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Wstęp

Zokazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospo-
litą Polską Muzeum Miasta Jaworzna zorganizowało wystawę czasową 
pt. Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości 
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku. Wystawa wykracza poza standardowe 

ramy działalności Muzeum, jest pierwszym projektem wystawienniczym, zakła-
dającym stworzenie dwóch uzupełniających się ekspozycji, z których jedna jest 
prezentowana w tradycyjnej sali wystawienniczej, natomiast druga prezentowana 
jest w plenerze — na płycie jaworznickiego Rynku. Wystawa prezentuje zagad-
nienie odzyskania niepodległości z perspektywy lokalnej. Ekspozycja wewnętrz-
na podzielona jest pod względem chronologicznym na trzy części. Pierwsza 
z nich obejmuje lata od trzeciego rozbioru Polski do wybuchu I wojny światowej 
(1795-1914), druga część poświęcona jest czasom I wojny światowej (1914-1918), 
natomiast trzecia część przedstawia sytuację w latach 1918-1922, od momentu od-
zyskania niepodległości do czasu ustalenia granic Rzeczpospolitej i okrzepnięcia 
polskiej państwowości. Ekspozycja zewnętrzna składa się z 20 plansz, ukazują-
cych wygląd Jaworzna sprzed stu lat. Wybrane fotografie prezentują: przestrzenie 
miejskie, zakłady przemysłowe, obiekty sakralne, obiekty użyteczności publicznej 
oraz elementy infrastruktury transportowej (plansze z wystawy zostały zamiesz-
czone w aneksie do katalogu wystawy). 
 Realizacji niniejszej wystawy towarzyszy wydanie jej katalogu, mającego 
formę bogato ilustrowanej publikacji popularnonaukowej. Katalog nie rości 
sobie praw do bycia pełnoprawną monografią naukową, która w wyczerpujący 
sposób opisuje historię Jaworzna i regionu w latach 1795-1922. Komplementar-
ny do wystawy, katalog przedstawia kilka wybranych zagadnień, które zdaniem 
autora decydują o pewnej odmienności rozwoju historycznego Jaworzna i zie-
mi krakowskiej w okresie rozbiorów i dobie odzyskania niepodległości, wzglę-
dem pozostałych ziem polskich. Obszar ten został odłączony od Polski póź-
no, dopiero na skutek trzeciego rozbioru w 1795 roku. Przez stosunkowo długi 
czas — od 1809 do 1846 roku — ziemia krakowska była częścią państwowości 
(Księstwo Warszawskie, Rzeczpospolita Krakowska), które cieszyły się dużym 
zakresem niezależności w zakresie kształtowania stosunków wewnętrznych. 
Żywe były tu idee narodowowyzwoleńcze, przejawiające się w wywoływaniu 
kolejnych powstań (powstanie krakowskie 1846, powstanie chrzanowskie 1849) 
lub w czynnym uczestnictwie i wspieraniu powstań wybuchających w innych 
częściach ziem polskich (powstanie styczniowe 1863). Polskie społeczeństwo, 
korzystając z liberalnej atmosfery, którą niosła ze sobą autonomia galicyjska, 
rozwijało odrębne formy życia społecznego i korzystało z powszechnej edu-
kacji w języku polskim (od 1818). To wszystko zaowocowało w ostatnich dzie-
sięcioleciach XIX wieku i na początku XX wieku masowym powstawaniem 
organizacji o charakterze patriotycznym, z których prawdopodobnie największe 
zasługi w regionie ma Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, dostarczające także 
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ochotników do Legionów Polskich w latach wielkiej wojny. Warto przy tym prze-
śledzić szlak bojowy II Brygady Legionów Polskich, w której służyła większość 
ochotników z Jaworzna. Ostatnie rozdziały katalogu przedstawiają okoliczności 
przejęcia władzy w Zachodniej Galicji przez Polską Komisję Likwidacyjną, ze 
szczegółowym opisem spisku wojskowego z 31 października 1918 roku, który 
umożliwił prowadzenie wobec Austriaków polityki faktów dokonanych.
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W drodze do niepodległości
Pod zaborem austriackim

Na skutek trzeciego rozbioru z 1795 roku I Rzeczpospolita Polska 
całkowicie zniknęła z map Europy. Jaworzno i okoliczne miejsco-
wości w podziale łupów przypadły Austrii, 21 marca 1796 roku ce-
sarz Franciszek II Habsburg uroczyście ogłosił inkorporację ziem 

polskich zajętych w ramach trzeciego rozbioru, zwracając się do poddanych, 
aby Ci pozostali w „spokojności i posłuszeństwie”. 27 kwietnia 1796 roku ta in-
formacja została oficjalnie ogłoszona w Krakowie. Miejsce polskiego orła, zdję-
tego z ratusza, zajął herb austriacki. 17 sierpnia 1796 roku w kościele Mariackim 
— w uroczystej oprawie, przy biciu dzwonów i huku armat — książę Auersperg 
przyjął przysięgę wierności złożoną cesarzowi przez przedstawicieli polskiego 
społeczeństwa. W uroczystościach uczestniczyli reprezentanci wojska, urzę-
dów i sądów, korporacji miejskich, duchowieństwa, magistratu, uniwersytetu 
i szlachty. W Sukiennicach zorganizowano bal dla kilkuset osób, rozdawano 
medale pamiątkowe, „Gazeta Krakowska” publikowała wiersze na cześć cesarza 
Franciszka II1.
 Władze austriackie natychmiastowo wprowadziły własną administrację, 
walutę i sądownictwo. Językiem urzędowym został język niemiecki, w zamian 
można było używać jedynie łaciny. Ostatecznie granice Galicji Zachodniej usta-
lono w 1797 roku, 31 stycznia tego roku podpisano w Krakowie protokół usta-
lający granicę prusko-austriacką, która w rejonie Jaworzna przebiegała wzdłuż 
Przemszy pod Jeleniem oraz Białej Przemszy w okolicy Długoszyna, Szczakowej 
i Ciężkowic. Jaworzno i okoliczne miejscowości stały się, najdalej wysuniętym na 
północny-zachód, pograniczem monarchii austriackiej. 
 Austriacy z ziem polskich zagarniętych w trzecim rozbiorze utworzyli nową 
prowincję pod nazwą Galicja Zachodnia, której powierzchnia wynosiła 49.841,7 
km2, przy liczbie ludności wynoszącej 1.248.439 osób i zajmowała 7% powierzch-
ni całego państwa2. Pod względem administracyjnym w Galicji Zachodniej 
wyznaczono 12 cyrkułów. W 1803 roku Galicję Zachodnią połączono z Galicją 
Wschodnią, stolicą prowincji został Lwów. Po tej zmianie tereny byłej Galicji Za-
chodniej, nazywanej odtąd Młodszą lub Nową, podzielono na 6 cyrkułów. Od 
1797 roku Jaworzno należało do dystryktu olkuskiego XII cyrkułu Słomniki. Po 
reformie z roku 1803 i zmniejszeniu ilości cyrkułów Jaworzno — jako dominium, 
stanowiące najniższy stopień administracji publicznej — włączono do krakow-
skiego dystryktu cyrkułu krakowskiego. Dawna własność skarbu Rzeczypospoli-
tej przeszła na własność monarchii habsburskiej3. Wedle zapisów edyktu cesarza 

1 „Gazeta Krakowska” 1796, nr 66, s. 1-2; T. Mencel, Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium z dziejów 
ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976, s. 56-57.

2 Galicja Zachodnia i Wschodnia liczyły 4.800.000 ludności i zajmowały łącznie 19,4% powierzchni Austrii.
3 W 1789 roku na mocy uchwały Sejmu Wielkiego miejscowe dobra biskupstwa krakowskiego – Jaworz-

no, Byczyna, Jeleń, Dąbrowa, części Ciężkowic i Długoszyna – zostały połączone z pozostałymi częścia-
mi Ciężkowic i Długoszyna oraz Szczakową, które były własnością królewską, i przeszły na własność 
skarbu Rzeczypospolitej.
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Franciszka II4 utworzono samorząd wiejski, w miejscowych wsiach ławy wiejskie 
organizował austriacki Urząd Gospodarczy w Jaworznie, który zarazem pełnił 
rolę dominium. Wójtowie i przysiężni we wsiach pełnili rolę pomocniczą w ad-
ministrowaniu poszczególnymi miejscowościami.

4 Uniwersał, jakim sposobem mają być obrani wójtowie po wsiach z 13 kwietnia 1784 roku, [w:] Conti-
nuatio edictorum mandatorum et universalium in Regnis Galiciae et Lodomeriae = Kontynuacja wy-
roków i rozkazów powszechnych w Galicji i Lodomeryi Królestwach od dnia 1 stycznia aż do końca 
grudnia 1794 wypadłych, Leopoli, b.r.w., s. 74; M. Leś-Runicka, Historia Jaworzna w XIX wieku 1795-1914, 
Jaworzno 2017, s. 13-14. 
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Enklawa prawie wolnej Polski

Wybuch wojny francusko-austriackiej w 1809 roku i kampania 
napoleońska na ziemiach polskich obudziła w Polakach w Ga-
licji nadzieję na odzyskanie niepodległości. Miłym dla ludno-
ści Krakowa był widok uciekających w popłochu austriackich 

urzędników przed zbliżającą się armią Księstwa Warszawskiego, utworzonego 
przez Napoleona po pokonaniu Prus. 15 lipca 1809 roku przez bramę Floriań-
ską wjechał głównodowodzący wojsk Księstwa Warszawskiego — książę Józef 
Poniatowski, na czele swojej kawalerii. Mieszkańcy Krakowa witali ich z olbrzy-
mim entuzjazmem:

Naród wyroił się z domów, tysiączne oznaki braterstwa okazując. 
Rzucano kwiaty przed księcia, to znów gromady chłopców 
rzemieślniczych zrywały pozostałe orły austriackie, tłukąc je 
i rzucając pod nogi postępującego wojska […]. Wieczorem miasto 
wypełniło się iluminacją, jakiej nigdy nie widziano. Niech no by 
obaczyli Austriacy i porównali ją z ową, z jaką oni triumfalnie 
wystąpili w dzień homagialny, czyli złożenia hołdu i zaprzysiężenia 
wierności cesarzowi ich, przez biedny zawłaszczony naród, poznaliby 
co łój w lampie, a co uczucie w sercu, widzieliby w gorejących 
kagańcach płomień swobody tego ludu, który niedawno dręczyli, 
a przed którym teraz uciekli!5.

Przywrócenie państwa polskiego, wobec dalszych zwycięstw Napoleona nad Au-
striakami, wydawało się realne. Na fali entuzjazmu ochotniczy pobór do wojska 
przybrał charakter masowy, a ludność ochoczo wnosiła kolejne daniny. Ksią-
żę warszawski Fryderyk August 7 grudnia 1809 roku ogłosił przyłączenie do 
Księstwa Warszawskiego ziem zaboru austriackiego z ziemią krakowską i Jaworz-
nem6. Konstytucja Księstwa Warszawskiego — wzorowana na rozwiązaniach 
francuskich — wprowadzała równość wszystkich obywateli wobec prawa i likwi-
dowała poddaństwo chłopów przez nadanie im wolności osobistej. Upadek Na-
poleona położył kres istnieniu Księstwa.
 Po pokonaniu napoleońskiej Francji, władcy Rosji, Prus i Austrii na kon-
gresie wiedeńskim w 1815 roku wprowadzili w Europie nowy porządek, dzieląc 
się strefami wpływów. Jednym z przedmiotów ustaleń był nowy podział ziem 
polskich. Z terytorium Księstwa Warszawskiego wydzielono Królestwo Polskie 
(zwane także Kongresowym), Wielkie Księstwo Poznańskie oraz Wolne, Nie-
podległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków z Okręgiem, w którym znalazło się 
Jaworzno. Rzeczpospolita Krakowska, bo tak również nazywano Wolne Miasto, 

5 K. Girtler, Opowiadania, t. 1, Kraków 1971, s. 61, 67.
6 Po przyłączeniu ziem zaboru austriackiego obszar Księstwa Warszawskiego podzielono na 10 departa-

mentów, które składały się z powiatów, a te z miast i gmin. Jaworzno znalazło się w powiecie krzeszo-
wickim departamentu krakowskiego.
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Karta Okręgu Wolnego Miasta 
Krakowa wydana w 1833 roku. 
Fot. RCIN. 





miała powierzchnię 1.150 km2 i była zamieszkiwana przez 88.000 ludzi. Pod 
względem ustrojowym była republiką konstytucyjną. Konstytucja Rzeczpospo-
litej Krakowskiej z 3 maja 1815 roku stanowiła przedłużenie zasad ustrojowych 
Księstwa Warszawskiego. Jednakże Miasto Kraków nie było ani wolne, ani nie-
podległe jak głosiła jego nazwa — o kluczowych sprawach decydowali trzej rezy-
denci mocarstw zaborczych. Mimo to, Rzeczpospolita Krakowska posiadała pe-
wien zakres autonomii wewnętrznej, umożliwiający władzom przeprowadzanie 
reform, wprowadzających zmiany o charakterze cywilizacyjnym, np. wprowa-
dzenie obowiązku szkolnego w języku polskim (1818), oczynszowanie chłopów 
(1823-1825) oraz rozpoczęcie budowy kolei żelaznej (1844).
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Spiski i powstania

Jak pokazał czas Wolne Miasto Kraków nie było również neutralne, roz-
wijała się w  nim polska konspiracja — przybywali tutaj emisariusze 
ze środowisk emigracyjnych, tworzono partie polityczne — która do-
prowadziła do wybuchu powstania krakowskiego w lutym 1846 roku.  

 Kolejnym przejawem czynnego oporu miejscowej ludności wobec polityki  
austriackiego zaborcy było powstanie chrzanowskie z 1849 roku, już za czasu ist-
nienia Wielkiego Księstwa Krakowskiego. Mieszkańcy zachodniej części Galicji 
włączyli się też ochoczo do kolejnego zrywu narodowowyzwoleńczego, jakim 
było powstanie styczniowe 1863 roku, które wybuchło w Królestwie Polskim, 
a część działań militarnych toczyła się w bliskim sąsiedztwie regionu.
 Ośrodek w Jaworznie był największym skupiskiem ludności robotniczej 
w okręgu krakowskim, z tego względu wszystkie krakowskie organizacje niepod-
ległościowe kierowały tu swoich agitatorów. Leon Zaleski, aktywny w okolicy 
w latach 1835-1836, miał „w Jaworznie kilkuset gotowych do podjęcia oręża i na 
czele swoich górników chciał przybyć pod Wawel i zrobić rewolucję”7. Do wybu-
chu powstania doszło dziesięć lat później — w nocy z 19 na 20 lutego 1846 roku. 
Wydany 22 lutego 1846 roku manifest Rządu Narodowego głosił:

Polacy! Godzina powstania wybiła! [...] jest nas dwadzieścia 
milionów, powstańmy razem jak jeden mąż, a potęgi naszej żadna 
nie przemoże siła, będzie nam wolność, jakiej dotąd nie było na 
ziemi; wywalczymy sobie skład społeczeństwa, w którym każden 
podług zasług i zdolności dóbr ziemskich będzie mógł użytkować, 
a przywilej żaden pod żadnem kształtem mieć nie będzie miejsca; 
w którym każden Polak znajdzie zabezpieczenie dla siebie, żony 
i dzieci swoich, w którym upośledzony od przyrodzenia na ciele 
i duszy, znajdzie bez upokorzenia niechybną pomoc całego 
społeczeństwa; w którym ziemia dzisiaj przez włościan warunkowo 
tylko posiadana, stanie się bezwarunkową własnością, ustaną 
czynsze, pańszczyzny i wszelkie tym podobne należytości bez 
żadnego wynagrodzenia, a poświęcenie się sprawie narodowej 
z bronią w ręku będzie wynagrodzone ziemią z dóbr narodowych8.

