor i Ojczyzna”?
Pomyślcie, czy Miasto, którego obywatel pochodzący z rodziny
spolonizowanych kolonistów niemieckich, na żądanie podpisania
volkslisty, odpowiedział temu sa-

Wystąpienie Jerzego Gizy poruszyło obecnych

memu oprawcy dumnym pytaniem:
„czy ja ojciec czterech synów, oficerów Wojska Polskiego, mógłbym
tak uczynić?”, czy takie miasto, co
miało takich obywateli ma prawo
marzyć o swoim wojsku, o jego powrocie do z dawna opustoszałego
garnizonu, w którym ów duch żołnierski wyczuwalny jest nadal, czy
takie miasto ma prawo marzyć, czy
Region ma prawo marzyć? Ma nawet obowiązek!
Sądecczyzna przylegała i przylega do „skalnego Podhala”, do tej
gotyckiej świątyni gór, tej symbo-

licznej Polski, która przed I wojną
światową była jedynie ideą i tęsknotą patriotyczną. Znajdowała się
wówczas na terenie Galicji, tego
polskiego Piemontu, na którego
obszarze sama była – wraz ze swym
sercem Nowym Sączem – żywo bijącym polskością Piemontem Piemontu.
Tam odrodził się POLSKI DUCH,
wyrzeźbił wolę czynu i wzbierał,
potężniał, wzywany przez Wyspiańskiego, a później i Piłsudskiego. Regionalnie na tej samej nucie grał
Władysław Orkan, pisząc o „woj7
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sku śpiącym”, które, „że jest, to
my dobrze wiemy, niech ino każdy
wsłucha się w serce swoje”.
W takim klimacie wzrastało
to wspaniałe niepodległościowe
pokolenie na Sądecczyźnie, gdzie
tradycja lachowska przeplatała się
z góralszczyzną. Byli przeniknięci
tym „podhalaństwem”, mistycznym pojmowaniem gór jako tej
świątyni, co później okazała się
szkołą charakterów w służbie narodu. DUCH GÓR stawał się DUCHEM
NARODU. A kapelusz z orlim piórem, peleryna, znak tajemny (swastyka, krzyżyk niespodziany) miały
stać się wkrótce i stały się jesienią
1918 r. symbolami tego wojska,
które wyrosło z podhalańskiego
ducha.
Są kraje na świecie, w których
czci się pamięć wynalazców, odkrywców, uczonych, pisarzy, stawia
się pomniki władcom czy politykom. Są także kraje, w których pamięta się przede wszystkim o żołnierzach. Do tych ostatnich zawsze
należała Polska, położona na skrzyżowaniu europejskich dróg, przez
całe stulecia osłaniająca europejską
cywilizację przed zawieruchami ze
wschodu. Kiedy Polska była wolna,
wojsko było źrenicą wolności, kiedy
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traciła niepodległość, własne wojsko było marzeniem pokonanych.
Historia odradzającej się wciąż armii budowała prestiż munduru, jakże często żołnierze stawali się elitą
środowisk, z których pochodzili…
(...)
Ale miał też Nowy Sącz swoich bohaterów, co to z konieczności przybrani w austriackie mundury walczyli na frontach I wojny
światowej. I to oni właśnie, wierni
tej samej idei co legioniści i mając
w swych sercach miłość do Polski,
rzucili wyzwanie zaborcom i z narażeniem życia swego utworzyli antyaustriacką konspiracyjną organizację w szeregach tzw. polskich
pułków, której płk Edward Śmigły-Rydz komendant POW nadał wiele mówiący kryptonim „Wolność”.
Im to zawdzięczaliśmy wyzwolenie
jesienią 1918 r. kilku miast galicyjskich na czele z Tarnowem i Nowym
Sączem. Im zawdzięczamy, że po
udanym przewrocie na froncie włoskim w listopadzie 1918 r. były 20
galicyjski pułk piechoty stał się –
par excellence – pierwszym pułkiem
Wojska Polskiego, który nie dając
się rozbroić Włochom, Słoweńcom,
Austriakom i Czechom dotarł do
swego macierzystego garnizonu

w Nowym Sączu. Dzięki świadomości narodowej i niewątpliwych żołnierskich przymiotach: odwadze,
kunszcie wojskowym i dyscyplinie.
Wśród maruderów rozlatującej się
austriackiej armii nie zostawili ani
jednego towarzysza broni, ani jednego karabinu, działka piechoty,
ani jednej kuchni polowej, ani jednego wierzchowca, a te, które nie
zmieściły się do transportu gnali
przez pół Europy do stacji zbornej
koni w Wieliczce, aby za pokwitowaniem oddać jako własność Państwa Polskiego!
(...)
A jakże można by nie wspomnieć o batalionie uzupełniającym
tegoż pułku, który dokonał przewrotu wojskowego w Tarnowie 31
października 1918 r. i który po zrzuceniu jarzma niewoli wydał PIERWSZY ROZKAZ WOJSKA POLSKIEGO,
który brzmiał:
„ŻOŁNIERZE!
Z dniem dzisiejszym batalion
nasz dotąd podległy rządowi austriackiemu staje do usług Rządu
polskiego w Warszawie! Służąc
swojemu, polskiemu rządowi będziemy obowiązki wypełniać już
jako wolni odtąd Polacy. Wobec
tej radosnej przemiany karność
i uległość wobec naszych nowych
przełożonych będzie tym większa.
Służymy odtąd swojemu narodowi
i rządowi. Stańmy się jego obroną,
podporą i wyrazem jego siły. Krew
nasza odtąd do Polski należy i tylko
za nią gotowiśmy ją przelać. Niech
żyje Rząd polski w Warszawie!
Niech żyje Armia polska! Niech żyje
polski od dziś pułk dwudziesty!...”.
I z tych to sądeckich oddziałów,
które samorzutnie opowiedziały się
za niepodległością Polski powstał
jesienią 1918 r. 1 pułk strzelców
podhalańskich, który od pierwszych
chwil walczył swoimi pododdziałami na wszystkich frontach toczonych wówczas działań wojennych:
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na froncie ukraińskim, na froncie
czeskim, a następnie na froncie
bolszewickim. W decydujących
momentach wojny 1920 r. marszałek Józef Piłsudski desygnował 1
pułk strzelców podhalańskich do
najtrudniejszych i najbardziej spektakularnych zadań, które przeszły
do historii Wojska Polskiego i legendy pułku. Zajęcie Kijowa i walki na przyczółku Browary (najdalej
na wschód wysunięta placówka na
froncie wschodnim), walki w ariergardzie cofających się wojsk polskich aż po obronę Brześcia nad Bugiem, wreszcie kontrofensywa znad
Wieprza, walki o Białystok i Grodno
w ramach kampanii niemeńskiej.
Pułk okupił to śmiercią ponad dwustu oficerów, podoficerów i strzelców. Za wykazane bohaterstwo
27 oficerów, 12 podoficerów i 3
żołnierzy zostało uhonorowanych
Orderem Wojennym VM, nie licząc
Krzyży Walecznych.
Niezależnie od sukcesów wojennych, które gruntowały sławę
1 pułku strzelców podhalańskich,
trzeba wspomnieć również o innym
oddziale Wojska Polskiego związanym z nowosądeckim garnizonem
– o 1 pułku artylerii górskiej, którego 4 bateria stoczyła śmiertelną
walkę pod Dytiatynem przeciwko
armii konnej Budionnego i zyskała
od marszałka Piłsudskiego nazwę
Baterii Śmierci, bowiem wszyscy
jej oficerowie i większość żołnierzy
w niej poległa, a nazwę tej miejscowości możemy odczytać na Grobie
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
Po zakończeniu działań wojennych aż po wrzesień 1939 r. w Garnizonie Nowy Sącz prowadzono nie
tylko zwyczajne szkolenie wojskowe dla kolejnych roczników poborowych, ale też szkolono rekrutów,
podoficerów i oficerów młodszych
na potrzeby Korpusu Ochrony Pogranicza, który osłaniał granicę

z sowiecką Rosją. Było to szkolenie
elitarne, które przebiegało równolegle ze szkoleniem wysokogórskim
właściwym żołnierzom oddziałów
podhalańskich. Żołnierz musiał być
sprawny i wytrzymały. Na najwyższym z możliwych stało wyszkolenie strzeleckie. Te cechy wyróżniały
żołnierzy 1 pułku strzelców podhalańskich wśród innych pułków
piechoty w strukturze Wojska Polskiego.
Dla oficerów służba w 1 p.s.p.
była sporym wyróżnieniem nie tylko z powodu oryginalnego stroju,
ale także wyjątkowej atmosfery koleżeńskości korpusu oficerskiego.
„Surowe warunki służby wojskowej
wysunęły na czołowe miejsce i rozwijały jedną z najwyższych cnót
żołnierskich, a mianowicie koleżeństwo, z biegiem czasu przeradzające się w przyjaźń. W codziennym
trudzie i żołnierskiej pracy przyświecało hasło – „dobry kolega,
to dobry żołnierz”. Kadra oficerska
za fundament wychowania żołnierskiego uznawała obowiązek
dzielenia z żołnierzem wszelkich
trudów, dawania osobistego przykładu, służenia radą, śpieszenia
z pomocą, szerzenia patriotyzmu,
wreszcie – poprzez naukę, kulturę
i sztukę – wznoszenia na wyższy