Policja zdawała sobie sprawę z nastrojów społecznych panujących wśród jaworz-
nickich robotników i pracowników dozoru, dlatego już 20 lutego wysłano do 
Jaworzna oddział piechoty pod dowództwem por. Potakowskiego i rozpoczęto 
poszukiwania ukrytej broni. Wystąpienie zbrojne w Jaworznie rozpoczęło się 
jeszcze tego samego dnia. O godzinie 22.00 zaatakowano Dom Pracy i uwolniono 

7 Leon Zaleski – członek Węglarstwa Polskiego i Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Został aresz-
towany w 1837 roku i skazany na 20 lat twierdzy w Kufstein, gdzie zmarł w 1841 roku.

8 „Demokrata Polski” 1846, t. 8, s. 162.
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przetrzymywanych tam robotników przymusowych9. Doszło wówczas do starcia 
z oddziałem por. Potakowskiego. Atak powstańców był udany, żołnierze w ciem-
nościach zaczęli się wycofywać w stronę karczmy. Por. Potakowskiego z niewielką 
grupą żołnierzy odcięto od oddziału i był zmuszony uciekać w kierunku Trzebini. 
Pozostali żołnierze, pozbawieni dowództwa, rozpierzchli się i pojedynczo prze-
dzierali się w kierunku Krakowa. Po tym sukcesie jaworzniccy powstańcy opa-
nowali komisariat dystryktowy i świętowali zwycięstwo okupione jedynie kilko-
ma lekko rannymi. Następnie część powstańców wyruszyła do Krakowa, gdzie 
powstanie trwało cztery dni. Wyparci z Krakowa powstańcy zaczęli gromadzić 
się w Wieliczce, a 26 lutego doszło do krwawej bitwy pod Gdowem:

[…] Kosynierzy ostrzeliwani z dwóch stron przez piechotę i odcięci 
od gościńca, nie mając gdzie uciekać, zbili się w kupę pod murem 
cmentarza. Tam obskoczyła ich ze wszystkich stron czerń chłopstwa 
i chociaż rzucili na ziemię kosy i błagali o litość na kolanach, 
wymordowani zostali do ostatniej nogi. Rozwściekleni chłopi 
rzucili się następnie na miasteczko i poczęli wywlekać z domów, 
stodół i lochów ukrytych powstańców i mordować w obliczu wojska 
w najokrutniejszy sposób10.

Klęska powstańców była zupełna, w dołach wykopanych pod murem cmentar-
nym w Gdowie pochowano „154 zwłok ludzkich obdartych do naga, poszarpa-
nych, krwią i błotem zbrudzonych do niepoznania. Nikt nie postawił na ich grobie 
krzyża, nikt nie dochodził ich pochodzenia ani nazwiska”11. Bitwa pod Gdowem 
zakończyła działania zbrojne. Dla uczestników powstania, którzy przeżyli, roz-
począł się okres represji i aresztowań. Powstanie krakowskie wywołało reakcję 
w postaci zbrojnej interwencji wszystkich trzech państw zaborczych. Na początku 
marca 1846 roku sytuacja została opanowana. Smutny widok przedstawiał wtedy 
Wawel, niemiecki podróżnik Johann Kohl pisał:

[…] Zamek służył wówczas za koszary dla załogi austriackiej, 
której bielizna i odzież zwisały z okien dawnych apartamentów 
królewskich. Tapczany żołnierskie i żelazne piecyki dziwne sprawiały 
wrażenie w komnatach byłych władców tego kraju. W sali tronowej 
kapral rozdzielał racje komiśnego chleba między szeregowców12.

Rewolta została stłumiona przez wojska mocarstw zaborczych, a w listopadzie 
1846 roku na skutek trójstronnych uzgodnień między Austrią, Prusami i Rosją 
Wolne Miasto Kraków z Okręgiem zostało włączone do zaboru austriackiego jako 
Wielkie Księstwo Krakowskie. Wielkie Księstwo Krakowskie nie należało do Kró-
lestwa Galicji i Lodomerii, choć formalnie wraz z nim i księstwami oświęcimskim 
i zatorskim tworzyło jedną prowincję koronną — Królestwo Galicji i Lodomerii 
z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwami Oświęcimskim i Zatorskim. Po 
likwidacji Rzeczpospolitej Krakowskiej — u zbiegu rzek Białej i Czarnej Przemszy, 
z połączenia których powstaje Przemsza — stykały się granice trzech imperiów: 
Austrii, Prus i Rosji. Miejsce to nazywane jest popularnie Trójkątem Trzech Cesa-
rzy, choć właściwszą wydaje się nazwa trójstyk trzech cesarstw13. 1848 rok przyniósł 

9 Dom Pracy był oddziałem krakowskiego Domu Pracy Przymusowej. W Jaworznie został zorganizowany 
w grudniu 1839 roku, przesyłano tutaj więźniów z Krakowa. Praca miała być głównym czynnikiem 
resocjalizującym włóczęgów, oszustów i drobnych przestępców. 

10 J. Wawel-Louis, Kronika rewolucji krakowskiej w roku 1846, Kraków 1898, s. 146.
11 J. Wawel-Louis, Kronika rewolucji…, s. 147. Dopiero w 1896 roku usypano na cmentarzu w Gdowie 

kurhan i ustawiono na nim pomnik dla uczczenia ofiar.
12 S. Grodziski, W Królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976, s. 137.
13 S. Śląski, Typo-miasto. Studium graficzne desygnatów tożsamości dzielnicowej Jaworzna w plakacie, 

Katowice – Jaworzno 2017, s. 47. Więcej na temat genezy nazwy zob.: A. Rams, 170 lat Kolei Krakowsko-
-Górnośląskiej w  Szczakowej. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy, Jaworzno 2017, s. 23, przyp. 35.
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rewolucję, która ogarnęła niemal całą Europę, określaną mianem Wiosny Ludów. 
W 1849 roku Austriacy walczyli nadal z insurgentami węgierskimi. Na ziemiach 
polskich wierzono w sukces węgierskiego powstania. Wierzono, że kolejnym 
aktem będzie wkroczenie do Galicji wojska polsko-węgierskiego i walka o polską 
niepodległość. W szeregach armii węgierskiej służyło wielu polskich ochotników, 
jednym z jej dowódców był Polak — gen. Józef Bem. 10 stycznia 1849 roku władze 
austriackie wprowadziły w Galicji stan wyjątkowy, ze względu na zagrożenie wy-
buchem polskiego powstania narodowego: 

Pospólstwo krakowskie w tych dniach do tego stopnia uzuchwaliło 
się, iż głośno przeciw wojsku i rządowi austriackiemu wymyślać 
poczęło. Powodem do tego były ciągłe wiadomości o porażce 
Niemców przez Węgrów, o zbliżaniu się do nas oddziałów polsko-
węgierskich, o przyłączeniu Galicji do Węgier i na koniec o zupełnym 

wypędzeniu Niemców i upadku państwa austriackiego14.

W grudniu 1848 roku cesarz Franciszek Józef wydał dekret w sprawie powszech-
nego obowiązku służby wojskowej dla mężczyzn w wieku od 20 do 26 roku życia, 
bez względu na stan społeczny i pochodzenie. Dotychczas obowiązek służby woj-
skowej nie obejmował wszystkich obywateli, dotyczył wyłącznie najniższych klas 
społecznych. Nadal można było się wykupić z wojska, kosztem 500 złr. za rekruta. 
Nie mogły się wykupić osoby, które uważano za politycznie skompromitowane 
lub podejrzane. Jeden z przepisów pozwalał na pobór do wojska tzw. włóczęgów, 
pod tę kategorię bardzo często podciągano działaczy politycznych. Takich rekru-
tów przydzielano do karnych kompanii i poddawano różnym szykanom15.
 We wschodnich regionach Galicji do poboru stanęło od 71% do 97% rekru-
tów. Natomiast w byłej Rzeczpospolitej Krakowskiej do poboru stanęło jedynie 
16,1% chrześcijan i 4,2% Żydów16. Na terenach Galicji Wschodniej — dłużej znaj-
dującej się pod zaborem — społeczeństwo było już wdrożone w austriacki sys-
tem prawny i kolejny pobór do wojska był normalnym zjawiskiem. Natomiast 
na terenach należących do Rzeczpospolitej Krakowskiej, wcielonych do Austrii 
ledwie przed dwoma laty, pobór był wielkim zaskoczeniem. Służba w wojsku au-
striackim uważana była powszechnie za niezwykle trudną i dokuczliwą. W pa-
mięci mieszkańców pozostał pobór do wojska austriackiego przeprowadzony 
w 1796 roku z pełną brutalnością i wykorzystany jako środek represji przeciwko 
społeczeństwu buntującemu się po trzecim rozbiorze. 118 rekrutów, z wielkim 
trudem zebranych w Krakowie i okolicy, zbiegło z konwoju i ukryło się w oko-
licznych domach. Zostali odnalezieni przez wojsko i policję, a następnie pobici, 
skuci kajdanami i odesłani do jednostek wojskowych na terenie Austrii17. Wia-
domość o nowym poborze wywołała powszechne wzburzenie:

Mieszkańcy krainy naszej od lat kilkudziesięciu wolni będąc od 
służby wojskowej, na samą myśl o tym mocno oburzają się, a to 
tym bardziej, gdy dopiero zaledwo od dwóch lat będąc pod rządem 
austriackim gwałtem narzuconym, i nie doświadczywszy nie tylko 
żadnych swobód i korzyści, owszem przeciwnie, rozmaitego rodzaju 
straty i uciski, są przymuszeni życie swoje oddawać na pomoc 
swoich prawdziwych i zawziętych nieprzyjaciół, i to jeszcze przeciw 
narodowi, który wespół z naszymi rodakami dobija się wolności 
i swobód konstytucyjnych, tj. przeciw Węgrom, gdyż dziś rząd 

14 B. Limanowski, Historia demokracji polskiej w epoce porozbiorowej, t. 2, Warszawa 1957, s. 232; F. Hechel, 
Kraków i ziemia krakowska w okresie Wiosny Ludów. Pamiętniki, Wrocław 1950, s. 238.

15 S. Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem. Sprawa włościańska w Galicji w 1848 roku, Wrocław – 
Warszawa – Kraków 1980, s. 131.

16 Tamże, s. 132-133; M. Leś-Runicka, Historia Jaworzna w XIX wieku..., s. 127.
17 J. Wawel-Louis, Pierwsza rekrutacja w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 1898, t. 1, s. 359-363.
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niemiecko-austriacki wszystkich swych sił dobywa na pognębienie 
tego szlachetnego narodu i na zupełne jego ujarzmienie18.

Władze krakowskiego zarządu miejskiego, dla uniknięcia zamieszek, uzyska-
ły zgodę na zastąpienie przymusowego poboru przez werbunek ochotników. 
Wyznaczony kontyngent wynosił 587 osób. Jednak, niezależnie od ochotnicze-
go werbunku, władze austriackie prowadziły łapanki rzekomych włóczęgów, 
zwłaszcza w wiejskich gminach okręgu. Doprowadziło to w końcu do wybu-
chu, 11 kwietnia w Chrzanowie odbito przetrzymywanych pod strażą rekrutów. 
Odbici rekruci uciekli w okoliczne lasy: „włościanie i mieszczanie, którzy albo 
czuli się winnymi, albo obawiali kary, schronili się w niewielkiej liczbie do la-
sów”. Z Krakowa wysyłano posiłki wojskowe do stłumienia buntu. 19 kwietnia 
wojsko rozbiło ukrywającą się w lasach grupę buntowników, ponad dwudzie-
stu z nich schwytano i odprowadzono do Krakowa19. Zbiegli rekruci usiłowali 
się jeszcze zebrać w lasach wokół Krzeszowic, ale bez większego rezultatu. Za-
mieszki w lasach chrzanowskich zostały zakończone. W Krakowie 48 areszto-
wanych oczekiwało na wyroki wojskowego sądu doraźnego. Austriacy konty-
nuowali pobór i siłą wciągali do wojska. 
 Działania zbrojne nie objęły szerszego obszaru i trwały w sumie kilka tygo-
dni. Wydarzenia miały charakter lokalny, ograniczający się do Krakowa i lasów 
wokół Chrzanowa i Jaworzna, nie rozwinęły się w szersze powstanie. Wobec 
tego jedyną możliwością grupy powstańczej było przebicie się na Węgry i do-
łączenie do walczących tam oddziałów. Jednakże powstanie na Węgrzech zo-
stało stłumione przy pomocy rosyjskiego cara, a w tym samym czasie wojska 
austriackie uporały się z powstańcami chrzanowskimi. Mimo braku szans na 
dalszy rozwój powstania, było ono szeroko opisywane na łamach prasy: kra-
kowskiego „Czasu”, „Gazety Lwowskiej”, poznańskiej „Gazety Polskiej”, a nawet 
„Demokraty Polskiego” wydawanego w Paryżu. 
 W czasie powstania styczniowego w Jaworznie odczuwalne było wzrastające 
napięcie spowodowane toczącymi się tuż za granicą działaniami militarnymi. 
W trakcie wyprawy Apolinarego Kurowskiego — powstańczego naczelnika wo-
jewództwa krakowskiego, którego celem było opanowanie trójkąta granicznego 
— jego oddział znalazł się w pobliżu Szczakowej w Maczkach. Kiedy wieczorem 
6 lutego 1863 roku, około godziny 18.00 powstańcy wkroczyli do Maczek, witali 
ich nie tylko kolejarze i miejscowa ludność, ale także mieszkańcy Szczakowej, 
18 F. Hechel, Kraków i ziemia krakowska…, s. 237.
19 „Czas” 1849, nr 52, s.1-2; „Gazeta Polska” 1849, nr 103, s. 420.

Niemiecka pocztówka 
przedstawiająca tzw. Trójkąt 
Trzech Cesarzy, 1906 rok. 
Fot. ŚBC.
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którzy na wieść o wypadkach i korzystając z usunięcia rosyjskiego posterun-
ku granicznego na moście na Przemszy, ruszyli do Maczek. Nie wiemy, czy do 
powstania przystąpił wówczas, ktoś spośród mieszkańców Szczakowej. Źródła 
notują powstańca z 1863 roku — Władysława Romanowicza, urodzonego w 1840 
roku w Szczakowej. Nastroje były wówczas tak gorące, że kiedy następnego dnia 
szczakowianie zobaczyli przyprowadzonych do ich miasteczka żandarmów ro-
syjskich rozbrojonych w Maczkach, ruszyli na nich z takim impetem, że miej-
scowa policja musiała wystąpić w ich obronie, lokując oficera w mieszkaniu 
niemieckiego ekspozytora, a szeregowców na posterunku, do czasu odesłania 
wszystkich 8 lutego do Mysłowic. Tymczasem w Maczkach pozostali urzędni-
cy, teraz z ramienia polskich władz, rozpoczęli kontrolę paszportową oraz re-
widowali przesyłki i pocztę, a po zwycięstwie Kurowskiego i zdobyciu dworca 
w Sosnowcu, cały obszar Zagłębia Dąbrowskiego w najbliższych dniach mógł 
cieszyć się pełną niezależnością20. 3 maja 1863 roku oddziały rozbite w bitwie 
pod Krzykawką przekroczyły Białą Przemszę. Przez Jaworzno przeszli powstań-
cy włoscy — ochotnicy z oddziału Francesco Nullo. Zgodnie z tradycją mieli 
się zatrzymać przy kaplicy w Byczynie, którą odtąd nazywano imieniem Lan-
giewicza. W Jaworznie odczuwalny był wzrost nastrojów niepodległościowych, 
a ludność wyrażała otwarcie poparcie dla powstańców. Bractwo górnicze z Pech-
nika zamówiło mszę świętą za poległych powstańców. Ksiądz Łącek — wikariusz 
jaworznickiej parafii — ze względu na swoje częste prywatne kontakty z parafia-
nami, podejrzewany był o działalność spiskową. Władze austriackie prowadziły 
w jego sprawie śledztwo. 19 kwietnia 1863 roku ksiądz Ignacy Wojs w kościele 
parafialnym w Jaworznie miał wygłosić — zdaniem władz — podburzające ka-
zanie, w którym „użył wyrazów zdradzających dążności polityczne i łatwo na 
wzburzenie umysłów słuchaczy wpłynąć mogących”. Ksiądz Wojs bronił się, że 
wspomniał jedynie o rosyjskiej tyranii oraz zmuszaniu polskich katolików do 
przechodzenia na prawosławie. Sprawa toczyła się dość długo, bo w międzycza-
sie doszło do dodatkowego oskarżenia tego kapłana za odprawienie nabożeń-
stwa dla bractwa górniczego i dekorację kościoła polskimi symbolami i barwami 
narodowymi. 30 października 1863 roku c.k. sąd karny w Krakowie uchylił śledz-
two, ale kapłan otrzymał naganę od władz kościelnych za niepotrzebne wikłanie 
się w aktualną działalność polityczną.

20 D. Nawrot, Z dziejów powstania styczniowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Bój o Sosnowiec 7 lutego 1863 
roku i wyzwolenie trójkąta granicznego, Sosnowiec 2013; W. Tokarz, Kraków w początkach powstania 
styczniowego i wyprawa na Miechów, t. 2, Kraków 1916, s. 128-129; M. Leś-Runicka, Historia Jaworzna 
w XIX wieku…, s. 200. 

Austriacko-rosyjski kolejowy 
most graniczny nad Białą 
Przemszą. Początek XX wieku. 
Fot. MMJ. 
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Źródła kształtowania się 
polskiego patriotyzmu na 
przełomie XIX i XX wieku

Swobody obywatelskie i polityczne, jakimi cieszyła się Galicja od końca 
lat 60. XIX wieku, wpłynęły na rozwój życia politycznego. Kraków stał 
się miejscem aktywności liczących się polskich ugrupowań politycznych 
o rodowodzie galicyjskim oraz wywodzących się z zaboru rosyjskiego 

i emigracji. Kilka lat przed wybuchem I wojny światowej galicyjskie stronnictwa 
polityczne brały pod uwagę możliwość wybuchu konfliktu zbrojnego między 
państwami zaborczymi i zaczynały przygotowywać związki wojskowe przeciw 
Rosji. Dominowały dwa nurty: socjalistyczno-niepodległościowy — grupują-
cy się wokół Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej Galicji i Śląska — i narodo-
wo-niepodległościowy, będący pod ideologicznym wpływem Stronnictwa Naro-
dowo-Demokratycznego.
 W Krakowie znaleźli schronienie młodzi Polacy zaangażowani w działal-
ność niepodległościową i rewolucyjną w latach 1905-1908 w Królestwie Pol-
skim oraz przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej, głównie Organizacji 
Bojowej. W 1908 roku osiedlił się w Krakowie ich przywódca — Józef Piłsudski. 
Antyrosyjskie oblicze tego ruchu — w obliczu zbliżającego się konfliktu au-
striacko-rosyjskiego — spotykało się z cichą akceptacją władz austriackich, jed-
nocześnie ich niepokój budziły radykalne poglądy polityczne i społeczne grupy 
skupiającej się wokół Piłsudskiego. W 1908 roku — korzystając z przyzwolenia 
władz galicyjskich — we Lwowie Kazimierz Sosnkowski (jeden z najbliższych 
współpracowników Piłsudskiego) założył konspiracyjny Związek Walki Czyn-
nej. W styczniu 1909 roku ZWC rozpoczął swoją działalność w Krakowie, która 
uległa intensyfikacji i przybrała jawną formę. W kwietniu 1910 roku w Krako-
wie powstało Towarzystwo Strzelec, którego prezesem został Włodzimierz Tet-
majer. PPSD w listopadzie 1912 roku określiła swoje stanowisko polityczne jako 
antyrosyjskie. Wzywała do organizacji ruchu zbrojnego, popierając projekt do-
tyczący utworzenia organizacji wojskowej złożony w grudniu 1912 roku przez 
Józefa Piłsudskiego. Również Ignacy Daszyński mówił o konieczności przygo-
towania ruchu zbrojnego przeciwko caratowi i opowiadał się za koniecznością 
utworzenia w PPSD „kół robotniczych Związku Strzeleckiego”21. 
 Obok nurtu niepodległościowego związanego z PPS w Galicji rozwijały się 
również organizacje niepodległościowe związane ze stronnictwem narodowo-
demokratycznym. We Lwowie wokół czasopisma „Zarzewie” (wydawanego 
w latach 1909-1914) utworzono organizację Młodzieży Niepodległościowej, 
a następnie konspiracyjną organizację niepodległościową — Armia Polska, sta-
nowiącą odpowiednik ZWC. W Krakowie zalążkiem takiej organizacji został 
Polski Związek Wojskowy, który powstał w grudniu 1908 roku. Armia Polska 
stała się kierownictwem narodowo-demokratycznej konspiracji niepodległo-
ściowej, która w październiku 1910 roku utworzyła jawne struktury — Legię 

21 H. Dobrowolski, Okres porozbiorowy i czasy najnowsze, [w:] Ziemia chrzanowska i Jaworzno, red. 
J. Lewandowska, Kraków, b.r.w., s. 166.
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W trakcie ćwiczeń Związku 
Strzeleckiego w Zakopanem, 
1913 rok. Fot. NAC.

Członkowie Związku 
Strzeleckiego podczas 
ćwiczeń w Krakowie, 
1912 rok. Fot. NAC. 
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Niepodległości, a następnie Polskie Drużyny Strzeleckie, które wkrótce pojawi-
ły się w Krakowie. Ich dowódcą został Mieczysław Neugebauer.
 Szary mundur, orzełki na maciejówkach, broń pozyskana z austriackich ma-
gazynów czyniły z nich zalążek polskiego wojska i tym duchem przesiąknięte 
były obie organizacje. Pojawiały się próby koordynowania zasad organizacyj-
nych i programów szkolenia oraz przeprowadzania wspólnych ćwiczeń obu for-
macji. 11 maja 1913 roku w Tyńcu pod Krakowem odbyły się pierwsze wspólne 
ćwiczenia strzelców i drużyniaków z okręgu krakowskiego dowodzone przez 
Józefa Piłsudskiego22. 
 Patriotyczno-niepodległościowa atmosfera udzieliła się organizacjom, które 
w swoich celach statutowych były dalekie od ideologii czynu zbrojnego. Towa-
rzystwo Gimnastyczne Sokół, związane ideowo z narodową-demokracją, w paź-
dzierniku 1912 roku powołało do życia własną strukturę paramilitarną — Polowe 
Drużyny Sokole, cieszące się dużą popularnością. Także powstającemu wówczas 
skautingowi sprawy niepodległościowe były bliskie. Ów rozwój sytuacji mocno 
niepokoił Rosję. Rosyjski minister spraw wewnętrznych stwierdził:

Centrum polityczne sprawy polskiej leży obecnie nie w Królestwie, 
ale w Galicji. W Królestwie wszystko jest spokojne, gdy w Galicji 
wszystko wre, tam organizują półjawnie i jawnie oddziały 
strzelców pod wodzą waszego Piłsudskiego, któremu lekkomyślnie 
pozwoliliśmy ujść z więzienia23.

10 listopada 1912 roku z inicjatywy Piłsudskiego doszło do powołania Komisji 
Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (następnie 
Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych). Sam Piłsudski 
został liderem polskich irredentystów i został nominowany na Komendanta 
Głównego całego ruchu strzeleckiego, także Polskich Drużyn Strzeleckich. Od-
sunięcie widma europejskiego konfliktu ograniczyło działalność obozu niepod-
ległościowego. Pojawiły się w nim wewnętrzne konflikty dotyczę roli i pozycji 
Piłsudskiego. Polskie Drużyny Strzeleckie dążyły do odzyskania pełnej odręb-
ności organizacyjnej. W kwietniu 1913 roku Piłsudski zrezygnował ze stanowi-
ska Komendanta Głównego. Coraz mocniej dawała o sobie znać odmienność 
poglądów drużyniaków i strzelców, która doprowadziła ostatecznie do rozłamu 
w maju 1914 roku i ogólnej demobilizacji. Zamach w Sarajewie zaskoczył polski 
obóz niepodległościowy i zmusił do podjęcia działań.

22 T. Gąsowski, Kraków kolebką Legionów, [w:] Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości. Znaczenie 
Rady Regencyjnej w uformowaniu państwa polskiego, red. M. Jabłoński, Kraków 2017, s. 89.

23 Tamże, s. 90.

Pomnik Grunwaldzki 
w Szczakowej i jego 
budowniczowie, 1910 rok. 
Fot. MMJ. 
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500. rocznica bitwy 
pod Grunwaldem

Niepodległościowe nastroje wzrastały wraz z kolejnymi obcho-
dami patriotycznymi organizowanymi w Krakowie w dobie auto-
nomicznej. Punktem kulminacyjnym były obchody 500. rocznicy 
bitwy pod Grunwaldem, które odbyły się 15 lipca 1910 roku i zgro-

madziły 150.000 uczestników przybyłych z całej Galicji, zaboru pruskiego i ro-
syjskiego oraz z zagranicy. Punktem kulminacyjnym było odsłonięcie Pomnika 
Grunwaldzkiego oraz pokazy sprawności druhów Sokoła i skautów na krakow-
skich Błoniach. Wybór Krakowa jako miasta ustawienia pomnika był więcej niż 
zrozumiały — miasta zaboru pruskiego i rosyjskiego nie wchodziły w grę z racji 
uwarunkowań politycznych, zaś w zaborze austriackim, który cieszył się naj-
większą autonomią, właśnie Kraków — jak pisał Ignacy Jan Paderwski — „był 
sercem całej Polski, a którego piękność czuje się dopiero i ocenia należycie przy-
patrując się innym, obcym, chociażby bogatszym, ale nigdy nie piękniejszym 
lub droższym sercu miastom”24. Kraków słynął także z organizacji wszelakiego 
rodzaju rocznic powstań, bitew i ważnych wydarzeń, które stawały się wielkimi 
manifestacjami patriotycznymi.
 Od początku 1910 roku w Krakowie trwały przygotowania do obchodów 
rocznicowych. Krakowska prasa informowała: „Gdzie tylko możliwem, cały 
naród polski gotuje się do obchodu rocznicy wielkiej bitwy grunwaldzkiej, bo 
słuszną jest, aby w czasie, gdy nas w zaborze pruskim chcą żywo dławić, przypo-
mnieć im ten pogrom i zwrócić uwagę ich bucie, że kto dziś pod wozem, może 
być i na wozie”25. W Krakowie utworzono Komitet Grunwaldzki zajmujący się 
organizacją uroczystości. W jego skład weszli m.in.: prezydent miasta Juliusz Leo, 
Stanisław Drozdowski, Wojciech Kossak, Ignacy Daszyński, Stanisław Kutrzeba, 
Jacek Malczewski i Teodor Axentowicz. Po uzyskaniu cesarskiej zgody na zbu-
dowanie pomnika, 22 kwietnia 1910 roku na placu Matejki wmurowano kamień 
węgielny pod pomnik. W uroczystości, oprócz państwa Paderewskich, udział 
wzięli: Antoni Wiwulski, Juliusz Leo, Jan Sas Zubrzycki — architekt odpowie-
dzialny za prace przy ustawieniu pomnika, Tadeusz Jentys — pełnomocnik Pa-
derewskiego, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Stefan Jentys i Wiktor 
Czermak oraz ks. Juliusz hr. Drohojowski, kanonik kapituły wileńskiej, który 
dokonał poświęcenia kamienia węgielnego.
 Najwięcej pracy w Komitecie Grunwaldzkim miała sekcja kwaterunkowa. 
Do Krakowa przybyło ponad 150.000 Polaków z ziem przedrozbiorowej Polski 
oraz liczna Polonia. Większość uczestników była zakwaterowana przez dwa lub 
trzy dni w prywatnych mieszkaniach. Mimo że nie można było oficjalnie zapra-
szać Polaków z zaboru rosyjskiego i pruskiego, frekwencja była bardzo wysoka.
 Głównym punktem uroczystości rocznicowych miało być odsłonięcie Po-
mnika Grunwaldzkiego, który ufundował Ignacy Jan Paderewski. Prace nad 

24 I. Fischer, Związki Ignacego Jana Paderewskiego z Krakowem, [w:] Rola Krakowa..., s. 127.
25 Tamże.

Uroczystość odsłonięcia 
Pomnika Grunwaldzkiego. 
Fot. FBC.

Tłum na ulicach Krakowa 
w trakcie uroczystości 
500. rocznicy bitwy 
grunwaldzkiej. Fot. FBC.



nim owiane były aurą tajemniczości, nieznana była lokalizacja pomnika, ani 
jego wygląd. Paderewski jako miejsce umieszczenia pomnika wskazał plac Ma-
tejki. Wybór rzeźbiarza odbył się bez konkursu i był wynikiem osobistej decy-
zji Paderewskiego. Fundator wskazał Antoniego Wiwulskiego, którego poznał 
w Paryżu. Przed młodym i utalentowanym artystą stanęła życiowa szansa. Od-
słonięcie pomnika wiązało się praktycznie z pierwszym zaprezentowaniem jego 
ostatecznego wyglądu zgromadzonej publiczności. Montowany był za drewnia-
nym ogrodzeniem, w dniu jego odsłonięcia został zakryty materiałem zawie-
szonym na specjalnie ustawionych w tym celu masztach. Wielotysięczny tłum 
zgromadzony na placu Matejki, w chwili jego odsłonięcia przez Marszałka Kra-
jowego Stanisława Badeniego, po raz pierwszy zobaczył pomnik. Towarzyszący 
odsłonięciu pomnika V zlot sokolski, nazywany grunwaldzkim, był największą 
imprezą sokolską przed I wojną światową, w pochodzie sokołów brało udział 
przeszło 7.000 osób. W jaworznickim gnieździe przygotowano dwie grupy gim-
nastyczne — jedną złożoną z 38 druhów, drugą z 12 druhen26. 

26 „Przegląd Sokoli” 1911, nr 4, s. 31; Sprawozdanie z działalności TG Sokół w Jaworznie za 1910 rok, s. 3.

Ignacy Jan Paderewski 
na mównicy w trakcie 
uroczystości odsłonięcia 
Pomnika Grunwaldzkiego, 
15 lipca 1910 rok. Fot. NAC.

Komitet Grunwaldzki, 
po środku Ignacy Jan 
Paderewski, po jego prawej 
stronie Antoni Wiwulski 
(autor pomnika) i Jan Sas 
Zubrzycki (w kontuszu, 
architekt odpowiedzialny 
za prace przy ustawieniu 
pomnika). Fot. FBC.