poziom ogólnego rozwoju. 1 pułk
strzelców podhalańskich stanowił
absolutną czołówkę wśród najlepszych i najsłynniejszych oddziałów
II Rzeczypospolitej.
Warto też pamiętać, że z udziałem pułku odbywały się wielkie pogrzeby w dwudziestoleciu międzywojennym (Słowackiego, Orkana,
Pierackiego, Piłsudskiego), że liczne
miasta nadawały Pułkowi swoje
Honorowe Obywatelstwa (Biecz,
Gorlice, Grybów, Jasło, Krynica,
Limanowa, Muszyna, Nowy Targ,
Piwniczna, Stary Sącz, Zakopane,
Mszana Dolna i oczywiście, Nowy
Sącz).
(...)
Pani Premier, Panie Ministrze!
Z ogromną radością przyjmujemy zapewnienie, że do Nowego
Sącza powróci wreszcie wojsko, że
miasto stanie się ponownie garnizonem! Proszę przyjąć od nas gorące podziękowania, od nas Sądeczan, którzy jesteśmy tutaj jedynie
skromną delegacją tych wszystkich,
którzy nie tylko się pod petycją
podpisali, ale którzy uznali, że mają
prawo i obowiązek marzyć powrocie Wojska Polskiego do Nowego
Sącza!
Jerzy Giza
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Sądecczyzna przemówiła jednym
głosem
O wielkim dziele, jakim było
przekucie apelu podhalańskiego na decyzję ministra obrony
narodowej Mariusza Błaszczaka
o utworzeniu oddziału piechoty
górskiej, który wchodzić będzie
w skład z 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich z Rzeszowa rozmawiamy z Przemysławem Bawołkiem koordynatorem akcji
zbierania podpisów i dyrektorem
biura Fundacji Sądeckiej.
Jak rozpoczęła się akcja?
- Pierwszą ważną datą w naszym przedsięwzięciu był 4 grudnia
2017 roku. Wtedy to delegaci Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa
„Sądeczanin”, którego założycielem jest Zygmunt Berdychowski, podjęli jednogłośnie podczas
walnego zgromadzenia inicjatywę o wszczęciu akcji mającej na
celu przywrócenie 1 pułku strzelców podhalańskich. Stało się to
w nieprzypadkowym miejscu, bo
w siedzibie ratusza w Nowym Sączu, miejscu, które jest sercem Sądecczyzny i które zawsze nadawało kierunek rozwoju tego regionu.
Równie istotna była sama data – już
za kilka tygodni zacząć się miały
jubileuszowe obchody 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jednak kamieniem milowym
naszej akcji było podpisanie już 28
stycznia 2018 roku Apelu poparcia
dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym
Sączu odwołującej się do tradycji 1
Pułku Strzelców Podhalańskich. Zespół Szkół imieniem Władysława
Orkana w Marcinkowicach (pod
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dyrekcją pani Alicji Wąsowicz),
w której do tego doszło sam kształci młodzież do służby wojskowej,
a Marcinkowice zapisały się wielkimi literami w historii walk o niepodległość naszego kraju i co roku
jest miejscem spotkań znanych, zasłużonych sądeczan.
Przedsięwzięcie to pokazało, że
w sprawach ważkich, dotyczących naszego regionu potrafimy
działać ponad wszelkimi podziałami?
- Tak. Samo wydarzenie zjednoczyło przedstawicieli ze wszystkich
środowisk politycznych i samorządowych szczeblu wojewódzkiego
(z ówczesną przewodniczącą sejmiku Urszulą Nowogórską), powiatowego (z ówczesnym starostą
Markiem Pławiakiem oraz prezydentem Ryszardem Nowakiem),
na obszarze gmin, miast, przed-

stawicieli świata nauki, edukacji,
kultury, historyków, społeczników,
służby mundurowe na czele z policją (z komendantami Jarosławem
Tokarczykiem z KMP w Nowym
Sączu oraz Krzysztofem Tyborem
z KPP w Gorlicach), strażą pożarną (z komendantami Waldemarem Kużmą z PSP w Nowym Sączu oraz Krzysztofem Gładyszem
z PSP w Gorlicach), strażą graniczną (z komendantem płk. Stanisławem Laciugą), służbą więzienną,
wojskową komendą uzupełnień,
harcerstwem (z komendantem
hm. Stanisławem Gniadym) oraz
związkiem strzeleckim, któremu
dowodzi
brygadier
Stanisław
Szczerkowski. Sądecczyzna przemówiła jednym, mocnym głosem.
W ślad za tym, już nazajutrz,
uchwałę przygotowaną przez obecnego marszałka województwa, Wi-

Podpisy pod apelem o powrót podhalańczyków składali wszyscy, także samorządowcy
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tolda Kozłowskiego, przyjął sejmik
wojewódzki. Co bardzo znamienne
radni byli jednomyślni, choć przecież nie wszyscy z nich są związani
z naszym regionem, podziały polityczne również nie miały tu znaczenia. Szybko zareagowała Rada
Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego, które również
zdecydowanie opowiedziały się za
inicjatywą podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. To tylko
utwierdziło nas w przekonaniu, że
cel jest słuszny, ważny, a z naszą
determinacją inni się liczą. Potem
uchwałę w sprawie apelu przyjął
powiat limanowski, a także rady
gmin sądeckich. Potem rozpoczęła
się wielka akcja zbierania podpisów
już wśród mieszkańców.
Jakie nastroje panowały przy
zbiórce podpisów?
- Trzeba przyznać, że szacunek
do munduru jest wciąż głęboko zakorzeniony w naszej sądeckiej społeczności, a pamięć o wielkich czynach naszych bohaterów umacnia
patriotyzm lokalny. Trzeba również
zauważyć, że walka o przywrócenie jednostki połączyła Sądeczan
międzypokoleniowo. To wspaniałe
kiedy widzi się przed podpisaniem
list poparcia młodych z wymieniających swe spostrzeżenia ze starszymi osobami, które z kolei dzielą się
swoimi wspomnieniami z nostalgią
w oczach. A młodzież z niezwykłą
uwagą słucha.
To wspaniałe, że to, co wypracowali nasi przodkowie jest z pełną
aprobatą przyjmowane przez nowe
generacje. To dowód na ukształtowanie są sądeckiej tożsamości.
Osoby, które ze sceptyzmem bądź
niechęcią podchodziły do apelu –
policzyłbym na palcach jednej ręki.
Dziś jednak milczą i nie zabierają
głosu.
W sumie udało się ich zebrać aż

30 tysięcy. To bezprecedensowy
wynik. Jak udało się go osiągnąć?
- Akcja przebiegała wielotorowo. Uzyskaliśmy zgodę biskupa tarnowskiego ks. bp. Andrzeja Jeża
na zbieranie podpisów we wszystkich parafiach naszego regionu, ale
skupiliśmy się na tych z Sądecczyzny. Przez wiele niedziel, w wyznaczonych godzinach po mszy świętej, przy aprobacie proboszczów,
którzy informowali swoich parafian
o samej idei i naszej akcji, zbieraliśmy podpisy mieszkańców. Doskonale układała się współpraca z prepozytem Kapituły Kolegiackiej Św.
Małgorzaty - ks. Jerzym Jurkiewiczem czy dziekanem Dekanatu
Nowy Sącz-Zachód - ks. Krzysztofem Prokopem i wielu innymi znamienitymi proboszczami, których
nie sposób tu wymienić.
Świetnie też akcja przebiegała
w takich parafiach jak Wielogłowy, Kąclowa, Marcinkowice, Trzetrzewina, Świniarsko, Gołkowice,
Żeleźnikowa, Niskowa, większość
parafii w Nowym Sączu i w Starym
Sączu. Każdy przejeżdżający mógł
zauważyć ciągnące się kolejki do
podpisów pod kościołami. Chciałbym w tym miejscu podkreślić
ogromny wkład pracy i podziękować za udział tym, bez których nie
byłoby to możliwe na taką skalę,
czyli ponad 1000 wolontariuszom
ze szkół i ich opiekunom. Najlepszymi przykładem jak owocna może
być oddana praca z młodzieżą są
Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu
z koordynator Moniką Blecheisen,
Liceum Ogólnokształcące w Starym
Sączu z panią Teresą Szewczyk
czy też Szkoła Podstawowa z Przysietnicy z panią Zofią Cieślewicz.
Pozostałe szkoły takie jak ZS nr 1
w Limanowej, SP w Podolu-Górowej, nowosądeckie SP nr 18, i SP nr
21, starosądecka SP nr 2 również
mogą pochwalić się wspaniałym