Plac Matejki w Krakowie 
z Pomnikiem Grunwaldzkim. 
Fot. NAC. 
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Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół było jedną z najbardziej zasłużo-
nych organizacji dla sprawy polskiej w okresie rozbiorów. Idea ruchu 
sokolego pojawiła się na ziemiach polskich w 1867 roku, a zaczerp-
nięta została od Czechów. Pierwsze polskie gniazdo Sokoła zostało 

utworzone we Lwowie, który jako stolica Galicji, miał największy potencjał 
ludnościowy oraz ekonomiczny. Rok założenia Sokoła nie był też przypadko-
wy, ponieważ w listopadzie 1867 roku w Austrii zaczęła obowiązywać ustawa 
pozwalająca na zakładanie stowarzyszeń nie mających charakteru polityczne-
go. Popularność działań podejmowanych przez galicyjskich sokołów przerosła 
wszelkie oczekiwania. W niespełna dwadzieścia lat po utworzeniu Towarzystwa 
we Lwowie, nastąpiło masowe zakładanie kolejnych gniazd w całej prowincji. 
W 1885 roku swojego gniazda doczekał się Kraków. Zaraz po nim Towarzy-
stwa Gimnastyczne zorganizowano w Nowym Sączu, Jaśle oraz Wadowicach. 
W następnych latach idee sokole zawitały nie tylko do mniejszych miast Galicji, 
ale nawet pod strzechy chłopskich chat27. Zdarzały się przypadki, że w niektó-
rych wsiach powstawały nawet gniazda sokole z własnymi sokolniami. Ostatnie 
gniazda sokole formowano jeszcze w lipcu 1914 roku, a więc tuż przed wybu-
chem wojny. Warunki w zaborze pruskim i rosyjskim były diametralnie inne, 
ruch sokoli napotykał na wrogi stosunek władz zaborczych. Legalna działal-
ność była ograniczana lub zakazywana28.
 Program działalności sokolskiej dzielił się na dwie zasadnicze części. Pierw-
sza obejmowała zagadnienie rozwoju kultury fizycznej, czyli troskę o „zdrowe 
ciało”. Druga zajmowała się „zdrowym duchem”, co oznaczało podtrzymanie 
świadomości narodowej oraz upowszechnianie polskiego patriotyzmu. W statu-
cie określono, że celem towarzystwa jest pielęgnowanie gimnastyki, w szczegól-
ności gimnastyki higienicznej, wychowawczej i zbiorowej. Tak określony głów-
ny cel realizowany był przez prowadzenie regularnych ćwiczeń gimnastycznych 
członków gniazda, organizowanie takich ćwiczeń dla dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz propagowanie kultury fizycznej. W ramach sokolskiego programu popi-
sów gimnastycznych przygotowywano najczęściej ćwiczenia z chorągiewkami, 
laskami, obręczami, maczugami i lancami oraz ćwiczenia wolne i piramidy. 
Podobnie jak w innych organizacjach sokolskich, gimnastyka uważana była za 
główny przedmiot wychowania fizycznego.
 Drugą częścią działalności każdej organizacji sokolskiej był program pa-
triotycznego wychowania i kształtowania polskiej świadomości narodowej. 
W statutach organizacyjnych nie rozwijano tego tematu, aby nie narazić się na 
zarzut działalności antypaństwowej. Dla jego realizacji wystarczył krótki zapis, 
27 W 1895 roku w Jeleniu utworzono gniazdo włościańskie. Inicjatorem i pierwszym prezesem gniazda był 

wójt Antoni Lipka.
28 M. Szczerbiński, Zarys dziejów i próba oceny działalności sokolstwa polskiego w kraju i na obczyź-

nie w latach 1867-1947, [w:] Towarzystwo Gimnastyczne Sokół na Górnym Śląsku, red. H. Przybylski, 
J. Ślężyński, Katowice 1986, s. 9-11; M. Ponczek, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół na Górnym Śląsku. 
Zarys dziejów (1895-1939), Katowice 1987, s. 4-6. 

Szkic odznaki członkowskiej 
Związku Towarzystw 
Gimnastycznych Sokół 
w Polsce. Fot. MMJ. 
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że formą statutowej działalności są między innymi „wspólne wycieczki i za-
bawy”. Charakterystyczną metodą działania było organizowanie wieczorków, 
otwartych dla szerszej publiczności. Wieczorki urządzano z różnych okazji, 
najczęściej były to obchody historycznych rocznic. Takie imprezy składały się 
z części odczytowej, w której przybliżano publiczności rocznicowy temat, i pro-
gramu artystycznego.
 Pierwsza informacja dotycząca organizowania gniazda Sokoła w Jaworznie 
pochodzi z 1892 roku. W 1893 roku trwały prace organizacyjne i opracowywa-
nie statutu, który został zatwierdzony 17 stycznia 1894 roku, co stanowi formal-
ny początek działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Jaworznie29. 
27 maja 1906 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego i roz-
poczęła się budowa jaworznickiej sokolni, dotąd organizacja musiała korzystać 
z gościnności gwarectwa. W październiku 1907 roku siedzibę oddano do użyt-
ku. Jaworznickie gniazdo określano jako „sokolą placówkę na granicy trzech 
mocarstw europejskich założoną”30, mającą podtrzymywać kontakty z Polaka-
mi żyjącymi w zaborach pruskim i rosyjskim. W grudniu 1901 roku powstał 
formalnie VI okręg śląski w ramach związku sokolskiego w cesarstwie niemiec-
kim, który postanowił zorganizować pierwszy zlot w lipcu 1902 roku, ale wobec 
zakazu władz nie można było go zorganizować na własnym terenie. Wówczas 
skorzystano z gościny jaworznickiego gniazda, które przygotowało i udostęp-
niło odpowiedni teren w Szczakowej (posiadała dobre połączenie kolejowe 
z Górnym Śląskiem), gdzie 13 lipca 1902 roku odbył się pierwszy zlot śląskich 
sokołów. W zlocie udział wzięło około 200 druhów z Górnego Śląska, głównie 
robotników z rodzinami. Drugi zlot śląskich sokołów odbył się 23 sierpnia 1903 
roku, również w Szczakowej31.
 W następnych latach za przykładem Jaworzna poszły inne galicyjskie gniaz-
da. Imprezy z udziałem śląskich sokołów odbyły się w Oświęcimiu, Chrzanowie, 
Żywcu i Dziedzicach. 20 sierpnia 1905 roku w Szczakowej odbył się kolejny zlot 
śląskiego okręgu sokołów. Miał on szczególny przebieg, ponieważ nie był orga-
nizowany jak dotychczas przez jaworznickie gniazdo, ale przez władze okręgu 
krakowskiego. Na zlot przybyły władze okręgu śląskiego i krakowskiego oraz 
niemal wszystkie śląskie gniazda: Katowice, Gliwice, Roździeń, Bytom, Kró-
lewska Huta, Zabrze, Kosztowy, Koźle, Wielkie Strzelce i Wrocław. Gospodarzy 
z okręgu krakowskiego, oprócz gniazda z Jaworzna, reprezentowały delegacje 
sokołów z Krakowa, Bochni, Karwiny, Chrzanowa, Dziedzic, Frysztaku, Oświę-
cimia, Podgórza a nawet z dalekiego Tarnopola. Pokazy ćwiczeń gimnastycz-
nych odbywały się w takt muzyki, przygrywanej przez orkiestrę krakowskiego 
Sokoła. Po południu odbył się wiec, na którym wystąpił Wojciech Korfanty, zna-
ny śląski działacz niepodległościowy. Przemówienie Korfantego zostało przyjęte 
entuzjastycznie przez zgromadzoną publiczność, po zakończeniu mówca został 
wyniesiony na ramionach słuchaczy. Głos zabrał również anonimowy robotnik 
ze Szczakowej, który zachęcał śląskich wyborców do poparcia kandydatury Kor-
fantego na posła do niemieckiego parlamentu32. W 1909 roku do Jaworzna na VI 
zlot śląskiego okręgu Sokoła przyjechało ponad tysiąc gości z Górnego Śląska. 
W pochodzie przez Jaworzno maszerowało około pół tysiąca osób, a w pokazach 
gimnastycznych wystąpiło łącznie 329 druhów z okręgu krakowskiego, śląskie-
go i Zagłębia Dąbrowskiego33. Do 1911 roku śląski okręg sokolski zorganizował 
osiem zlotów, z czego siedem odbyło się w Jaworznie lub Szczakowej. 
 Na Śląsku codzienna praca była utrudniana przez władze pruskie. Nie 
wydawano zezwoleń na wynajem lokalu, nakładano mandaty karne pod byle 

29 M. Leś-Runicka, Historia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Jaworznie, Jaworzno 2006, s. 17.
30 „Tygodnik Chrzanowski” 1907, nr 2, s. 9; 1908, nr 39, s. 4. 
31 „Sokół. Organ Związku Sokołów Polskich w Państwie Niemieckim” 1903, nr 9, s. 70; nr 10, s. 84-85, 88. 
32 M. Leś-Runicka, Historia Towarzystwa Gimnastycznego Sokół…, s. 25.
33 „Przegląd Sokoli” 1909, nr 14, s. 4-5; nr 17, s. 4. 

Afisz festynu 
zorganizowanego w lipcu 
1902 roku w Szczakowej 
przez gniazdo z Jaworzna 
dla okręgu śląskiego Sokoła. 
Fot. MMJ. 



Uroczystość poświęcenia 
kamienia węgielnego pod 
siedzibę Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół 
w Jaworznie, 27 maja 1906 
roku. Fot. MMJ.  

Druhowie jaworznickiego 
gniazda w strojach 
organizacyjnych, 1905 rok. 
Fot. MMJ.

Siedziba jaworznickiego 
Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół, 
oddana do użytku 
w październiku 1907 roku. 
Fot. MMJ. 

Koło teatralne Sokoła 
z Jaworzna prezentujące 
sztukę Kościuszko pod
Racławicami, 1909 rok. 
Fot. MMJ. 
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pretekstem. Członkowie Sokoła narażeni byli na zwolnienia z pracy, karani man-
datami, np. za gromadzenie się w miejscu publicznym pod pretekstem tamowania 
ruchu. W takiej sytuacji wyjeżdżano za Przemszę, do osady Jęzor, leżącej w grani-
cach administracyjnych Jaworzna. W 1903 roku naczelnik okręgu śląskiego wy-
najmował tam boisko, gdzie odbywały się w każdą niedzielę treningi piłki nożnej 
i ręcznej, rzut dyskiem i oszczepem, skok w dal i wzwyż. W następnych latach 
zorganizowano na Jęzorze rodzaj tymczasowej sokolni dla okręgu śląskiego. En-
klawa śląskiego sokolstwa służyła prowadzeniu działalności statutowej, w 1906 
i 1910 roku odbyły się tutaj kolejne zloty śląskich sokołów. Organizowano również 
wycieczki połączone z ćwiczeniami lub pokazami, w których uczestniczyli śląscy 
członkowie Sokoła, często z rodzinami. Ulubionymi miejscami spotkań śląskich 
sokołów był Wysoki Brzeg i Jęzor34. Pruskie władze zamykały pruski most na 
Przemszy w okolicy Jęzora i trzeba było nadkładać kilka kilometrów drogi na 
most austriacki na Wysokim Brzegu. Prusacy wysyłali także tajnych agentów na 
imprezy sokolskie, którzy byli „tropieni” przez organizatorów35.
 W imprezach sokolskich organizowanych w Jaworznie brali udział również 
przedstawiciele gniazd sokolich z Zagłębia Dąbrowskiego. Najbliżej Jaworzna 
działały gniazda sokolskie w Niwce, Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Czeladzi 
i Sosnowcu. Te organizacje miały najtrudniejsze warunki, ponieważ działały 
nielegalnie, zatem udział w jaworznickich imprezach miał dla nich bardzo waż-
ne znaczenie36.
 Działalność jaworznickich sokołów była dobrze oceniana przez władze 
związkowe, ponadto śląscy druhowie przy wielu okazjach potwierdzali i ser-
decznie dziękowali za udzieloną pomoc. Także w opracowaniach historycznych 
na temat dziejów sokolstwa stwierdzono niezaprzeczalne zasługi jaworznickich 
sokołów w założeniu pierwszych gniazd oraz podtrzymaniu działalności w wa-
runkach pruskich i rosyjskich szykan, skierowanych przeciw polskim organiza-
cjom sokolskim na terenie Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego37.
 Na terenie Szczakowej imprezy sokolskie — organizowane przez jaworz-
nickie gniazdo — odbywały się od 1901 roku. Szczakowianie byli członkami 
gniazda w Jaworznie. Od 1908 roku szczakowska młodzież zbierała się na ćwi-
czenia gimnastyczne, prowadzone pod okiem jaworznickich instruktorów.  
W 1910 roku założono gniazdo Sokoła w Szczakowej. Z obawy o zbyt małą 
liczbę członków, powstało ono jako filia jaworznickiego gniazda. W 1911 roku 
gniazdo szczakowskie bezpośrednio nawiązało kontakty z sokołami śląskimi 
i gościło 150 druhów z miejscowości Dąb koło Katowic. Utrzymywano stałe 
kontakty organizacyjne z sąsiednimi gniazdami i wysyłano delegacje na związ-
kowe zjazdy38. Istotnym utrudnieniem w działalności organizacyjnej był brak 
własnej siedziby. Rozpoczęto zbieranie funduszy na wybudowanie własnej so-
kolni. Akcja została przerwana przez zbliżającą się wojnę, w latach 1913-1914 
wszystkie starania skierowane były na przygotowanie polowych drużyn soko-
lich. Przede wszystkim na ten cel przeznaczano fundusze zebrane na budowę 
sokolni. Poza tym gniazdo szczakowskie przekazało na rzecz Polskiego Skarbu 
Wojennego w sierpniu i wrześniu 1914 roku kwotę 2.000 koron w gotówce39.

34 „Sokół, 1904, nr 7, s. 59; 1904, nr 8, s. 73; 1905, nr 2, s. 15.
35 Tamże, 1903, nr 5, s. 47; 1904, nr 7 s. 59; 1904, nr 8, s. 73; 1905, nr 2, s. 15; W. Ogrodziński, Dzieje 

dzielnicy śląskiej Sokoła, Katowice 1937, s. 86, 91.
36 M. Ponczek, Dzieje zagłębiowskiego i olkuskiego Sokoła do 1939 roku, Sosnowiec 1994, s. 6-7; 

W. Ogrodziński, Dzieje dzielnicy śląskiej Sokoła…, s. 70. Gniazda sokolskie z Królestwa Polskiego for-
malnie zaliczano do związku galicyjskiego okręgu krakowskiego, ale nie podawano publicznie bliższych 
informacji z obawy o dekonspirację i narażenie sokołów na kary więzienia. 

37 W. Ogrodziński, Dzieje dzielnicy śląskiej Sokoła…, s. 18, 38, 59; J. Snopko, Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół w Galicji 1867-1914, Białystok 1997, s. 170. 