Przemysław Bawołek

wynikiem działań i wielu wolontariuszy z innych szkół z wzorowymi
nauczycielami, dla których misja
społeczna była na pierwszym miejscu - wystarczy ich zapytać.
Jednocześnie do akcji włączyli
się sołtysi z naszego regionu, którzy zbierali podpisy w swych sołectwach jako ci, którzy mają na co
dzień najbliższy, bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Wielu z nich
wykazało się ogromnym wkładem
pracy jak na przykład sołtys Gostwicy - Bronisław Plata czy sołtys Kamionki Wielkiej – Bartłomiej
Kłębczyk. Oczywiście nie da się
wymienić tu wszystkich pozostałych, wszystkim serdecznie dziękujemy, a o tym jak duże było to poświęcenie wiedzą często tylko oni
sami. Podobnie czynili członkowie
oddziałów stowarzyszenia Kasa
Wzajemnej Pomocy takie jak kasa
w Starym Sączu z prezesem Janem
Gomółką czy kasa w Łącku z prezesem Henrykiem Czepielikiem.
Znamienne i ważne jest też to,
że chęć włączenia się do akcji wykazywali oddolnie sami sądeczanie.
Współpracowały z nami sądeckie
zakłady pracy, które przeprowadzały zbiórkę podpisów wśród swoich
pracowników.
Współpracowały
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z nami osiedla miasta i stowarzyszenia. Niezwykle wyróżnić należy
postawę stowarzyszenia „Sądeczanie Razem” z Mieczysławem
Gwiżdżem na czele którego praca
skumulowana była na osiedlu Barskie i poza nim. Z całą świadomości
mogę jednak powiedzieć, że do najbardziej zwartych i gotowych oddziałów wolontariuszy należał beż
wątpienia Klub Szalonych Emerytów z panią Barbarą Michalik, który działa przy PTT Beskid w Nowym
Sączu. W każdym miejscu i każdej
porze dnia można było liczyć na
wsparcie ze strony niestrudzonych
członków Klubu.
Zgłosił się też Paweł Szkaradek, żołnierz, który dziś służy
w jednostce Chełmie i jak wielu
jego kolegów skazany jest tym samym na cotygodniową, wielodniową rozłąkę z rodziną. On sam zebrał aż tysiąc podpisów żołnierzy,
dla których założenie jednostki na
miejscu, w Nowym Sączu jest tych
okolicznościach nadzwyczaj ważne. Do akcji włączyli się też sądec-

cy Strzelcy. Młodzi członkowie tej
formacji, która jest wyjątkowo ściśle związana z tradycją wojskową
naszego regionu, zebrali pod naszym apelem aż 2 tysiące głosów
chodząc dosłownie od domu do
domu. Dzięki zgodzie miasta listy
podpisów trafiły również do każdej
nowosądeckiej szkoły. Wspominam
tu tylko o kilku akcjach, ale już na
mniejszą skalę było ich o wiele,
wiele więcej.
Ale co najważniejsze trzeba podkreślić, że jest to przede
wszystkim zasługa wszystkich tych,
którzy złożyli swój pojedynczy podpis na listach poparciach. Sceptyk
powie „a cóż znaczy jeden głos”.
Dziś widzimy, że Sądeczanie to nie
sceptycy. Gdyby tak było nie uzbieralibyśmy wspólnie tych 30 tysięcy
podpisów.
Zwieńczeniem akcji było przekazanie zebranych głosów przedstawicielom polskiego rządu
i dziś już możemy mówić, że
starania sądeczan zakończyły
się sukcesem - wojsko wróci do

Nowego Sącza. Jak to wyglądało
w szczegółach?
- 16 maja 45 delegatów z Sądecczyzny przekazało w kancelarii
prezesa Rady Ministrów 30 tysięcy
podpisów mieszkańców naszego
regionu zebranych pod apelem
wraz z uchwałami, rezolucjami
i apelami przyjętymi przez samorządy naszego województwa: sejmik wojewódzki, rady powiatów
oraz samorządów gmin i miast.
Wyjechać trzeba było o trzeciej
nad ranem, nie każdy był w stanie
nam towarzyszyć. Szczególne uznanie należy się tym, którzy potrafili
zrezygnować ze swoich planów
po to by w tym historycznym momencie być tam gdzie zwrócone są
oczy wszystkich Sądeczan. W skład
delegacji wchodzili członkowie
komitetu organizacyjnego oraz
przedstawiciele samorządów i duchowieństwa.
Nie zabrakło Jerzego Gizy
wnuka słynnego generała Józefa
Gizy, który w pięknej przemowie
wyjaśnił jak ważna jest to chwila dla Sądeczan. To również dzięki
takim osobom, które z pełną wiarą i oddaniem wspierają nasz apel,
mogliśmy z dumą podkreślać skąd
przyjechaliśmy. Przekazanie podpisów odbyło się obecności wicepremier Beata Szydło, która od początku była wielką orędowniczką
naszego przedsięwzięcia, a także
żołnierze z 21 Brygady Strzelców
Podhalańskich z Rzeszowa, która
jest spadkobiercą tradycji podhalańczyków z Nowego Sącza. Wydźwięk tej decyzji jest tym większy,
że już w najbliższym czasie brygada
ta wejdzie w skład szpicy NATO.
Dziękuję za rozmowę.

Zygmunt Berdychowski pomysł przywrócenia podhalańczyków Sądecczyźnie sformułował w 2016 roku
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O tym pisaliśmy w Sądeczaninie:

Za czym kolejka ta stoi?
Długa kolejka ustawiła się 17 lutego w południe do stolika, przy którym wolontariusze z Katolickiej Szkoły
Podstawowej w Nowym Sączu zbierali podpisy pod apelem poparcia dla inicjatywy powrotu na Sądecczyznę 1 pułku strzelców podhalańskich. Było tak m.in. przed kościołem św. Kazimierza.
Mieszkańcy podchodzili i, składając swój podpis mówili TAK powrotowi historycznej jednostki na
Sądecczyznę.
Chętnie brali też rozdawane
przez wolontariuszy wydrukowane
plakaty z apelem poparcia. Niektórzy po przeczytaniu jego treści wracali do stolika i dołączali do grona
tych, którzy dosłownie przed momentem podpisali się pod apelem.
Wśród nich był m.in. Antoni
Rączkowski, kiedyś sądecki radny.
- Do tej historycznej jednostki
mam ogromny sentyment - mówi
Antoni Rączkowski. - Wyzwala się
on w człowieku, tym bardziej, że
służyłem w 1971 roku w tej jednostce. Krótko, ale jednak. Podpisuję
się obiema rękami pod tą szczytną inicjatywą. Jestem za tym, aby
ta jednostka wróciła do Nowego
Sącza. Mocne, liczebne wojsko, to
bezpiecznie w naszym kraju, bezpiecznie w naszym mieście. Gdyby
jednostka znowu wpisała się w historię naszego miasta to sądeczanie
czuliby się z pewnością bezpieczniej. Tak uważam. Są to ludzie, którzy, w razie czego będą nas bronić.
Wojsko zawsze było, jest i będzie potrzebne - uważa nasz rozmówca. Bez dwóch zdań.
- Obecność takiej jednostki
w mieście, jak sądzę napędzi koniunkturę gospodarczą - dodaje
Rączkowski. - Uważam, że będą
z tego płynęły same korzyści. Do
tych, którzy są za powrotem historycznej jednostki do Nowego Sącza
należą również państwo Elżbieta

Szpigel - Cabała i Zbigniew Cabała.
- Oczywiście, że podpisałam się
pod apelem, bo uważam, że to nasz
sądeczan obowiązek. Jestem o tym
przekonana - uważa Elżbieta Cabała - Szkoda tylko, że te akcje nie
odbywały się na przykład na sądeckim rynku, czy w Centrum Informacji Turystycznej. Moim zdaniem tych
miejsc, gdzie staliby wolontariusze
i zbierali podpisy powinno być
w Nowym Sączu znacznie więcej.
- Dlaczego podpisaliśmy apel?
Mój ojciec służył przed wojną
w „podhalańczykach” - włącza się

do rozmowy Zbigniew Cabała,
mąż pani Elżbiety - Sam grałem też
w Orkiestrze Reprezentacyjnej. Nie
wiem, dlaczego nasza jednostka
została wyprowadzona z Nowego
Sącza. Jesteśmy za tym, aby znowu
tu była obecna.
Zbiórka podpisów odbywała się
w kilkunastu parafiach w Nowym
Sączu i na terenie powiatu nowosądeckiego. Zapewne u Ciebie też.
i.michalec@sadeczanin.info
fot. IM.
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Bez sołtysów nie byłoby tego sukcesu
Władysław Klag, sołtys Woli Kosnowej, od chwili, gdy tylko usłyszał,
że Wojsko Polskie jednak wróci do Nowego Sącza, co znaczyło, zbiórka podpisów pod apelem w sprawie powrotu podhalańczyków zakończyła się pełnym sukcesem, żyje w poczuciu dobrze spełnionego
obowiązku. Sam zebrał w akcji zainicjowanej przez SKT Sądeczanin
około 140 głosów.
- O decyzji ministra Mariusza
Błaszczaka dowiedziałem się na
Zjeździe Sądeczan w Starym Sączu w czasie spotkania sołtysów
z prezesem SKT Sądeczanin Zygmuntem Berdychowskim. Jestem bardzo zadowolony i dumny, niech się Sądecczyzna rozwija
a my tu będziemy się czuć naprawdę bezpiecznie.
Jednostka w Nowym Sączu
działała przez wiele, wiele lat
a potem nagle ją zlikwidowano.

To była zła decyzja, więc trzeba
ją było naprawić - podsumowuje
Władysław Klag.
Cegiełkę w decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o utworzeniu
w Nowym Sączu oddziału piechoty górskiej w ramach 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa ma też sołtys Kiczni Jan
Dąbrowski.
- Zebrałem aż 130 podpisów.

Wstrzymałem się z dalszym działaniem tylko dlatego, że podpisy
były zbierane też potem w naszym kościele, ale i tu starałem
się pomagać. Rozmawiałem już
z wieloma osobami, które podpisały się na mojej liście, wszystkie
bardzo się cieszą, że nam się udało, że wojsko wraca do Nowego
Sącza.
Szczególnie cieszą się młodzi
ludzie, którzy uczą się dziś w szkole w Tymbarku, gdzie są klasy
mundurowe – mówi z satysfakcją
Jan Dobrowolski.

Jan Dąbrowski, sołtys KIczni

Władysław Klag, sołtys Woli Kosnowej
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Witold Kozłowski zaproponował uchwałę
w sprawie podhalańczyków
Utworzenia oddziału piechoty górskiej w ramach 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich to już
pewnik. Tego sukcesu nie udałoby się osiągnąć gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Swój
wkład mają również radni Sejmiku Wojewódzkiego.
W styczniu ubiegłego roku radni Sejmiku Wojewódzkiego przyjęli
uchwałę w sprawie powrotu na Sądecczyznę 1 pułku strzelców podhalańskich. Inicjatorem podpisania
apelu przez wojewódzkich radnych
był przewodniczący klubu Prawa
i Sprawiedliwości Witold Kozłowski. Jak to możliwe, że wszyscy
radni poparli tę inicjatywę ponad
podziałami?

- Uchwała była dobrze uzasadniona, dlatego nie mieliśmy wielkiego trudu żeby namówić wszystkie
kluby do głosowania za tą uchwałą. Poza tym każdy rozsądny człowiek wie o tym, że to jest element
szeroko rozumianego naszego
bezpieczeństwa, zwłaszcza w tak
niespokojnym świecie. W związku
z tym, dla mnie nie było szczególnym zaskoczeniem, że udało się
wszystkich przekonać do tego, aby
zostało to jednogłośnie uchwalone
– mówi marszałek Witold Kozłowski.
- Jako marszałek dziękuję
panu prezesowi Zygmuntowi
Berdychowskiemu za podjęcie
tej inicjatywy. Myślę, że zarówno

Witold Kozłowski,
marszałek województwa Małopolskiego

mieszkańcy Sądecczyzny, jak i całej
południowej części Małopolski powinni mieć poczucie satysfakcji, że
ten zapowiadany batalion będzie
powołany do życia – dodaje.
(RG)
		

Kiedy jednostka zacznie działać, odtrąbimy
ostateczny sukces
Dwa lata starań i udało się!
W Nowym Sącz będzie stacjonował batalion piechoty górskiej
w ramach 21 brygady strzelców
podhalańskich. Żołnierze tej historycznej jednostki, która zapisała tak piękne karty powróci do
miasta.
Jedną z osób, która od początku wspierała inicjatywę ulokowania
w Nowym Sączu jednostki wojskowej odwołującej się do tradycji 1
Pułku Strzelców Podhalańskich był
i jest st. bryg. Waldemar Kuźma,
komendant miejski Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
Przypomnijmy, że znalazł się on
w gronie orędowników tego pomysłu w komitecie honorowym, który
podjął działania w tym kierunku.

- Jestem zbudowany tym, że
wielomiesięczne starania dotyczące
powrotu tej historycznej jednostki
do Nowego Sącza mają szczęśliwy
finał – mówi st. bryg. Waldemar
Kuźma. – Ogromnie cieszę się, że
się udało. Jest to naprawdę wielka
rzecz.
Jakie przełożenie na funkcjonowanie miasta będzie miał powrót tej historycznej jednostki do
Nowego Sącza? Waldemar Kuźma
jest przekonany, że przełoży się to
na wiele płaszczyzn. Nie tylko na
funkcjonowanie miasta, ale i życie
sądeczan.
- Powrót wojska do Nowego
Sącza będzie miał przede wszystkim historyczny wymiar – dodaje
komendant Kuźma. – Jako przed-

Waldemar Kuźma, komendant miejski PSP

stawiciel służb mundurowych uważam, że im więcej będzie ich w terenie to przełoży się to na jeszcze
większe bezpieczeństwo w mieście
i regionie.
i.michalec@sadeczanin.info, fot. Jm.
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Burmistrz Jacek Lelek:

Wojsko wraca,
wszystkie ręce na pokład!
- Moment, w którym uruchomiliśmy akcję zbierania podpisów był nieprzypadkowy, zbiegł
się z ogłoszeniem przez rząd dążenia do zwiększenia liczebności
polskiej armii - przypomina Jacek
Lelek, burmistrz Starego Sącza.
- Wiadomo było zatem, że
gdzieś ci nowi żołnierze muszą stacjonować - mówi burmistrz Jacek
Lelek. - Jednakże szybkość działania rządu w tej sprawie mocno
mnie zaskoczyła. To bardzo pozytywne zaskoczenie, bo też wiadomość dla Sądecczyzny bardzo radosna – wraca wojsko, cały batalion
liniowej jednostki.
Mam nadzieję, że nazwa podhalańczyków, do której będzie nawiązywała jest bardzo silnym zobowiązaniem i jednostka ta stanie się
rzeczywiście elitarna.
Czy uda się znaleźć na potrzeby nowej jednostki wystarczająco
dużo przestrzeni? To będzie oczywiście wyzwanie, ale przecież życie bez wyzwań nie jest wiele warte. Wiadomo, ze na Sądecczyźnie
znalezienie paru hektarów to duża
sztuka, a tu potrzeba dużo więcej,
lecz trzeba szukać. Zresztą nie ma
co mnożyć przeszkód już na początku, bo tak się niczego nie zrobi. Jesteśmy znani raczej z tego,
że dokonujemy rzeczy wdawałoby
się niemożliwych. Dwadzieścia lat
temu nikt by na przykład nie uwierzył, że właśnie u nas powstaną
wielkie firmy, które podbiją cały
świat.
16

Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza

Wojsko wraca na Sądecczyznę,
zatem wszystkie ręce na pokład,
bo nie możemy zaprzepaścić takiej
szansy. A jest to szansa na poprawę wizerunku, na nowy impuls dla
lokalnej gospodarki, którym jest te
kilkaset etatów. Powrót podhalańczyków na Sądecczyznę to jeden
z większych bodźców rozwojowych
Sądecczyzny w ostatnich czasach.
Moment, w którym uruchomiliśmy akcję zbierania podpisów
był nieprzypadkowy, zbiegł się
z ogłoszeniem przez rząd dążenia
do zwiększenia liczebności polskiej
armii. Wiadomo było zatem, że
gdzieś ci żołnierze muszą stacjonować. Jednakże szybkość działania
rządu w tej sprawie mocno mnie
zaskoczyła. To bardzo pozytywne
zaskoczenie, bo też wiadomość

dla Sądecczyzny bardzo radosna
– wraca wojsko i batalion liniowej
jednostki. Nazwa podhalańczyków,
do której będzie nawiązywała, jest
bardzo silnym zobowiązaniem, by
jednostka stałą się rzeczywiście elitarna.
Wojsko wraca na Sądecczyznę,
zatem wszystkie ręce na pokład,
bo nie możemy zaprzepaścić takiej
szansy. A jest to szansa na poprawę wizerunku, na nowy impuls dla
lokalnej gospodarki, którym jest te
kilkaset etatów. Powrót podhalańczyków na Sądecczyznę to jeden
z mocniejszych bodźców rozwojowych Sądecczyzny w ostatnich latach.
tomasz.kowalski@sadeczanin.info
Fot. Piotr Droździk
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Batalion piechoty górskiej będzie świadectwem
dla młodych ludzi
Kciuki za to, aby powiódł się
pomysł powrotu historycznego
wojska do Nowego Sącza trzymał
ks. dr Jerzy Jurkiewicz, prepozyt
Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Wspierał również tę
inicjatywę duchowo.
Jak decyzję na wysokim, rządowym szczeblu o stacjonowaniu batalionu piechoty górskiej w ramach
21 brygady strzelców podhalańskich odbiera proboszcz parafii św.
Małgorzaty?
- Bardzo dobrze się stało, że
tutaj będzie utworzony batalion
piechoty górskiej – mówi ks. Jerzy
Jurkiewicz, prepozyt kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu – Jestem

o tym dogłębnie przekonany. – Kiedy pojawił się ten pomysł, to brałem pod uwagę taką ewentualność,
że się uda. Akcja zbierania podpisów pod tą inicjatywą prowadzona
była na szeroką skalę.
Przypomnijmy, że proboszczowie wielu parafii na Sądecczyźnie
pozwalali wolontariuszom zbierać
podpisy pod kościołami.
Fundamentem powstania tej
jednostki będą oczywiście historyczne i patriotyczne akcenty oraz
tradycje legendarnego 1 pułku
strzelców podhalańskich.
- Są one niezwykle ważne dla
tego regionu i jego mieszkańców –

ks. Jerzy Jurkiewicz

stwierdza ksiądz Jurkiewicz. – A dla
młodych potrzebne jest wychowanie patriotyczne w duchu miłości
Ojczyzny.