38 „Przegląd Sokoli” 1911, nr 3, s. 23-24; 1912, nr 3-4, s. 16.
39 Sprawozdanie TG Sokół w Szczakowie za 1934 rok, s. 5-6.
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Polowe Drużyny Sokoła

Członkowie Sokoła wzięli masowy udział w ochotniczym zaciągu 
do organizowanych Legionów Polskich. Polowe drużyny, wyszkolone 
i wyekwipowane przez organizacje sokolskie, stanowiły największą 
część składu osobowego Legionów Polskich. W Jaworznie paramili-

tarna działalność Sokoła rozpoczęła się w 1911 roku, od kiedy zaczęto organizo-
wać tzw. zloty doraźne. W czerwcu 1911 roku w Jaworznie odbył się zlot okręgu 
krakowskiego, który nie miał dawnego charakteru imprezy propagandowej, 
ale przypominał manewry wojskowe. Drużyny z poszczególnych gniazd miały 
wykonać określone zadania w warunkach polowych. Wyruszając z określonego 
punktu miały dotrzeć do miejsca zbornego, wykonując po drodze zadania z za-
kresu rozpoznania i orientacji terenowej. Jednym z takich punktów w naszej 
okolicy były lasy koło Ciężkowic. W tym zlocie wzięli udział między innymi 
druhowie z Jaworzna oraz z zaboru pruskiego40. Pierwsze drużyny polowe w ja-
worznickim Sokole powstały 3 maja 1912 roku. Komenda wojskowa została po-
wierzona dotychczasowemu naczelnikowi — Ryszardowi Vaničkowi41, a szko-
lenie wojskowe prowadził Antoni Ziarko. Obaj byli oficerami rezerwy armii 
austriackiej. Oficjalnie jaworznickie gniazdo zgłosiło działanie organizacji pa-
ramilitarnej w styczniu 1913 roku, powołano wtedy Stałą Drużynę Polową oraz 
komendę wojskową w składzie: Bolesław Leonhard, Ryszard Vaniček, Antoni 
Dziedzic, Henryk Reiman i Stanisław Stankiewicz42.
 Po zorganizowaniu struktur, przeprowadzono werbunek — mając na wzglę-
dzie wyłącznie wojskowy charakter drużyny — i rozpoczęto regularne ćwicze-
nia. Drużyny polowe z Jaworzna i Szczakowej zostały włączone w struktury woj-
skowe I okręgu krakowskiego. Siły poszczególnych gniazd obliczano na jeden 
pluton z Jaworzna i jeden do dwóch zastępów ze Szczakowej. 16 maja 1913 roku 
odbyły się ćwiczenia polowe okręgu krakowskiego, w których udział wzięły dru-
żyny z Jaworzna i Szczakowej. Uczestników podzielono na dwie grupy, które 
pozorowały walkę o zdobycie określonego terenu. Ćwiczenia zostały ocenione 
pozytywnie, przy czym zauważono, że „na pierwszy plan wybiła się wyćwicze-
niem drużyna z Jaworzna”43.
 9 października 1913 roku odbył się zlot doraźny w Krakowie, na którym 
przeprowadzono kolejne ćwiczenia polowe44. W ciągu półtora roku przed wy-
buchem wojny krakowski okręg sokolski wykonał bardzo poważne zadanie 
wyszkolenia i przygotowania do działań frontowych kilku tysięcy sokołów. 

40 „Przewodnik Gimnastyczny Sokół” 1911, nr 7, s. 50-51; J. Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół…, s. 214.

41 Ryszard Vaniček był urzędnikiem gwarectwa. W 1911 roku nie pełnił jeszcze funkcji organizacyjnych, 
ale w momencie organizowania drużyny wojskowej wykorzystano fakt, że był porucznikiem armii au-
striackiej w stanie rezerwy. Nie wziął udziału w zaciągu sokolskim, ponieważ otrzymał kartę mobiliza-
cyjną i musiał zgłosić się do wojska austriackiego. 

42 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Naczelny Komitet Narodowy, sygn. NKN mf 100.721.
43 „Przegląd Sokoli” 1913, nr 6 s. 50; 1913, nr 7, s. 51. Drużyna z Jaworzna występowała pod komendą 

Antoniego Ziarki, a szczakowska pod dowództwem Jana Zakrzewskiego. 
44 Tamże, 1913, nr 9, s. 67.
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Drużyny zostały wyekwipowane i wyposażane na koszt poszczególnych orga-
nizacji sokolskich. Taka działalność była niezbędna w warunkach braku wła-
snej państwowości. Cały wysiłek organizowania Legionów Polskich ponosiło 
polskie społeczeństwo poprzez ochotniczy zaciąg oraz finansowanie polskich 
formacji wojskowych. Z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej sokolskie 
oddziały były przygotowane do wyjazdu na front, w sierpniu i wrześniu 1914 
roku poszczególne gniazda wysłały swoje drużyny do wyznaczonych punktów 
zbornych.

Druhowie jaworznickiego 
Sokoła w trakcie ćwiczeń 
z lancami, 1905 rok. 
Fot. MMJ.

Uczestnicy zlotu 
doraźnego krakowskiego 
okręgu Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół 
na Rynku w Jaworznie, 
czerwiec 1911 roku. 
Fot. MMJ. 



W walce o Polskę 
Burzliwe lato 1914 roku

Zamach w Sarajewie z 28 czerwca 1914 roku, w którym zginął następca 
tronu austro-węgierskiego arcyksiążę Franciszek Ferdynand i jego żona 
Zofia, stał się pretekstem do wypowiedzenia wojny Serbii przez Austrię. 
Spotkało się to z reakcją innych państw, które wkraczały kolejno na are-

nę działań wojennych. 1 sierpnia 1914 roku Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, 
a ten dzień uznano za datę wybuchu wojny, która uzyskała miano „wielkiej”. Trwa-
le runął porządek ustalony na kongresie wiedeńskim. W Galicji i sąsiednim Króle-
stwie Polskim przebiegał wschodni front wielkiej wojny. Dopiero w ostatnich dnia 
lipca 1914 roku Komendant Główny Józef Piłsudski ogłosił mobilizację polskich sił 
strzeleckich, nie konsultując jej z austriackimi wojskowymi i polskimi politykami. 
1 sierpnia na Błoniach i w Parku Jordana zaczęły się gromadzić grupy strzelców 
i drużyniaków z Galicji. Polskie Drużyny Strzeleckie na nowo podporządkowały 
się Komendantowi Piłsudskiemu, który 3 sierpnia wydał rozkaz integracyjny dla 
strzelców i drużyniaków. Na Oleandrach uformowała się I Kompania Kadrowa, 
która 6 sierpnia przekroczyła granicę austriacko-rosyjską pod Michałowicami, na 
kilka godzin przed wypowiedzeniem wojny Rosji przez Austro-Węgry. O randze 
stowarzyszeń strzeleckich w tamtych pamiętnych dniach sierpnia 1914 roku świad-
czą słowa Józefa Piłsudskiego wypowiedziane do żołnierzy I Kompanii Kadrowej, 
tuż przed jej wymarszem z krakowskich Oleandrów w nocy z 5 na 6 sierpnia:

Odtąd nie ma ani Strzelców, ani Drużyniaków. Wszyscy, co tu 
jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie 
odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd 
orzeł biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany, 
rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki, jako 
symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą wśród żołnierzy 
polskich panować. Niech Strzelcy przypną do czapek blachy 
Drużyniaków, a oddadzą im swoje orzełki. Wkrótce może pójdziecie 
na pola bitew, gdzie, mam nadzieję, zniknie najlżejszy nawet 
cień różnicy między wami. Żołnierze! Spotkał was ten zaszczyt 
niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie 
granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego 
idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście równi 
wobec ofiar, jakie ponieść macie. Wszyscy jesteście żołnierzami. 
Nie naznaczam szarż, każę tylko doświadczeńszym wśród was 
pełnić funkcje dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy 
z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów 
zejść do szeregowców, czego oby nie było […]. Patrzę na was, 
jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska, 
i pozdrawiam was, jako pierwszą kadrową kompanię45.

45 K. Meus, Sytuacja narodu Polskiego w przededniu wybuchu I wojny światowej, [w:] Rola Krakowa..., s. 21.
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Piłsudski rozpoczynał wojnę o Polskę. Oddziały strzelców stanowiły dla niego jed-
nostki wojska polskiego, które rozumiał jako formację sojuszniczą Austro-Węgier 
i II Rzeszy. Natomiast dla Austriaków wojna z Serbią i Rosją miała toczyć się o zu-
pełnie inne cele. Oddziały strzeleckie traktowali jako grupę dywersyjną o statusie 
pospolitego ruszenia, podległą Naczelnej Komendzie Armii, co było zapowiedzią 
przyszłego konfliktu46.
 Chłodne przyjęcie strzelców przez mieszkańców po zajęciu Kielc i ogłosze-
niu Manifestu Rządu Narodowego do Obywateli Ziemi Kieleckiej spowodowało 
utratę nadziei na wywołanie antyrosyjskiego powstania w Królestwie. „Przerwa-
ne powstanie”47 nie przyniosło żadnych rezultatów, dowództwo austriackie za-
niepokojone politycznymi aspektami akcji Piłsudskiego nakazało ją zakończyć, 
a oddziały miały wrócić do Galicji i podporządkować się austriackiemu dowódz-
twu. Po powrocie oddziałów strzeleckich do Krakowa pojawił się nowy pomysł 

46 T. Gąsowski, Kraków kolebką Legionów…, s. 95.
47 Określenie autorstwa Leszka Moczulskiego. Cyt. za: T. Gąsowski, Kraków kolebką Legionów…, s. 96.

Żołnierze I Kompanii 
Kadrowej wkraczają do Kielc, 
12 sierpnia 1914 roku. 
Fot. NAC.

Oddziały Strzelców 
w krakowskich Oleandrach, 
sierpień 1914 roku. 
Fot. NAC. 
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wykorzystania potencjału militarnego, który stanowili żołnierze zgrupowani wo-
kół Piłsudskiego. Zmierzano do nadania im organizacyjnego kształtu Legionów 
Polskich, walczących u boku armii austriackiej przeciw Rosji i podporządkowa-
nych austriackiej komendzie wojskowej. Zwierzchność wojskową, skarbową 
i polityczną nad ochotniczym wojskiem miał pełnić Naczelny Komitet Narodowy 
(NKN), do którego włączył się też Piłsudski. W skład NKN weszli przedstawiciele 
jedenastu galicyjskich partii politycznych i pięciu z Królestwa Polskiego. Kierow-
nictwo Departamentu Wojskowego NKN w sekcji krakowskiej objął Władysław 
Sikorski, a we lwowskiej Aleksander Skarbek. Władze wiedeńskie zdecydowały, 
aby Legionami dowodzili polscy generałowie z armii austriackiej. Dowództwo 
nad utworzonym 27 sierpnia 1914 roku w Krakowie Legionem Zachodnim objął 
gen. Rajmund Baczyński, w jego skład weszli ochotnicy ze Związku Strzeleckiego 
i Polskich Drużyn Strzeleckich okręgu krakowskiego oraz Związku Drużyn 
Podhalańskich. W tym samym czasie we Lwowie sformowano Legion Wschod-
ni, na jego dowódcę wyznaczono gen. Adama Pietraszkiewicza (wobec nie-
objęcia funkcji przez gen. Pietraszkiewicza, dowództwo sprawował kpt. Józef 
Haller). 4 września 1914 roku na krakowskich Błoniach przysięgę złożyło 3.500 
legionistów, a nazajutrz kolejnych 1.800 ochotników. Legiony traktowano jak siły 
austriackiego pospolitego ruszenia, stąd taka sama rota przysięgi, natomiast legio-
nistom zezwolono na noszenie odmiennego umundurowania i polskich odznak.
 Powyższe kwestie przyczyniły się do marginalizacji roli Piłsudskiego, który 
jeszcze jesienią 1914 roku rozpoczął pracę organizacyjną nad utworzeniem tajnej 
i antyrosyjskiej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Jej kolejni komendanci — 
por. Tadeusz Żuliński i kpt. Tadeusz Kasprzycki — byli de facto podporządkowani 
rozkazom Piłsudskiego. Zaś sama organizacja pozostawała w głębokiej konspira-
cji. Po bitwie pod Krzywopłotami oddziały podległe Józefowi Piłsudskiemu zostały 
sformowane w I Brygadę Legionów Polskich (19 grudnia 1914 roku) pod dowódz-
twem Piłsudskiego. I Brygada, walcząca na wschodzie, prawie rok obsadzała front 
wołyński. Latem 1916 roku została wycofana z frontu, aby — wchodząc w skład Pol-
skiego Korpusu Posiłkowego — stać się podstawą do formowania Wojska Polskiego. 
Piłsudski, widząc, że prace organizacyjne nad tworzeniem Wojska Polskiego odbie-
gają od jego koncepcji, wydał legionistom tajne polecenie odmowy złożenia przy-
sięgi, której domagały się władze niemieckie. W lipcu 1917 roku doszło do kryzysu 
przysięgowego, gdy żołnierze I i III Brygady odmówili złożenia przysięgi. Oddziały 
zostały rozwiązane, Piłsudski i Sosnkowski zostali osadzeni w twierdzy w Magdebu-
rgu. POW przyjęła pozycje antyniemieckie, autorytet Piłsudskiego w oczach społe-
czeństwa wzrósł, stał się dla nich symbolem konsekwencji w walce o niepodległość, 
wymierzonej przeciw wszystkim zaborcom. 10 listopada 1918 roku Piłsudski wrócił 
do Warszawy z Magdeburga, a nazajutrz — 11 listopada 1918 roku lojalistyczna Rada 
Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad wojskiem.

Uroczyste złożenie przysięgi 
przez żołnierzy Legionów 
Polskich na krakowskich 
Błoniach, 4 września 1914 
roku. Fot. NAC.
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Jaworzno wspiera walkę 
o Niepodległość

W przededniu wojny Jaworzno było jednym z 95 miast, miaste-
czek i gmin targowych Galicji. Na początku XX wieku rozwijało 
się niezwykle prężnie, jeszcze 1910 roku nie należało do grupy 
12 zachodniogalicyjskich miast mających więcej niż 10.000 lud-

ności, a trzy lata później liczyło już ponad 13.000 mieszkańców48. Ówczesne zna-
czenie Jaworzna opierało się głównie na wydobywanym tutaj węglu kamiennym, 
który był wykorzystywany przez wiele gałęzi przemysłu, w tym zbrojeniowy, po-
nadto stanowił paliwo dla transportu kolejowego oraz morskiego. Wzrost pro-
dukcji zbrojeniowej w latach wojny spowodował zwiększenie popytu na węgiel, 
połączone to było z poborem rekrutów do armii austriackiej, co doprowadziło do 
znacznego niedoboru pracowników. Do 15 sierpnia 1914 roku na front wyruszyło 
około 2.000 mężczyzn z parafii Jaworzno49, co drastycznie pogorszyło sytuację 
materialną ich rodzin. W poszczególnych gminach zaczęto tworzyć komite-
ty niesienia pomocy ofiarom wojny, organizować zbiórki charytatywne, np. na 
Czerwony Krzyż, na potrzeby rannych, inwalidów wojennych oraz na fundusz 
narodowy. Datkami wspierano drużyny Sokole i Bartoszowe, które powstawały 
w Jaworznie przed wojną. Jaworzno, jak i cała Galicja, przygotowywało się od kil-
ku lat do czynu zbrojnego. Rozwijały się organizacje młodzieżowe — powiązane 
z Polską Partią Socjal-Demokratyczną i Narodową Demokracją — o charakterze 
paramilitarno-niepodległościowym — Związek Strzelecki i Towarzystwo Gim-
nastyczne Sokół, które przystąpiło do tworzenia własnych Drużyn Polowych oraz 
Drużyn Skautowych — paramilitarnego ramienia skautingu.
 Wybuch wojny wywołał w lokalnej społeczności wzrost nastrojów patrio-
tycznych, ale i nasilił obawy i niepokój. 3 sierpnia 1914 roku. Namiestnictwo 
Galicji we Lwowie zażądało od starostwa chrzanowskiego — w związku z ogól-
ną mobilizacją — aby zaufanym górnikom i innym pracownikom, wyznaczo-
nym przez dyrekcję Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego, wydano 
zezwolenie na noszenie jednego rewolweru do ochrony kopalń. Gwarectwo za-
proponowało uzbrojenie 20 górników i 20 urzędników. W myśl postanowienia 
Urzędu Górniczego w Krakowie wszystkie materiały wybuchowe, np. dynamit 
i proch, przeniesiono do osobnych podziemnych magazynów50.
 Widok żołnierzy stał się powszechny, w Szczakowej skoszarowane było woj-
sko austriackie, w sąsiednich miejscowościach nadgranicznych pojawiali się żoł-
nierze pruscy i austriaccy. W związku z powszechną mobilizacją zobowiązano 
urzędy parafialne do sporządzenia list poborowych. Polskie organizacji mili-
tarne także wydały odezwy mobilizacyjne, 3 sierpnia 1914 roku pierwsi Strzelcy 
z powiatu chrzanowskiego zgłosili się w punkcie zbornym w Krakowie i zostali 
wcieleni m.in. do I Kompanii Kadrowej. Nieco później wyruszyły drużyny sokole 

48 H. Kramarz, W latach wielkiej wojny, [w:] Jaworzno. Zarys dziejów do 1939 roku, red. J. Hampel, J. Za-
wistowski, Kraków, b.r.w., s. 161.