W Łącku też chcieli powrotu podhalańczyków
30 tysięcy podpisów pod
apelem powrotu na Sądecczyznę 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Do akcji przyłączyła się
też gmina Łącko. Dzięki temu
wspólnemu wysiłkowi udało się.
Wojsko wraca.

ka Jan Dziedzina. - Tempo jest imponujące. Do tego dochodzi fenomen zjednoczenia się wszystkich
lokalnych samorządów, które jednomyślnie podejmowały uchwały
w sprawie poparcia tej idei.

To połączenie sił okazało się
niezwykle skuteczne. Wojsko Polskie wraca do Nowego Sącza. Ma
w tym swój udział także gmina
Łącko. Tam też było pospolite ruszenie w sprawie zbierania podpisów.

Jak dodaje Dziedzina, że to
była dla wszystkich sprawa zasadnicza i bezdyskusyjna. Dlatego
samorządowcy stanęli murem, ale
jak podkreśla wójt, ogromną role
odegrała Fundacja Sądecka. - Kiedy są idee, musi też być motor napędowy.

- Wierzyłem, że to się uda, ale
sądziłem, że to nastąpi później
niż wcześniej. Deklaracje tak znaczących osób w państwie trzeba
traktować jako rzecz, która już
przesądziła o powrocie jednostki
na Sądecczyznę – mówi wójt Łąc-

Dziedzina podkreśla, że niezwykle ważne są przyczyny natury ekonomicznej, bo na stacjonowaniu jednostki skorzysta region.
Wiąże się to między innymi z tworzeniem nowych miejsc pracy, nie
wspominając o kwestiach związa-

Jan Dziedzina, wójt Łącka

nych z bezpieczeństwem. Do tego
– mówi wójt - dochodzi prestiż
i nobilitacja, nie tylko dla Nowego Sącza, ale w ogóle dla całej Sądecczyzny, do której należy gmina
Łącko.
(am)
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Jednostka powraca tam, gdzie zawsze
była i gdzie powinna być

Ks. Krzysztof Prokop, proboszcz parafii w Niskowej, ks. Józef Babicz i ks. Mariusz Żaba z Diecyzjalnego Centrum Pielgrzymowania „Opoka” w Starym Sączu

Jedną z podsądeckich miejscowości, w których wielu mieszkańców poparło ideę powrotu na
Sądecczyznę jednostki wojskowej nawiązującej tradycjami do
słynnego 1 pułku strzelców podhalańskich jest Niskowa, w gminie Chełmiec.
To przed tamtejszym kościołem
prowadzona była między innymi
akcja zbierania podpisów pod tą
inicjatywą, która kilka dni temu
zakończyła się pomyślną decyzją.
W mapę Nowego Sącza wpisze się
batalion piechoty górskiej. Kiedy?
Z pewnością koniecznych będzie
jeszcze wiele decyzji, również na
szczeblu rządowym.
Pozytywna decyzja dotycząca
powstania tej jednostki będącej
kontynuatorem tradycji legendar18

nego 1 PSP cieszy ks. Krzysztofa
Prokopa, proboszcza parafii w Niskowej.
Był on zresztą jedną z osób
wśród licznej delegacji z Sądecczyzny w Warszawie, kiedy minister
Mariusz Błaszczak ogłaszał decyzję o utworzeniu w Nowym Sączu
batalionu piechoty górskiej.
- Podpisuje się obiema rękami
pod tym, aby te narodowe i patriotyczne tradycje, które pielęgnowała
ta legendarna jednostka wróciły tutaj – mówi ks. Krzysztof Prokop. –
Sądecczyzna jest regionem, w którym mieszkańcy zawsze stawiali je
sobie za punkt honoru. To jeden
z wielu argumentów przemawiających za tym, że ta jednostka powraca tam, gdzie zawsze była i gdzie
powinna być. Wojsko będzie, jak

sądzę podnosiło tego patriotycznego ducha wśród mieszkańców,
a przede wszystkim wśród młodzieży. Żołnierze będą uczestniczyli
w uroczystościach patriotycznych
i religijnych, które będą odbywały
się na Ziemi Sądeckiej.
Kwestią nie do przeceniania
będą także, co zaznaczył proboszcz
parafii w Niskowej, względy bezpieczeństwa.
- Mieszkańcy będą mieli poczucie bezpieczeństwa, poczucie, że
to wojsko będzie tutaj, na miejscu.
– dodaje duchowny. Wrócimy do
tych chlubnych, historycznych korzeni, z których sądeczanie i Sądecczyzna byli i są tak dumni.
i.michalec@sadeczanin.info
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Minister Mariusz Błaszczak szykuje nam
batalion piechoty górskiej
Rozmawiamy z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem
Kiedy zapowiedział, że w ramach
21 brygady strzelców podhalańskich zostanie powołany batalion piechoty górskiej, zebrał
burzę braw od sądeczan, którzy
w kancelarii premiera złożyli 30
tysięcy podpisów zebranych pod
apelem o przywrócenie jednostki
wojskowej w Nowym Sączu. Jak
daleka jest droga od ministerialnej deklaracji do jej rzeczywistej
realizacji?
Kiedy zapowiedział pan powstanie batalionu piechoty górskiej,
zebrał pan prawdziwą burzą
braw.
- Bardzo się cieszę z takiego podejścia, bo armia, nawet najlepiej
wyposażona w najnowocześniejszy
sprzęt, nie jest w stanie zapewnić
bezpieczeństwa, jeśli nie ma poparcia społeczności lokalnej. A w przypadku Sądecczyzny, to fenomenalne w jaki sposób reagują zwykli
ludzie. Osobiście tego doświadczyłem, kiedy odtwarzałem w waszym
regionie oddział straży granicznej.
Reakcje też były wspaniałe. To dla
mnie ogromna satysfakcja. Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo jest priorytetem. Wzmacniamy je poprzez rozbudowę
Wojska Polskiego, zwiększanie jego
liczebności i doposażanie w nowoczesny sprzęt.
Wspomniał pan o straży granicznej. Wydaje się, że w oparciu o tę
formację łatwiej będzie utworzyć
batalion piechoty górskiej.
- Rozmawiałem już na ten temat z ministrem Joachimem Brudzińskim, także z komendantem

straży granicznej, generałem Tomaszem Pragą. Jesteśmy umówieni co do tego, że pierwsze kroki
nowy batalion będzie stawiał pod
pieczą Straży Granicznej, a potem
będzie się rozwijał. Miejsce jest, są
też chętni, którzy z całą pewnością
przystąpią do tego batalionu. Zależy mi na tym, żeby to był typowy
batalion piechoty górskiej. W ten
sposób z jednej strony nawiążemy
do tradycji, z drugiej spełnimy wymogi dzisiejszego pola walki, na
którym takie wojsko jest bardzo
potrzebne.
Czy możemy już mówić o ramach
czasowych? Jaki jest plan działań?
- Przygotowanie całej procedury zajmie czas. Ważne, że 21

brygada strzelców podhalańskich
wejdzie w skład 18 dywizji, którą
właśnie formuję i na którą są już
przeznaczone odpowiednie środki.
W zupełnie nowym batalionie na
pewno będą chcieli służyć przede
wszystkim sądeczanie
- Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcieliby służyć. Oczywiście trzeba będzie spełniać określone warunki. Ważne, że będzie to
nowy batalion, który wypełni lukę,
jaka istnieje w Wojsku Polskim. Bo
dziś batalionu piechoty górskiej
z prawdziwego zdarzenia w Wojskim Polskim nie ma.
tomasz.kowalski@sadeczanin.info
fot. TK/MON
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Beata Szydło od początku śledziła starania sądeczan o powrót wojska

Beata Szydło:
zaważyła jednomyślność
Starania społeczności Sądecczyzny o przywrócenie regionowi jednostki
Wojska Polskiego przyniosły efekt. O tym, co oznacza dla Nowego Sącza
tworzenie w naszym mieście batalionu piechoty górskiej, rozmawiamy
z wicepremier Beatą Szydło.
Decyzja o utworzeniu w Nowym
Sączu batalionu piechoty górskiej wieńczy starania społeczności Sądecczyzny. O przywrócenie
miastu i regionowi regularnej
jednostki wojskowej starali się
niemal wszyscy…
- Do Kancelarii Premiera zaprosiłam kilkudziesięciu przedstawicieli Ziemi Sądeckiej: samorządowców, duchownych, działaczy
społecznych. Tych, którzy najbardziej angażowali się w tę sprawę.
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Chciałam, aby minister obrony Mariusz Błaszczak ogłosił swoją decyzję w ich obecności. Bardzo się cieszę, bo to ogromny sukces. Przede
wszystkim mieszkańców ziemi sądeckiej i SKT „Sądeczanin”, właśnie
to stowarzyszenie zainicjowało cały
proces przywracania wojska Nowemu Sączowi. Podziękowania należą
się także sejmikowi województwa,
który - dzięki marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu - podjął stosowną uchwałę. Kilkanaście miesię-

cy zbierania podpisów pod apelem
poparcia przyniosło efekty. Minister
Mariusz Błaszczak ogłosił tę decyzję, która jest dobrą wiadomością
nie tylko dla Nowego Sącza, dla
Małopolski, ale i dla całej Polski, bo
wzmacniamy bezpieczeństwo naszego kraju. Nie chodzi tylko o bezpieczeństwo militarne. Żołnierze
będą braki udział choćby w akcjach
ratowniczych np. w czasie klęsk żywiołowych.
Pani też odegrała dużą rolę
w tym sukcesie. Pomysł przywrócenia wojska Sądecczyźnie był
pani znany niemal od początku.
- Byłam o tym informowana
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jeszcze jako premier, później wielokrotnie rozmawialiśmy o projekcie.
Z początkiem roku, podczas Zjazdu
Sądeczan, przyjmowałam imponujące 30 tysięcy podpisów zebranych
pod apelem o przywrócenie wojska
regionowi. Dzięki tak powszechnemu poparciu udało się nam rzecz
doprowadzić do końca.
Te 30 tysięcy podpisów robi
ogromne wrażenie. Czego to pani zdaniem - dowód?
- Na pewno ogromnego patriotyzmu i przywiązania do pięknych
tradycji. O tym najlepiej świadczy
opowieść wnuka generała, Jerzego Gizy, który przemawiał w Kancelarii Premiera. Ale zapewne wiele
osób zdaje sobie też sprawę, że dla
Nowego Sącza jednostka wojskowa to duży impuls rozwojowy, jej
obecność to także większe bezpieczeństwo i prestiż.

Wiele osób chętnie powita wojsko w Nowym Sączu również
z praktycznych względów. Bo to
przecież poszukiwany pracodawca i solidny płatnik. Większość
młodych ludzi zainteresowanych
armią wolałoby służyć tam, gdzie
mieszkają…
- Nowa jednostka będzie tworzona od początku, więc rzeczywiście batalion piechoty górskiej
może się stać szansą dla wielu młodych ludzi na realizowanie swych
pasji i ambicji. Jednostka ma liczyć
prawie 400 żołnierzy. Co więcej,
jednostka wojskowa tworzy miejsca pracy również na zewnątrz.
Kiedy batalion może się pojawić
w Nowym Sączu?
- Sądzę, że prace będą postępowały szybko. Już teraz podpisane zostało porozumienie ze strażą
graniczną, która będzie udostęp-

niała część swoich obiektów. Prace
ruszają i już niebawem będziemy
się cieszyli obecnością podhalańczyków w Nowym Sączu.
O jednostkę wojskową zabiegały
samorządy gmin, powiatów, województwa, organizacje i indywidualni sądeczanie. A także rząd.
Rzadko się pewnie zdarza taka
jednomyślność…
- To rzeczywiście ewenement,
by wszyscy, ponad istniejącymi podziałami partyjnymi i politycznymi,
zdołali zaleźć ideę, wartą wsparcia
i tak energicznie włączyli się w jej
realizację. Dzięki temu skala sukcesu jest ogromna, a samorządowcom
naprawdę wiele zawdzięczamy. Bo
właśnie taka jednomyślność była
jednym z powodów, by pozytywnie
odpowiedzieć na tę inicjatywę.
Rozmawiał: Tomasz Kowalski
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Szlak bojowy
1 Pułku Strzelców Podhalańskich
Świeżo sformowany 1 Pułk Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu od razu wziął udział w walkach
o obronę granic.
Ledwo padła monarchia habsburska, narody ją zamieszkujące
upomniały się o własne istnienie,
zajmując obszar będący często
w zakresie zainteresowań innego
narodu.. Najbliżej na południowych granicach również doszło do
sporu granicznego z nowym państwem - Czechosłowacją. W pobliżu Nowego Sącza spór wybuchł
o Spisz i Orawę, gdzie w zwartej
grupie zamieszkiwali przyznający
się do polskości górale. Pobliski
Spisz, był regionem w dużej części
od lat związanym z dawną Rzeczpospolitą. To tam między innymi
był zamek lubowelski siedziba starostów spiskich i Podoliniec z powstałym pierwszym na ziemiach
polskich w XVII w. kolegium pijarów. Zarówno na Spiszu jaki na
Orawie powstały polskie rady narodowe, które uchwaliły przyłączenie
do powstałej Polski. Na te zagrożone odcinki, które zaczęli zajmo-
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wać Czesi, odeszły podhalańskie
oddziały. Batalion pułku przebywający w Piwnicznej dostał rozkaz
zajęcia Spisza z Lubowlą i Kieżmarkiem. 16 grudnia wymaszerował
pod Lubowlę, a następnie wyruszył pod Kieżmark. Batalion wraz
z kompanią z Czarnego Dunajca
zajął na Orawie przygraniczne wioski i miasto Namiestów. Doszło do
pewnych utarczek z wojskami czeskimi. Z powodu interwencji komisji koalicyjnej wycofano oddziały
polskie w połowie stycznia 1919
r. Żołnierzy pułku skierowano też
na zajęty przez Czechów Śląsk Cieszyński. 27 stycznia 1919 r. 8 kompania dostała rozkaz wsparcia oddziałów polskich na tym odcinku.
Przebywała tam do połowy lutego
1919 r. do czasu zawarcia rozejmu.
Na Wschodzie Ukraińcy chcieli zająć Małopolskę Wschodnią,
w listopadzie 1918 r. zaczęły się
walki o Lwów. Już wtedy podczas

scalania oddziałów, jeszcze przed
formalnym powołaniem 1 Pułku
Strzelców Podhalańskich, wysłano
na wschód kilka pododdziałów.
Dla wsparcie wschodniego odcinka 17 stycznia 1919 r. wysłano pod
Rawę Ruską jeden batalion, a następnie dalsze uzupełniające oddziały, gdzie niewielkie siły polskie
walczyły z przeważającymi oddziałami ukraińskimi. W tych okolicach
podhalańczycy toczyli ciężkie walki, okrywając się chwałą szczególnie w walkach pod Bełzem i Stajami. Walki z Ukraińcami w okolicy
Lwowa trwały po krótkim rozejmie
od 26 lutego do 30 marca, aż do
czerwca 1919 r. gdy nadciągnął
nowy wróg – bolszewicy, z którym
stoczono wtedy pierwsze boje.
Przed ofensywą przeciw nawale bolszewickiej pułk skoncentrował się w pobliżu Bielska Białej.
W kwietniu 1920 r., został wysłany
na wschód i wszedł w skład armii
mającej uderzyć w kierunku Kijowa. Po zaciętych walkach 7 maja
1920 podhalańczycy z 1 pułku weszli do Kijowa. Na początku zwycięskiej defilady w tym mieście miała
kroczyć szła sądecka orkiestra..
W związku z ofensywą bolszewicką
pułk wraz z innymi polskimi jednostkami opuścił Kijów i wycofywał
się na zachód a potem na północ
pod Pińsk na Polesiu. Następnie
cofując się dalej na zachód toczył
początkiem sierpnia 1920 r. ciężkie
walki pod Brześciem nad Bugiem,
broniąc się z fortów wokół miasta, a następnie na linii Bugu. To
właśnie na pamiątkę brawurowe-
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go kontrataku na wschodni brzeg
Bugu, 6 sierpnia stał się pułkowym
świętem. Pod przeważającą siła
wroga żołnierze wycofali się nad
Wieprz, skąd w połowie sierpnia
rozpoczęło się natarcie w kierunku
Białegostoku na tyły bolszewików.
Zacięte walki toczono początkiem
września pod tym właśnie miastem. Postępując za uciekającym
nieprzyjacielem, żołnierze nowosądeckiego pułku spotkali się z silnym
oporem w okolicy Grodna, które
bolszewicy chcieli utrzymać, aby
móc się przegrupować do planowanej się do kontrofensywy. Miasto Grodno podhalańczycy zdobyli
26 września 1920 r. Postępując na
wschód za uciekającym wrogiem
dotarli w październiku w okolice
Lidy, gdzie przerwano walki z uwa-