49 Tamże, s. 161.
50 Tamże, s. 162.

Gen. Feliks Kamiński 
jeszcze jako ppor. 1. pułku 
artylerii I Brygady Legionów 
Polskich, 1916 rok. 
Fot. P. Kamiński.  

Bracia Tadeusz i Antoni 
Pokorni powołani do służby 
w armii austro-węgierskiej, 
1916 rok. Fot. T. Pokorny.
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Ochotnicy do Legionów 
Polskich ze Szczakowej 
przed wymarszem, sierpień-
-wrzesień 1914 roku. 
Fot. MMJ.

Austriacki posterunek przy 
moście na Kozim Brodzie, 
1914 rok. Fot. MMJ. 
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z Sierszy i Szczakowej. Dotarły one do Krakowa 18 i 19 września 1914 roku. Dru-
howie Sokoła przed wymarszem gromadzili się w obozach ulokowanych w Sier-
szy, Chrzanowie, Jaworznie i Czatkowicach.
 16 sierpnia 1914 roku ukonstytuował się Naczelny Komitet Narodowy. Ja-
worzno znalazło się w granicach administracyjnych chrzanowskiego Powiato-
wego Komitetu Narodowego, ale utworzono w nim także Samoistny Komitet 
Narodowy, na którego czele stanął Stanisław Stankiewicz (w 1916 roku zastąpił 
go ks. Józef Sosin), pełniący także funkcję komendanta wojskowego komitetu. 
NKN opowiadał się za zaangażowaniem politycznym i wojskowym Polaków 
z Galicji po stronie Austro-Węgier, jako swój organ wojskowy powołał Legiony, 
które miały podjąć próbę wywalczenia niepodległości w trakcie wojny toczonej 
pomiędzy mocarstwami zaborczymi. W niedzielne południe 6 września 1914 
roku na Rynku w Jaworznie odbył się wiec w sprawie tworzących się Legionów 
Polskich. Podobny wiec odbył się o godzinie 17.00 na boisku Sokoła. Dwa dni 
później w siedzibie Sokoła przed komisją poborową mogli stanąć ochotnicy 
do wstąpienia do Legionów. Do ochotniczego zaciągu wzywano wszystkich 
mężczyzn urodzonych w latach 1892-1896. W kościele prowadzono zbiórki na 
legionistów. Zbiórkę pieniędzy na skarb wojskowy prowadził także Komitet 
Narodowy. Pierwszy oddział jaworznickich sokołów, w liczbie 69, odszedł pod 
wodzą Henryka Reimana. Wymarsz odbył się 19 sierpnia 1914 roku. Masze-
rujących w szyku wojskowym ochotników, uroczyście żegnała licznie zebrana 
ludność miasta, a niektórzy — w tym prezes Sokoła Franciszek Racek, a jed-
nocześnie burmistrz Jaworzna — odprowadzili ich aż do lasów ciężkowic-
kich. Miesiąc później, 18 września 1914 roku, wyszedł z Jaworzna drugi oddział 
ochotników pod sztandarem Sokoła. Tym razem była to grupa 35 ochotników, 
którzy udawali się bezpośrednio do Krakowa i zostali wcieleni do 3. pułku pie-
choty. Łącznie jaworznickie gniazdo zorganizowało grupę 104 ochotników, 
wszyscy walczyli w ramach II Brygady Legionów Polskich51.
 Pierwsza grupa dwudziestu ochotników wyszła ze Szczakowej 25 sierpnia 1914 
roku i skierowana została do miejsca zbornego w Sierszy, gdzie zostali wcieleni 
do 8. kompanii 2. pułku piechoty. Druga grupa ochotników, w liczbie dwudziestu 
pięciu osób, odmaszerowała do Krakowa 18 września 1914 roku i wcielona została 
do 3. pułku piechoty. Łącznie szczakowskie gniazdo wysłało 45 ochotników52.
 Ochotnicy z Jaworzna i Szczakowej wchodzili w skład okręgu chrzanowskie-
go, do którego zaliczono ponadto ochotników z organizacji sokolskich z Chrza-
nowa, Krzeszowic, Trzebini i Sierszy. Obliczono, że w 1914 roku łącznie z okręgu 
chrzanowskiego zmobilizowano 538 ochotników, w tej liczbie było 149 sokołów, 
zorganizowanych przez sokolskie gniazda w Jaworznie i Szczakowej. Wszyscy 
weszli w skład II Brygady Legionów Polskich (2. i 3. pułk piechoty). Wymarsz 
na front nastąpił 1 października 1914 roku53. Polska brygada została skierowana 
na front karpacki, gdzie odznaczyła się walecznością, niezwykłą wytrzymałością 
oraz poświęceniem i z tego powodu nazywana była Brygadą Karpacką albo 
Żelazną. W 1915 roku zmobilizowano kolejnych 100 ochotników54.
 Poza organizacją sokolską werbunkiem ochotników zajmował się Związek 
Strzelecki, organizacja założona w 1910 roku. Ochotnicy z organizacji strzeleckiej 
stworzyli I Brygadę Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. 
Z Jaworzna 3 sierpnia 1914 roku wyszła grupa ochotników, 16 jaworznian oraz 
konspiratorzy PPS z Królestwa Polskiego, głównie z Zagłębia Dąbrowskiego55.

51 ANK, Naczelny Komitet Narodowy, sygn. NKN mf 100.721; mf 100.487.
52 Sprawozdanie TG Sokół w Szczakowie..., s. 5-6.
53 ANK, Naczelny Komitet Narodowy, sygn. mf 100.486-487; mf 100.721; Szlakiem bojowym Legionów. 

Krótki zarys organizacji i dziejów 2 Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicji i na Bukowinie, 
Lwów 1915, s. 383; H. Dobrowolski, Okres porozbiorowy…, s. 167; H. Kramarz, W latach wielkiej wojny…, 
s. 162-163. 

54 H. Dobrowolski, Okres porozbiorowy…, s. 167; H. Kramarz, W latach wielkiej wojny…, s. 162-163.
55 S. Kolka, Wspomnienia (maszynopis w zbiorach Muzeum Miasta Jaworzna), s. 7. 
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Na podstawie listy z 1937 roku z danymi członków Związku Byłych Legionistów 
w Jaworznie można odtworzyć ich przynależność służbową:

•	 I Brygada: Ludwik Knapik (1. pułk piechoty), Antoni Chachulski (1. pułk 
kolejowy), Mieczysław Bednarski (5. pułk piechoty), Leon Makowski 
(5. pułk piechoty) Gustaw Stolarczyk (1. pułk artylerii), Teofil Francblau 
(5. pułk piechoty), Feliks Barański (1. pułk piechoty).

•	 II Brygada: Stanisław Kolka, Jan Brożek, Mieczysław Ptaszyk, Mie-
czyslaw Bernadzikiewicz, Edward Ryt, Stanisław Chachulski, Fran-
ciszek Ryter, Ludwik Banasik, Władysław Krawczyk, Ludwik Słoma, 
Józef Ptasiński, Felik Tosza, Jan Sapeta, Ferdynand Grabski, Paweł 
Kępka, Dominik Trzetrzelewski, Stanisław Śliwiński, Antoni Bujniak, 
Stanisław Jaworek, Józef Kurek, Jan Batko, Leon Wadowski, Andrzej 
Potocki, Roman Jamróz, Antoni Sojka, Józef Larysz, Karol Makowski, 
Józef Barański, Franciszek Baran, Jan Kaszuba, Aleksander Guzik, Jó-
zef Szczurek, Józef Piętak (wszyscy 2. pułk piechoty), Józef Mamcarz 
(2. pułk artylerii), Maksymilian Pniak, Jan Siubka, Józef Wierzba, An-
drzej Urbański, Henryk Zubel, Roman Kubiczek, Jan Kot, Franciszek 
Banasik, Wincenty Batko, Aleksander Grzybek, Maksymilian Harnaś 
(wszyscy 3. pułk piechoty).

•	 III Brygada: Jan Kania, Michał Stolarczyk, Antoni Sierszecki, Stanisław 
Nowak, Jan Kucharski (wszyscy 4. pułk piechoty)56.

 Oprócz ochotniczego zaciągu do Legionów trwał ciągły pobór do armii au-
striackiej. W trakcie wojny zmobilizowano 227 młodzieńców z rocznika 1896, 
420 z rocznika 1899 oraz 210 z rocznika 1900. Ponadto sprawdzano poprawność 
spisów poborowych z poprzednich roczników (np. w lutym 1915 roku spraw-
dzano pobór roczników 1889-1891 i 1894). Niedobór siły roboczej spowodowa-
ny wojną uzupełniali mieszkańcy okolicznych wsi, należących do jaworznickiej 
parafii (Jeleń, Byczyna, Ciężkowice, Dąbrowa, Długoszyn) i sąsiednich miast57. 

56 Z. Żak, Epilog o jaworznickich Legionistach, „Co Tydzień” 2002, nr 14, s. 21.
57 H. Kramarz, W latach wielkiej wojny…, s. 163.

Odjazd z Krakowa 2. i 3. 
pułku piechoty II Brygady 
Legionów Polskich na front, 
1 października 1914 roku. 
Fot. NAC.
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Szlakiem bojowym II Brygady 
Legionów

Ochotnicy z Jaworzna i powiatu chrzanowskiego, którzy we wrze-
śniu 1914 roku zgłaszali się do tworzonych Legionów Polskich, 
wcielani byli do 2. i 3. pułku piechoty, które weszły w skład II Bry-
gady. Legiony dowodzone przez gen. Karola Durskiego-Trzaskę, 

w październiku 1914 roku zostały skierowane na północny-wschód Węgier do 
walki z Rosjanami. Dopiero co uformowane oddziały polskie uderzyły na Ro-
sjan w rejonie Marmaros, wypierając ich z Karpat. Następnie II Brygada prze-
szła przez niedostępną przełęcz Pantyr, by z końcem października stoczyć — 
okupioną dużymi stratami — bitwę pod Mołotkowem. W styczniu 1915 roku 
żołnierze 2. i 3. pułku piechoty odparli rosyjski atak pod Rafajłową. W kwietniu 
1915 roku II Brygada objęła obronę odcinka nad granicą Bukowiny i Besarabii. 
W czerwcu odparła ataki Rosjan pod Rarańczą i Rokitną, następnie kontynu-
owała walki pozycyjne nad granicą besarabską. Od listopada 1915 roku do paź-
dziernika 1916 roku żołnierze II Brygady uczestniczyli w kampanii wołyńskiej. 
Odpierając ofensywę Brusiłowa, walczyli m.in. pod Kostiuchnówką, nad Styrem 
i Stochodem. We wrześniu 1916 roku II Brygada weszła w skład Polskiego Kor-
pusu Posiłkowego, po kryzysie przysięgowym z lipca 1917 roku przeszła bezpo-
średnio pod dowództwo austriackie. Pod koniec sierpnia 1917 roku II Brygada 
została przerzucona pod Przemyśl, skąd przeszła na Bukowinę. Traktat brzeski 
zawarty 9 lutego 1918 roku przez państwa centralne z Ukraińską Republiką Lu-
dową został odebrany przez żołnierzy II Brygady jak zdrada i próba kolejnego 

II Brygada Legionów 
w trakcie walk na froncie 
wschodnim w okolicy 
Rafajłowej, przełom 1914 
i 1915 roku. Fot. NAC. 
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Żołnierze II Brygady 
Legionów Polskich w trakcie 
walk pod Rarańczą 
w Bukowinie, 1915 rok. 
Fot. NAC.

II Brygada Legionów 
podczas walk w Karpatach. 
W tle krzyż postawiony przez 
legionistów na Przełęczy 
Pantyr, 1914 rok. Fot. NAC.
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rozbioru Polski. II Brygada wypowiedziała posłuszeństwo Austriakom i posta-
nowiła przebić się na Ukrainę. Stoczyła ciężką bitwę pod Rarańczą z dotychczaso-
wymi austriackimi sojusznikami. Dowodzący II Brygadą płk Józef Haller ruszył 
ku II Korpusowi Polskiego sformowanemu z Rosji, połączył się z nim i przejął 
jego dowództwo. II Korpus Polski został zmuszony do kapitulacji w maju 1918 
roku po bitwie pod Kaniowem, którą stoczył z oddziałami niemieckimi.

Żołnierze 2. pułku piechoty 
Legionów Polskich, 1917 rok. 
Fot. NAC.

Józef Piłsudski w okopach 
1. pułku piechoty Legionów 
Polskich na Wołyniu, sierpień 
1916. Fot. NAC.
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Wojna pod znakiem głodu

Wysoki stopień uprzemysłowienia Jaworzna i okolicznych gmin 
sprawiał, że wyżywienie regionu było trudne nawet w warun-
kach pokojowych. Wojna dodatkowo osłabiła miejscowe rol-
nictwo, pozbawiając wielu gospodarstw męskiej siły roboczej. 

Do wojska powoływano nawet konie. Właściciele koni byli zobowiązani zgłosić 
u naczelnika gminy ich ilość, a także stan wozu i uprzęży. Niezgłoszenie faktu 
posiadania konia podlegało grzywnie, natomiast za jego rekwizycję należała się 
rekompensata pieniężna. Jednak najczęściej właściciele pozostawali bez konia 
i pieniędzy, a jedynie z urzędowym kwitem w ręku. Kolejnym utrudnieniem były 
rekwizycje żywności, prowadzone, aby równomiernie zaopatrzyć poszczegól-
ne części całego państwa austriackiego w żywność. Urzędy Żywnościowe przy 
sądach powiatowych skupowały po ustalonych cenach żywność, pasze, rośliny 
włókniste itd., po czym odsyłały je do punktów pośrednictwa, skąd trafiały do 
Centralnego Biura Zbiórkowego w Wiedniu. Tak rozbudowany system sprzyjał 
nadużyciom przy rekwizycji i redystrybucji żywności. 
 Trudności aprowizacyjne zaczęły powiększać się na przełomie 1914 i 1915 
roku ze względu na zagrożenie Galicji ofensywą rosyjską. Rosjanie miejscami 
podchodzili nawet do linii Wieliczka –Dobczyce. Mieszkańcy zagrożonego 
Krakowa napływali do sąsiednich powiatów, pogarszając trudną już sytuację 
żywnościową. Po drugiej stronie granicy w Królestwie Polskim także panował 
kryzys zaopatrzeniowy. Handlarze olkuscy przyjeżdżali do Jaworzna, wykupu-
jąc żywność i wywożąc ją masowo do Królestwa58. Powyższe kwestie — w po-
łączeniu z rekwizycjami żywności i dłuższymi pobytami wojsk — powodowały, 
że mieszkańcom Jaworzna i całego powiatu chrzanowskiego zaczął grozić głód. 
W kwietniu 1915 roku wprowadzono kartki żywnościowe na chleb. Do staro-
stwa w Chrzanowie napływały rozpaczliwe listy: „Głód, nędza rozpoczyna się 
w naszym powiecie, brak nam pomocy, z głodu lub cholery pomrzemy, żyjemy 
bez światła. Na co władze, na co rozporządzenia, kiedy tutejsi Żydzi, kupcy 
i przemysłowcy co chcą to robią, jak chcą tak podrażają, a w dodatku nie chcą 
nam sprzedać żywności i światła, tylko Królewiakom z Polski, którzy całymi 
masami przychodzą do Jaworzna, wykupują całą żywność”59. Zdarzały się cał-
kowite przestoje w aprowizacji miasta w żywność, w styczniu 1916 roku Jaworz-
no przez dwa tygodnie pozostawało bez jakiegokolwiek przydziału mąki. Na 
przełomie 1917 i 1918 roku przez kilka tygodni gmina Szczakowa nie dostawała 
nic oprócz kaszy pęczak60. 