gi na zawarty rozejm. Na pamiątkę
chwalebnych walk z bolszewikami
na sztandarze pułku widniały nazwy 4 miast: Kijów, Brześć, Białystok, Grodno.
Jesienią 1938 r. oddziały 1 Puku
Strzelców Podhalańskich wzięły
udział w operacji zajęcia Zaolzia
oraz fragmentów Spisza i Orawy
i ziemi czadeckiej.
W sierpniu 1939 r. pułk wszedł
w skład odcinka „Nowy Sącz” Armii Karpaty, z którego utworzono
2 Brygadę Górską.
Od marca 1939 roku pułk
z Nowego Sącza wszedł w skład 2
Brygady Górskiej. Jego zadaniem
w czasie kampanii wrześniowej
była osłona nadgranicznych terenów w dolinach Popradu, Białej
i Ropy. 5 września 2 batalion bro-

nił Nowego Sącza, potem Bobowej
i stoczył bitwę pod Szymbarkiem,
gdzie odcięte oddziały schroniły się
w pobliskich lasach. Inne jednostki
pułku, wycofywały się przed przeważającymi siłami w kierunku Lwowa. 10 września walczyły w okolicy Krosna, a 11 września oddziały
znalazły się pod Birczą, gdzie doszło do ciężkiej bitwy. Ostatecznie
pułk przestaje istnieć jako zwarty
i dowodzony pododdział 18 września 1939 roku, kiedy resztki pułku
stoczyły ostatni bój pod Rzęsną Ruską. Natomiast kilka dni wcześniej,
14 września zginał w niewyjaśnionych okolicznościach sztandar 1
pułku Strzelców Podhalańskich,
który miał zostać przewieziony do
w Brzeżan.
Sławomir Rękas

Szlak bojowy podhalańczyków w latach międzywojnia
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Podhalańska chluba Nowego Sącza
Utworzony w 1918 r. 1 Pułk Strzelców Podhalańskich był wojskową
jednostką rozpoznawalną w całym kraju. Barwne stroje owiane bohaterstwem walki o granice Rzeczypospolitej wpisały się na zawsze
w historię Nowego Sącza i całego regionu. Podhalańczycy byli niemal
znakiem rozpoznawczym Sądecczyzny.
Wielkie boje i zmagania wojenne zostały wielokrotnie już opisane przez historyków, jak chociażby w książce Pana Jacka Palucha
(wydana w 2018 r.). 1 PSP wpisywał się jednak w życie codzienne
miasta, a charakterystycznie ubranych żołnierzy można było spotkać
w czasie najważniejszych wydarzeń
w międzywojennym mieście. Towarzyszyli uroczystościom religijnym
i państwowym, wzbudzali podziw
i zachwyt bez względu na pochodzenie i religię.
Żołnierze jednak zajmowali się
wieloma może mniej typowymi dla
wojska czynnościami. W 1929 r.
przy 1 PSP powstał teatr żołnierski,
przedstawiający swoje inscenizacje
w kinie „Wiedza”. Podhalańczycy
mieli w tym doświadczenie, bowiem w 1927 r. żołnierze pułku wystawili na zamku królewskim sztukę z okazji przyjazdu weteranów
z Ameryki. Widowisko historyczne
przedstawiało walkę ze Szwedami. Cieszyło się taką popularnością, że powtórzono je aż dwa razy,
a zebrane pieniądze przekazano
na odbudowę zamku. Wiemy, że
w koszarach działało także kino.
Żołnierze byli także aktywni sportowo, prowadzili swój klub piłkarski.
1 PSP najbardziej widoczny
był jednak dzięki wspaniałej orkiestrze wojskowej. Zespół do
dziś jest rozpoznawalny w całym
kraju. Swoimi korzeniami sięga XIX w., gdy orkiestra występowała przy 20 Pułku Piechoty.
Muzycy grali w czasie defilad, marszów i świąt. W okresie międzywojennym, co niedzielę, cały zespół
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w mundurach z podhalańskimi
emblematami, udawał się na Mszę
do kościoła garnizonowego św. Kazimierza. Ów pochód z koszar prowadził zawsze kapelan (w latach
30. XX w. ks. Jakub Stec), również
ubrany „na górala”. Kapelmistrzami zespołu byli m.in. Józef Stiasny,
czy Mieczysław Mordarski. Ten
ostatni poprowadził orkiestrę podczas uroczystej defilady w Kijowie,
8 maja 1920 r. Następnym dyrygentem został Antoni Wroński. Był to
jedyny zespół w mieście, którego
członkowie byli zatrudnieni na etatach. W jego repertuarze znajdowały się utwory patriotyczne, hymny i melodie wojskowe oraz wiele
melodii inspirowanych Podhalem,
a występował on nie tylko na oficjalnych imprezach, ale również
w niedzielę, dla rozrywki grywał na
Plantach.

Bez orkiestry nie mogły się obchodzić święta jak 11 listopada, 3
maja, 15 sierpnia czy imieniny Marszałka. Najbardziej znanym wydarzeniem kulturalnym międzywojnia
był Zjazd Górski w 1938 r. Także on
nie mógłby się odbyć bez udziału
wspaniałej orkiestry 1 PSP. Centralnym punktem Zjazdu było otwarcie
Muzeum Ziemi Sądeckiej w odbudowanym zamku królewskim.
Wstęgę uroczyście przeciął minister
Tadeusz Kasprzycki.
Pułk był obecny także w smutnych i tragicznych chwilach. Taką
niewątpliwie była wielka powódź
z 1934 r. Niemal cały Nowy Sącz
znalazł się wówczas po wodą. Wielu żołnierzy rzuciło się na pomoc
potrzebującym. Znana jest historia
Izydora Templera, który z narażeniem własnego życia ratował ludzi
w czasie powodzi. W uznaniu męstwa otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. 1 PSP niósł nadzieję sądeczanom w obliczu nadciągającej wojny
w 1939 r., kiedy miał za zadanie
bronić Nowego Sącza.
Łukasz Połomski

Mjr Franciszek Skibiński nosił przy kapeluszu jedno z najdłuższych piór w 1.PSP
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Jeden z najznamienitszych:

Generał Józef Giza
Jednym z najznamienitszych żołnierzy związanych z nowosądeckim 1 pułkiem strzelców podhalańskich był gen. Józef Giza.
Wywodził się z rodziny zakorzenionej na Sądecczyźnie od pokoleń. Urodził się 3 marca 1887
r. w Dąbrówce Polskiej. W 1909 r.
ukończył I Gimnazjum w Nowym
Sączu. Od najmłodszych lat angażował się w działalność patriotyczną, podzielając powszechne
pragnienie przyszłej walki o wolność ojczyzny. Był członkiem Drużyn Strzeleckich. W latach 1910-11
przeszedł przeszkolenie wojskowe
(ukończone w stopniu sierżanta
podchorążego). Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany
do macierzystego 20 pułku piechoty, stacjonującego w Nowym Sączu i wysłany początkowo na front
serbski, a później włoski i rosyjski.
Gdy w 1918 r. został skierowany do
kompani zapasowej swojego pułku
do Tarnowa, aktywnie włączył się
w działalność Organizacji „Wolność”. W nocy z 30 na 31 października 1918 r. wziął udział w antyaustriackim przewrocie wojskowym
i przejęciu władzy. Już w listopadzie zaangażował się w działania
zmierzające do przekształcenia 20
galicyjskiego pułku piechoty w 1
pułk strzelców podhalańskich. Jako
adiutant pułku przeszedł cały szlak
bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej: brał udział w m.in. wyprawie
kijowskiej, kontruderzeniu znad
Wieprza, bitwie nad Niemnem. Po
wojnie w 1 psp pełnił funkcje dowódcy batalionu oraz komendanta obwodowego Przysposobienia
Wojskowego i Wychowania Fizycznego. W latach 1927-1931 był dowódcą batalionu Korpusu Ochrony

Generał Józef Giza (1887-1965)

Pogranicza „Iwieniec”. Wreszcie od
czerwca 1935 r. dowodził 3 pułkiem
strzelców podhalańskich w Bielsku. Awans na stopień pułkownika otrzymał w 1938 r. obejmując
równocześnie dowództwo Górnośląskiej Brygady Obrony Narodowej w Katowicach. W październiku
1938 r. wziął udział w odzyskaniu
Zaolzia. W kampanii wrześniowej
1939 r. był zastępcą dowódcy 55
Dywizji Piechoty. Walkę zakończył
w okolicach Tomaszowa Lubelskiego i uniknąwszy sowieckiej niewoli,
przedostał się na Węgry. W maju
1940 r. dotarł do Francji, a po ewakuacji na Wyspy Brytyjskie otrzymał
dowództwo 5 Brygady Kadrowej
Strzelców PSZ na Zachodzie. Latem 1942 r. został wysłany na Bliski
Wschód, gdzie dowodził 5 Wileńską
Brygadą Strzelców i pełnił funkcję
komendanta Centrum Wyszkolenia

Armii, a od maja 1944 r. podczas
walk we Włoszech dowodził 7 Dywizją Piechoty (we wrześniu 1944
r. awansowany na stopień generała
brygady). Pierwsze lata powojenne spędził we włoskich i egipskich
szpitalach, lecząc liczne schorzenia,
a następnie pozostał na emigracji.
Osiadł w Londynie, gdzie angażował się w działalność wielu polskich
organizacji społecznych. Zmarł 16
sierpnia 1965 r. i został pochowany na Cmentarzu Gunnersbury. Za
zasługi na polu walki i w służbie
wojskowej został odznaczony m.in.
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, trzykrotnie
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Medalem Niepodległości.
Jakub Marcin Bulzak
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Podhalańczycy witali dostojnych gości
1 Pułk Strzelców Podhalańskich reprezentował Nowy Sącz w czasie najważniejszych wydarzeń w międzywojennym Nowym Sączu. Jego żołnierze witali i żegnali najważniejszych oficjeli, jacy odwiedzali miasto.
Pośród wydarzeń politycznych
międzywojennej Sądecczyzny nie
mogło zabraknąć 1 PSP, szczególnie w czasie wizyt najważniejszych
oficjeli państwowych. Tak było 28
września 1921 r., kiedy o godzinie
11.00 do miasta przyjechał Józef
Piłsudski. Towarzyszył mu wojewoda oraz generał Andrzej Galica.
Na dworcu kolejowym wodza powitał dowódca 1 PSP pułkownik
Kazimierz Horoszkiewicz oraz generał Jan Romer. Pojawił się także
starosta, władze miasta, uczniowie
i przedstawiciele wielu organizacji. Wokół dworca zgromadził się
tłum ludzi. Honorowa kompania
wojskowa wystąpiła z występem
muzycznym, a mowy powitalne
wygłosił burmistrz Wiktor Oleksy
oraz prezes Rady Powiatowej hrabia Adam Stadnicki. Józef Piłsudski
udał się do koszar wojskowych 1
PSP, gdzie była celebrowana Msza
św. polowa, a specjalną przemowę do swoich żołnierzy skierował
płk Horoszkiewicz. Po uroczystości
miała miejsce defilada żołnierzy
przed Marszałkiem. Spotkał się on
z żołnierzami 1 PSP w ich koszarach, wykonał również pamiątkową
fotografię. W jego towarzystwie
byli wtedy m.in. generał Józef Giza,
Bolesław Wieniawa-Długoszowski
i inni związani z naszym miastem.
Na zdjęciu można dostrzec, że Piłsudski siedzi na własnym płaszczu… Czuł się jak w domu, bowiem
sądeczanie znakomicie sprawdzili
się podczas wojny polsko-bolszewickiej, zajmując poczesne miejsce
wśród najodważniejszych jedno26

stek Wojska Polskiego. Marszałek
tego nie zapomniał.
1 PSP gościł Marszałka Piłsudskiego także 30 stycznia 1928 r.
Wówczas odwiedził on koszary
wojskowe 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, gdzie przeprowadził
„gry wojskowe” dla korpusu oficerskiego. Złożył także pewną ofiarę
na sztandar 1 PSP. Marszałek nie
skorzystał z gościny wojskowych,
ale nocował w swojej salonce na
dworcu kolejowym w Nowym Sączu. Kolejnego dnia wyruszył w dalszą podróż.
Niedługo potem w Nowym Sączu pojawił się prezydent RP Ignacy Mościcki. Dzień 21 października
1928 r. należy do najważniejszych

w międzywojennym mieście. Wówczas poświęcono sztandar 1 PSP.
Wizyta Głowy Państwa to było
wielkie logistyczne przedsięwzięcie.
Urzędnicy musieli zadbać o bezpieczeństwo, wystrój miasta, a nawet… wynająć kucharzy z restauracji Trembeckich i Górki. Miasto było
odświętnie przystrojone.
W sobotę 20 października 1928
roku odbyły się wstępne uroczystości. O g. 9:00 odbyła się msza
za poległych żołnierzy 1 PSP. Nabożeństwo na starym cmentarzu
odprawił kapelan pułku, ks. Stec.
Wieczorem, o g. 19:00 miał miejsce
capstrzyk, a o 19:30 odbył się uroczysty Apel Poległych na sądeckim
Rynku. W całym mieście panowała
podniosła atmosfera. Przemawiał

Ignacy Mościcki maszeruje przed 1 PSP - Nowy Sącz 1928 r. Fot. NAC.
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dowódca pułku. Czytano nazwiska poległych, na co sierżant przy
każdym dodawał „poległ na polu
chwały”. W zastępstwie Piłsudskiego w uroczystości wziął udział gen.
Gustaw Orlicz - Dreszer.
21 października prasa pisała: „W dniu dzisiejszym przypada
nam w udziale zaszczyt przywitania
w murach naszego starego grodu
Najwyższego Dostojnika Państwa,
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, prof. Ignacego Mościckiego. Pierwszy raz to w Odrodzonej
Polsce zaszczyca Pan Prezydent
Państwa nasze miasto swoimi odwiedzinami”. W niedzielny poranek
od rana po ulicach chodziły orkiestry m.in. gimnazjalna, które grając
przypominały o święcie pułkowym
i wizycie Głowy Państwa. Tłumy
gęstniały na Rynku podziwiając bramę powitalną projektu architekta
Sławińskiego. Znajdowała się u wylotu ulicy Piotra Skargi. Na prawo
od bramy stała kompania honorowa 1 PSP z orkiestrą i sztandarem,
a na Rynku, w czworoboku cały
pułk. Starosta Typrowicz powitał
Prezydenta w Łososinie (Jakubkowice). Na drodze do miasta tłumy
ludzi witały Mościckiego, niemal
każda wieś zbudowała bramę powitalną. O g. 11:00, z godzinnym
poślizgiem Prezydent przekroczył
bramę powitalną. „Orkiestra odegrała hymn państwowy, rozległa
się komenda „Prezentuj broń” – pisała prasa. „Dzień dobry chłopcy”
– powitał Mościcki żołnierzy 1 PSP,
a oni gromadnie odpowiedzieli:
„Dzień dobry Panie Prezydencie!”.
Płomiennym przemówieniem witał
gościa Sichrawa. Ludzie wiwatowali na ulicach.
Po g. 11:00 odbyła się uroczysta Msza św. na Rynku. Prezydent

Poświęcenie sztandaru 1 PSP z udziałem I. Mościckiego - 21 X 1928 r. Fot. NAC

przemaszerował przed oddziałami 1 PSP i usiadł na wyznaczonym
miejscu przed ratuszem. Ołtarz
wzniesiono na przy wejściu do magistratu. Celebrze przewodniczył
bp polowy WP Gall. Mówił w homilii o zasługach 1 PSP dla budowania wolności. Biskup poświęcił
sztandar i przystąpiono do wbijania
gwoździ. Pierwszy wbił Mościcki,
drugi Gall, trzeci Dreszer a potem
inni. Następnie Prezydent wręczył
sztandar płk Warthcie, który złożył przysięgę. Potem dokonali tego
żołnierze. Po spotkaniach z licznymi
delegacjami Głowa Państwa udała
się pod Dyrekcję Skarbu na defiladę
1 PSP.
Następnie Mościcki przejechał
do koszar, gdzie przebywał do g.
19:00. Od 14:30 trwało tam uroczyste śniadanie. Wzięło w nim udział
ok. 170 osób. Prezydent otrzymał

ciupagę od żołnierzy 1 PSP. Wykonali ją Wincenty Kowalczyk i Józef
Hrywniak. Kiedy Mościcki wrócił do
Warszawy przypomniał sobie o prezencie. Dla ofiarodawców przesłał
specjalne kasetki z dedykacją. Wewnątrz znajdowały się narzędzia
rzeźbiarskie. Uroczyście odebrali
je 5 grudnia na dziedzińcu koszar,
w obecności całego pułku.
Podhalańczycy
towarzyszyli
także innym oficjalnym wizytom
premierów, Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Byli obecni podczas
ostatniego pożegnania gen. Bronisława Pierackiego, który zginął
w zamachu z rąk ukraińskiego nacjonalisty. Byli zawsze na posterunku, a sądeczanie byli z nich dumni.
Łukasz Połomski
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W imieniu Sądeczan starających się o przywrócenie regionowi jednostki Wojska Polskiego,
która odwołuje się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, składam serdeczne
podziękowania Pani Beacie Szydło, wicepremierowi Rządu RP.
Bez Pani wsparcia trudno byłoby nam osiągnąć ten sukces.
Zygmunt Berdychowski
prezes Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia „Sądeczanin”