58 H. Kramarz, W latach wielkiej wojny…, s. 167. 
59 Tamże.
60 Tamże, s. 167, 169.
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Rozkaz mobilizacyjny 
komendy wojskowej 
podległej Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej, 1918 rok. 
Fot. NAC. 



Już w niepodległej
Polska Komisja Likwidacyjna

O dzyskanie niepodległości w 1918 roku było jednym z najważ-
niejszych wydarzeń w historii Polski, jednak uchwycenie dziennej 
daty tego faktu wydaje się niemożliwe. Był to proces długotrwały, 
który rozpoczął się przed 11 listopada, czyli symboliczną datą od-

zyskania niepodległości, a zakończył się wraz z ostatecznym ukształtowaniem 
granic państwa. W każdym z zaborów proces wyswabadzania się spod władzy 
zaborczej przebiegał inaczej. Na terenach zaboru austriackiego główną rolę 
odegrała Polska Komisja Likwidacyjna — struktura utworzona przez przedsta-
wicieli galicyjskich partii politycznych, która przez trzy miesiące sprawowała 
faktyczną władzę na ziemiach Galicji Zachodniej61. Komisję powołano na ze-
braniu zwołanym w krakowskim magistracie w dniu 28 października 1918 roku, 
gdy władzę w Galicji formalnie kontrolowali jeszcze Austriacy, którzy zostali 
usunięci z Krakowa 31 października.
 W ostatnim okresie wielkiej wojny pewne było, że Austro-Węgry nie będą 
w stanie funkcjonować w dotychczasowej formule. Widoczny kryzys monar-
chii skłaniał mieszkające na jej terenie narody do poszukiwania najbardziej ko-
rzystnych dla siebie dróg na przyszłość. Próby ratowania krytycznej sytuacji 
przez wiedeńskie koła rządowe podejmowane w październiku 1918 roku spaliły 
na panewce. Nie pomógł manifest cesarza Karola I z 16 października, w którym 
zapowiedział utworzenie państwa związkowego, „w którym każdy szczep na-
rodowy na obszarze osiedlenia utworzy własną wspólnotę państwową”62. Na-
tomiast coraz wyraźniejsza była perspektywa powstania na gruzach monarchii 
austro-węgierskiej nowych państw narodowych. Polskie elity polityczne w Ga-
licji dawały jasne sygnały o dążeniach niepodległościowych polskiego społe-
czeństwa na długo przed październikiem i listopadem 1918 roku.
 Kluczowym krokiem polityków galicyjskich było utworzenie wspólne-
go przedstawicielskiego organu politycznego, który reprezentowałby Galicję 
w kontaktach z upadającym zaborcą. Już 24 września Ignacy Daszyński na ła-
mach czasopisma „Naprzód” zwracał uwagę, iż wiele bieżących problemów wy-
maga rozwiązania, zwłaszcza sprawy aprowizacji miast, bezrobocia, demobili-
zacji żołnierzy, monetarne i walutowe, które uzasadniają potrzebę wyłonienia 
odpowiedniej reprezentacji politycznej i namiastki administracji dla ziem za-
bory austriackiego63. Rolę takiego organu pełniła Polska Komisja Likwidacyjna, 

61 Marek Przeniosło stwierdza, że podział Galicji na Wschodnią i Zachodnią ma charakter umowny, nie 
można jednoznacznie wskazać linii, która wyznaczałaby granicę między obiema częściami. Uważa, że 
jednym z wyznaczników może być kryterium narodowościowe, wówczas Galicję Zachodnią stanowiłby 
obszar z przewagą ludności polskiej. Ów podział może być także zgodny z zasięgiem terytorialnym 
okręgów sądowych: lwowskiego i krakowskiego. Wówczas w Galicji Wschodniej znalazłby się powiaty: 
jarosławski, brzozowski, sanocki i przemyski, gdzie ludność polska stanowiła większość. Ostatecznie 
Przeniosło mianem Galicji Zachodniej określa tereny, na którym Polska Komisja Likwidacyjna utworzyła 
swoje struktury lokalne i będzie to teren z granicą bardziej przesuniętą na wschód niż wskazywałoby 
na to wcześniejsze postrzeganie Galicji Zachodniej. Zob.: M. Przeniosło, Polska Komisja Likwidacyjna 
1918-1919, Kielce 2010, s. 7, przyp. 1.

62 „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1918, nr 195, s. 1.
63 M. Śliwa, Pierwsze ośrodki władzy polskiej w Galicji w 1918 r., „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 30/4, s. 67.

Orzeł Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej, 1918 rok. 
Fot. Wikipedia. 
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która została utworzona przez przedstawicieli galicyjskich stronnictw politycz-
nych — posłów do Sejmu Krajowego i Rady Państwa — na zebraniu zorganizo-
wanym w krakowskim magistracie 28 października 1918 roku. W jej skład weszli 
m.in.: Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Tadeusz Tertil, Aleksander Skarbek, 
Włodzimierz Tetmajer i Zygmunt Lasocki. Miała ona za zadanie, jak sama 
nazwa wskazuje, likwidować, czyli przejąć władzę od Austriaków. W podjętej 
uchwale stwierdzono, że ziemie będące dotąd po zaborem austriackim należą 
do państwa polskiego. Do powstania PKL skłaniał jej założycieli widoczny roz-
pad monarchii Austro-Węgier oraz coraz silniejsze aspiracje narodowe Ukra-
ińców. PKL podjęła uchwałę, w której stwierdzono, że ziemie znajdujące się 
pod zaborem austriackim należą do państwa polskiego. Władzę PKL uznawały 
różne urzędy i instytucje. 30 października w Krakowie odbył się wiec, w trakcie 
którego urzędnicy państwowi i samorządowi uchwalili rezolucję, że uważają się 
za funkcjonariuszy państwa polskiego i do czasu ustanowienia rządu w Warsza-
wie podporządkowują się PKL64.

64 J.T. Kozioł, Wyzwolenie Krakowa 31 października 1918 r., [w:] Rola Krakowa…, s. 111.

Członkowie Polskiej Komisji 
Likwidacyjnej, 1918 rok. 
Fot. MHPRL.
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Kolejne powstanie krakowskie

Data 31 października 1918 roku jest wielce znacząca, ale niestety za-
pomniana w historii Polski. Tego dnia, bez rozlewu krwi, wyzwo-
lono spod zaboru austriackiego Kraków i Małopolskę Zachodnią. 
W drugiej połowie 1918 roku monarchia austro-węgierska chyliła 

się ku upadkowi, mimo to w Krakowie stacjonowało jeszcze około 12.000 żoł-
nierzy c.k. armii, w większości Austriaków (Niemców), Węgrów i Ukraińców. 
Działalność niepodległościowa była prowadzona jednocześnie w kilku ośrod-
kach krakowskich, bez wspólnego centrum decyzyjnego. W Krakowie działali 
byli legioniści, polscy żołnierze służący w armii austriackiej zawiązali własną 
organizację „Wolność”, a Polska Organizacja Wojskowa miała tutaj swoją sie-
dzibę. Poważną rolę w konspiracyjnej działalności niepodległościowej odgry-
wał płk Bolesław Roja — mający stanąć na czele organizowanej po przewrocie 
siły zbrojnej. Należał do najbardziej popularnych oficerów Legionów Polskich, 
dawny dowódca 4. pułku piechoty, potem III Brygady, opromieniony wśród 
mieszkańców czynami bojowymi o wolną Polskę. Nie było w Krakowie, oprócz 
niego, oficera Polaka spoza armii austriackiej, który swoją wysoką szarżą, mógł 
niejako zrównoważyć pozycję w rozmowach z dowódcami austriackim. Zwią-
zani z nim byli znani politycy krakowscy — Włodzimierz Tetmajer i Zygmunt 
Lasocki. Liczną grupę spiskowców stanowili oficerowie Polacy z armii austriac-
kiej, którzy mieli wiedzę o austriackich planach wobec Krakowa, skąd zdobyć 
broń, gdzie przeprowadzić skuteczny sabotaż kolejowy oraz mogli opracować 
plany zdobycia obiektów wojskowych.
 Powyższe działania mogły okazać się nieskuteczne, gdyby nie polityka faktów 
dokonanych, którą zrealizowano przez czynne wystąpienie przeciw Austriakom 
31 października 1918 roku. Doprowadzono wówczas do kapitulacji austriackiej ko-
mendy wojskowej w Krakowie i ustanowienia dowództwa polskiego z płk. Bo-
lesławem Roją na czele, do czego przyczyniła się akcja polskich oficerów z garni-
zonu krakowskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy 30 października 
opanowali znaczną część miasta. Wiodącą postacią przewrotu był por. Antoni 
Stawarz z 57. austriackiego pułku piechoty, stacjonującego w Krakowie, w którym 
założył siatkę konspiracyjną, składającą się ze służących w nim Polaków65. Całość 
działań była przemyślana i precyzyjnie wykonana.
 Wieczorem 30 października por. Stawarz wraz z ppor. Franciszkiem Pustel-
nikiem z 56. pułku piechoty udali się na dworzec kolejowy w Płaszowie, gdzie 
służbę przy transportach pełnili żołnierze ppor. Pustelnika. Żołnierzom i kole-
jarzom zakomunikowano, że w Krakowie wybuchło powstanie, a władzę objął 
Polski Rząd Narodowy. Około godziny 21.00 do wszystkich stacji kolejowych 
w Galicji wysłano depeszę telegraficzną o powstaniu przeciw Austriakom: 
„Rewolucja w Krakowie. Rząd Polski objął władzę. Wstrzymać wszystkie trans-
porty, które by chciały wyjechać poza granice kraju, skierować je na Kraków”. 

65 Tamże, s. 111-112.

Por. Antoni Stawarz 
– organizator i dowódca 
przewrotu wojskowego 
z 31 października 1918 roku. 
Fot. MHMK.

Płk Bolesław Roja – dowódca 
sił wojskowych Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej. 
Zdjęcie wykonane w 1916 
roku, kiedy Roja był 
dowódcą 4. pułku piechoty 
Legionów. Fot. NAC. 



Spiskowcy w terenie i mieszkańcy spontanicznie przystąpili do rozbrajania 
okupantów, co wiązało tam siły wojskowe, niezdolne w ten sposób przedostać 
się do Krakowa, aby tu stłumić powstanie. Pierwszym skrawkiem wolnego Kra-
kowa stał się dworzec kolejowy w Płaszowie. Zaangażowani w spisek kolejarze 
opracowali regulację przejazdami pociągów następnego dnia, aby do Krakowa 
nie dotarły żadne transporty wojskowe. W dniu przewrotu, także na innych sta-
cjach, transporty wojskowe były opóźniane lub zatrzymywane. Tej samej nocy 
około 23.30 w Prokocimiu oddział Józefa Badziocha rozbroił posterunek au-
striackiej żandarmerii, był to pierwszy z kolei sukces, bądź co bądź, militarny 
przewrotu krakowskiego.
 31 października 1918 roku około godz. 4.30 por. Stawarz udał się do koszar 
swojego pułku przy ul. Kalwaryjskiej. Przeciągnął na swoją stronę czeskich war-
towników, którzy rozbroili dwóch niemieckich wartowników. Stawarz wszedł 
do koszar, zbudził swoich ludzi, którzy pobrali z magazynu ostrą broń, na czapki 
przypięli kokardki narodowe. Na dziedzińcu z wolna zaczęli gromadzić się po-
zostali żołnierze, wtem na sygnał por. Stawarza oddział ppor. Śnigowskiego:

[…] Otacza zbrojnym kordonem przerażoną gromadę niemiecką. 
Nie na darmo uczono żołnierzy tej sztuki w celach asystencyjnych. 
Zastraszeni Niemcy widząc skierowane ku sobie bagnety, zbijają 
się w gromadę. Mówię do nich po niemiecku: To co chciałem wam 
powiedzieć, powiem wam teraz. Stara Austria wali się w gruzy, 
a na podstawie zasad prezydenta Wilsona powstają na jej miejscu 
państwa narodowe. Rewolucja w całym państwie. Polacy w Galicji, 
nie mogąc się doczekać dobrowolnego opuszczenia ich ziemi przez 
zaborców, zmuszeni są użyć w tym celu siły. Oznajmiam wam, 
iż jesteście rozbrojeni. Wasi dawniejsi dowódcy przestali być dzisiaj 
nimi, a ja z rozkazu Rządu Polskiego obejmuje tu władzę, 
tj. tu w koszarach na Podgórzu i okolicy66.

O 6.30 koszary przy Kalwaryjskiej zostały opanowane bez jednego wystrzału. 
Równocześnie podobną akcję w koszarach 56. pułku piechoty przy ulicy Wie-
lickiej ppor. Pustelnik, z którym współdziałali Słowacy dowodzeni przez por. 
Hustaka. Oddziały por. Pustelnika, ppor. Stawarza, Józefa Badziocha oraz od-
dział czesko-słowacki por. Hustaka maszerowały w kierunku Rynku Podgór-
skiego, przyłączała się do nich ludność cywilna. Śpiewano patriotyczne pieśni, 
niszczono napotkane po drodze austriackie godła i rozbrajano austriackich 
żołnierzy. Następnie pochód skierował się na Rynek Główny i w towarzystwie 
orkiestry na plac Matejki. Stamtąd udano się do koszar Landwehry przy uli-
cy Siemiradzkiego, gdzie przetrzymywano legionistów, peowiaków oraz sym-
patyzujących z nimi obywateli cywilnych. „Za oddziałem ruszył tłum ludzi 
bratających się razem z wojskiem i wraz z nim biorący gród wawelski w pol-
skie posiadanie”67. Załoga koszar została rozbrojona, a więźniowie uwolnieni. 
Wyniesiono karabiny, które dostały się w ręce tłumu. Następnie przez Rynek 
Główny, gdzie odbywała się wielka manifestacja pod odwachem, oddziały po-
wstańcze udały się na ulicę Stradomską, gdzie znajdowała się siedziba Komen-
dy Wojskowej — najważniejszej siedziby wojskowej władz zaborczych. Tłum 
wdarł się do gmachu, demolując go i niszcząc austriackie symbole państwowe. 
Do manifestantów przyłączali się kolejni mieszkańcy, słuchacze seminarium 
nauczycielskiego, studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 Dowódca Komendy Wojskowej w Krakowie gen. Siegmund von Benigni, na 
wieść o rozruchach w mieście, próbował natychmiast skontaktować się z Wiedniem. 
66 J.T. Kozioł, Wyzwolenie Krakowa…, s. 113.
67 Tamże, s. 116.
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Polskie flagi wywieszone 
na odwachu przy Wieży 
Ratuszowej na Rynku 
Głównym po objęciu 
pierwszej polskiej warty, 
31 października 1918 roku.  
Fot. NAC.

Pierwsza polska warta 
na krakowskim odwachu. 
Od lewej: Czesław 
Zajączkowski (trębacz), 
ppor. Wilhelm Stec i ppor. 
Jan Gawron, 31 października 
1918 roku. Fot. NAC.

Budynek odwachu na Rynku 
Głównym został zburzony 
w 1946 roku. Fot. MHMK.
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Rankiem 31 października gen. Benigni zwrócił się do dyrektora policji w Kra-
kowie Rudolfa Krupińskiego z pytaniem o siły potrzebne do rozpędzenia ma-
nifestantów. Krupiński odpowiedział, że jest za późno, ponieważ on już pod-
porządkował się Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Wówczas gen. Benigni udał 
się w towarzystwie kilku oficerów na rozmowy do magistratu. O godzinie 10.00 
czekali już na niego przedstawiciele Polskiej Komisji Likwidacyjnej, którzy za-
apelowali w imieniu rządu polskiego, aby Austriacy złożyli władzę. W sali poja-
wił się też płk Roja, który przed chwilą złożył przyrzeczenie „na wierność i po-
słuszeństwo tymczasowemu rządowi polskiemu”, i miał przejąć komendę nad 
wojskiem z rąk Benigniego. Następnie płk Roja udał się na Stradom, do gma-
chu Komendy Wojskowej, gdzie ogłosił przejęcie władzy rządowej w Krakowie 
przez Polską Komisję Likwidacyjną, a przez niego osobiście władzy wojskowej. 
Zwolnił ze służby urzędników obcokrajowców. Polakom nakazał nadal pełnić 
swe obowiązki. Stąd też rozsyłano rozkazy przez telefon o przejmowaniu wła-
dzy. Zgodnie z tym każdy najstarszy rangą oficer Polak przejmował komendę 
w danym oddziale czy instytucji wojskowej. Do komendy spływały też meldun-
ki z terenu, jeden z nich zawierał wiadomość o zajęciu lotniska w podkrakow-
skich Rakowicach przez spiskowców, dowodzonych przez kpt. Romana Florera, 
dowódcę stacjonującej tam 10. Zapasowej Kompanii Lotniczej. Przejęto 30 sa-
molotów i nie dopuszczono do zniszczenia sprzętu przez Austriaków. Podobnie 
ważnym wydarzeniem było podporządkowanie Komisji tego dnia małopolskiej 
struktury pocztowej. Wielka w tym zasługa Stanisława Kolinka, kierownika In-
spektoratu Pocztowego w Krakowie.
 W czasie rozmów w magistracie nastąpiło kolejne znaczące wydarzenie. 
Około 11.30 zajęto odwach przy Wieży Ratuszowej na Rynku Głównym. Miało 
to wielkie znaczenie propagandowe. Odwach, czyli siedziba głównej warty gar-
nizonu, był stosunkowo niewielką budowlą, nie przedstawiającą wartości mili-
tarnej, ale fakt, że w samym środku królewskiego Krakowa tkwi dotąd zaborcza 
warta, miał swoją negatywną wymowę. Komendant warty austriackiej nie sta-
wiał oporu i przekazał odwach ppor. Wilhelmowi Stecowi. Po raz pierwszy sta-
nęła tutaj polska warta. Budynek pokryły biało-czerwone flagi. Niedługo potem 
krakowskie Stowarzyszenie Młodzieży Rękodzielniczej „Gwiazda” podarowało 
warcie swój sztandar z intencją, że jest to pierwszy sztandar dla odradzającego 
się wojska polskiego. 1 listopada 1918 roku Rada Regencyjna urzędująca War-
szawie nadała płk. Roi stopień generała. Tego samego dnia por. Stawarz został 
awansowany do stopnia kapitana przez gen. Roję68.

68 J.T. Kozioł, Wyzwolenie Krakowa…, s. 118-119.
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Niepodległość rozlewa się 
po Galicji Zachodniej

W następnych dwóch dniach Polacy rozbroili prawie w całej 
Galicji Zachodniej austriackie garnizony i ustanowili w po-
rozumieniu z PKL polskie dowództwa. Wraz z likwidacją au-
striackich władz wojskowych przedstawiciele PKL przejmowali 

administrację państwową, sądownictwo i policję. Równie ważny był zamysł 
przeciwdziałania anarchizacji różnych dziedzin życia, spowodowany osłabie-
niem struktur władzy centralnej i lokalnej. Dotyczył on konieczności szyb-
kiego zabezpieczenia obiektów wojskowych i magazynów z żywnością, żeby 
zapobiec rozgrabieniu ich przez ludność lub wywiezieniu zapasów broni i żyw-
ności na teren Austrii69. Powstrzymano wywóz żywności z Galicji przez wojsko 
austriackie, zatrzymując transporty żywności kierowane z Królestwa Polskiego 
do Austrii przez Szczakową i Trzebinię70. Równie ważne były sprawy utrzyma-
nia porządku publicznego, powstrzymania rabunków i rozruchów, w których 
często brali udział przestępcy i uzbrojeni maruderzy z armii austriackiej i ro-
syjskiej71. Do największych rabunków mienia, w tym wypadku żydowskiego, 
doszło w nocy z 5 na 6 listopada 1918 roku. Rozruchy objęły Jaworzno i sąsied-
nie wioski, a w mniejszej skali powtarzały się podczas kolejnych dni i nocy. 
W Jaworznie obrabowano wszystkie sklepy żydowskie i większość mieszkań 
żydowskich właścicieli. Sprawców rabunków motywował fakt, że w sklepach 
i zakładach znajdowali duże ilości towarów, które w normalnym obrocie han-
dlowym były trudnodostępne, np. tytoń. Zajściom usiłowali zapobiec niektó-
rzy przedstawiciele inteligencji i kilku byłych legionistów, jednak ich starania 
nie przyniosły efektów. Wśród uczestników rozruchów przeważali mieszkańcy 
miasta, głównie kobiety i dzieci. Prowodyrami zajść — wedle relacjonującego 
je naczelnika sądu powiatowego w Jaworznie było kilkanaście osób, prawdopo-
dobnie przestępców, przybyłych z Królestwa Polskiego. Aby zapobiec dalszym 
rozruchom i napadom zarządzono rekwizycję towarów ze sklepów i składów 
żydowskich i ich sprzedaż po cenach maksymalnych. Zajęte towary zmagazy-
nowano w Sali Zjednoczenia Robotników Chrześcijańskich, ale i to miejsce zo-
stało obrabowane przez tłum. Grabieżom zapobiegło dopiero utworzenie straży 
obywatelskiej72.
 W pierwszym tygodniu istnienia PKL przejęła władzę praktycznie na całym 
terytorium Galicji Zachodniej i sprawowała ją przez kolejne trzy miesiące, do cza-
su podporządkowania się rządowi warszawskiemu. Zadanie utrudniał fakt dal-
szego istnienia Namiestnictwa Galicyjskiego we Lwowie, które było skutecznie 
izolowane i ignorowane przez PKL i polskie społeczeństwo. Do przejęcie władzy 
nad Galicją aspirowała także Rada Regencyjna z rządem Józefa Świeżyńskiego. 

69 M. Przeniosło, Między niezależnością a podległością: stosunki Polskiej Komisji Likwidacyjnej z rządem 
warszawskim (1918-1919), „Czasy Nowożytne” 2008, t. 21, s. 81.

70 M. Śliwa, Pierwsze ośrodki władzy…, s. 68.
71 Zob.: M. Przeniosło, Polska Komisja Likwidacyjna…, s. 235.
72 Tamże.
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Bezpośrednio po przejęciu władzy od Austriaków spontanicznie zaczęły się two-
rzyć struktury dążące do przejęcia władzy administracyjnej w poszczególnych 
powiatach. W Chrzanowie już 31 października 1918 roku miejscowe starostwo, 
po porozumieniu się z członkiem tymczasowego prezydium PKL — Aleksan-
drem Skarbkiem, „poddało się PKL w sposób uroczysty i na gmachu starostwa 
wywiesiło Orła Polskiego”73. 1 listopada 1918 roku w Chrzanowie utworzono Po-
wiatową Komisję Likwidacyjną. Na jej czele stanął hr Edward Mycielski, jego 
zastępcami zostali Stanisław Wierzbicki (radca sądu) i Kazimierz Dobrzyński 
(lekarz), oprócz nich w jej skład weszło 12 osób, reprezentujących robotników, 
rolników, przemysłowców i handlowców, mieszczan, urzędników i duchowień-
stwo74. Jednocześnie w powiecie przystąpiono do tworzenia straży obywatelskiej, 
powiat podzielono na 7 okręgów i ustanowiono naczelników straży w okrę-
gach75. 5 listopada przedstawiono założenia organizacji nowej administracji na 
terenie Galicji. Powołano komisarzy PKL, którzy mieli przejąć urzędy istniejące 
w powiecie i dokonać ich reorganizacji. W powiecie chrzanowskim komisarzem 
został Zygmunt Żuławski76. Gdy 11 listopada Rada Regencyjna przekazywała 
władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, w Dąbrowie Narodowej (obecnie jed-
nej z dzielnic Jaworzna) odbywały się już wybory władz gminnych w oparciu 
o przepisy wprowadzone przez PKL, przewidujące możliwość wprowadzenia 
czwartej kurii w wyborach gminnych77.

73 M. Przeniosło, Polska Komisja Likwidacyjna…, s. 36.
74 Tamże, s. 319-320.
75 Tamże, s. 36.
76 Tamże, s. 52, 59.
77 Tamże, s. 81; J. Hampel, Odbudowa i rozwój życia miejskiego, [w:] Jaworzno. Zarys dziejów do 1939 

roku…, s. 207.
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Aneks
Witam Cię Polsko! Jaworzno przed 
i po odzyskaniu niepodległości 
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku
— wystawa plenerowa



Plansza nr 2.

Plansza nr 1.

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
Muzeum Miasta Jaworzna prezentuje Państwu wystawę 

Witam Cię Polsko! Jaworzno przed i po odzyskaniu 
niepodległości przez Rzeczpospolitą w 1918 roku. Niniejsza 
ekspozycja plenerowa ukazuje przestrzeń miejską Jaworzna 

i�Szczakowej sprzed 100 lat. Zapraszamy do zwiedzenia 
drugiej części wystawy w siedzibie Muzeum przy 

ulicy�Pocztowej 5. Na zdjęciu w tle: panorama Jaworzna 
z przełomu XIX i XX wieku z kopalnią Jacek Rudolf 
i�kościołem parafi alnym górującym nad Rynkiem.

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski

1

W czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej w ramach planu
„upiększenia wsi rządowej Jaworzno” wytyczono Rynek 
w Jaworznie. Na początku lat 30. XIX wieku zbudowano 

nowy kościół parafi alny. W 1874 roku wielki pożar strawił 
większość budynków wokół Rynku. Odbudowano je już 

jako murowane i wytyczono nowy przebieg ulic. Na zdjęciu 
Rynek w 1905 roku. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski

2
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Plansza nr 3.

Plansza nr 4.

Zabudowania ulicy Jagiellońskiej tworzyły miejski charakter 
Szczakowej. Około 1850 roku nowa osada, która powstała 
przy dworcu kolejowym, miała już wyraźnie zarysowany 

kształt. Przy ulicy Jagiellońskiej wybudowano prawie 
20�domów. W 1896 roku przed budynkiem rady gminnej, 

także usytuowanym przy Jagiellońskiej, pojawiły się latarnie 
gazowe. Było to pierwsze uliczne oświetlenie w okolicy 

Jaworzna. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski

3

Roboty górnicze w�południowo-wschodniej części Jaworzna 
zaczęto prowadzić już w�1795 roku, w�kolejnych latach 

funkcjonowała tu austriacka kopalnia skarbowa. W�czasach 
Księstwa Warszawskiego otrzymała nazwę Fryderyk August, 
od lat 70. XIX wieku była częścią Jaworznickiego Gwarectwa 

Węgla Kamiennego. Zdjęcie przedstawia stan z�przełomu 
XIX i�XX wieku.

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski

4
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Plansza nr 5.

Plansza nr 6.

W�1882 roku Jaworznickie Gwarectwo Węgla Kamiennego
otworzyło drugą kopalnię — Jacek Rudolf, w�tym roku

uruchomiono jej nowy szyb wydobywczy — Rudolf. Nazwa 
kopalni podkreśla związek z�istniejącym wcześniej w�pobliżu 

od (1850) szybem Jacek. Na zdjęciu widoczna kopalnia 
sprzed wybuchu kotłowni (1902), po którym odbudowano 

i�zmodernizowano część naziemną kopalni.

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Od 1885 roku w�Szczakowej działała fabryka sody 
amoniakalnej. Sodę produkowano metodą Solvaya.�Chlorek 
wapnia jako produkt uboczny produkcji był składowany na 

hałdach, nazywanych Wapniówką. W�1909�roku fabryka 
została przeniesiona do Borku Fałęckiego koło Krakowa. 

W�opuszczonej fabryce w�1911�roku uruchomiono hutę szkła 
Józefi na. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Plansza nr 7.

Plansza nr 8.

Kopalnia Fryderyk August była jednym z�fi larów 
Jaworznickiego Gwarectwa Węgla Kamiennego. W�grudniu 

1902 roku ogromny pożar zniszczył praktycznie całą 
nadziemną infrastrukturę kopalni, łącznie z�budynkami 
szybów Paulina i�Helena. Na zdjęciu widoczny jest szyb 

Helena po odbudowie, której towarzyszyła modernizacja 
kopalni i�zastosowanie energii elektrycznej do napędu 

urządzeń. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Wieże szybowe kopalni Jacek Rudolf górowały nad
śródmieściem. Główny ciąg komunikacyjny ówczesnego

Jaworzna — odpowiadający obecnemu biegowi ulic
Grunwaldzkiej i�Krakowskiej — łączył ze sobą obie

gwareckie kopalnie i�ułatwiał transport wydobytego węgla. 
Przy tej drodze Gwarectwo wybudowało budynek dyrekcji 

z�założeniem parkowym i�kasyno urzędnicze. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Plansza nr 9.

Plansza nr 10.

W latach 90. XIX wieku wzniesiono nowoczesny i okazały
budynek dyrekcji kopalń Jaworznickiego Gwarectwa. 
Na�tyłach głównego budynku wybudowano willę dla 
dyrektora naczelnego Gwarectwa. W obu budynkach 

wkrótce zainstalowano oświetlenie elektryczne. 
Działki�uprawne wokół willi zlikwidowano i założono na ich 

miejscu reprezentacyjny ogród. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski

9

W latach 1922-1923 budynek dyrekcji górniczej
przebudowano. Zmieniono konstrukcję dachu. 

Fasadę�wzbogacono o balkony i wieżyczkę, która 
była inspirowana wieżą Jana III Sobieskiego z Zamku 
Królewskiego na�Wawelu. Główne wejście podparto 

kolumnami. Zmniejszono ogród, wydzielając z niego działki 
budowlane od ulicy Zacisze dla pracowników. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Plansza nr 11.

Plansza nr 12.

Siedziba jaworznickiego oddziału Chrzanowskiego 
Towarzystwa Zaliczkowego (na zdjęciu stan z�lat 20. XX 
wieku) to jeden z�najstarszych budynków użyteczności 

publicznej w�mieście, który został wybudowany w�latach 
80. XIX wieku przez Jaworznickie Gwarectwo Węgla 
Kamiennego dla dozorcy górniczego. W�tle piętrowy 

budynek kasyna górniczego. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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W�1904 roku gmina przekazała Towarzystwu 
Gimnastycznemu „Sokół” działkę pod budowę własnej 

sokolni. W�maju 1906 roku poświęcono kamień węgielny. 
Tempo prac budowlanych było imponujące i�już 

w�październiku 1907 roku nastąpiło uroczyste otwarcie 
siedziby „Sokoła”. Na parterze budynku znajdowała się 

duża sala gimnastyczna, służąca także do organizacji imprez 
okolicznościowych.

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Plansza nr 13.

Plansza nr 14.

W 1909 roku na Pieczyskach wzniesiono willę dla dyrektora
Fabryki Portland Cementu uruchomionej w 1883 roku.
Budynek był usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie

fabryki. Bryła willi, jej otoczenie oraz układ wnętrza 
i wyposażenie stanowiły doprecyzowane założenie 

architektoniczno-ogrodowe. Na parterze mieściły się 
pomieszczenia reprezentacyjne, na piętrze znajdowały się 

sypialnie i buduary. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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W�latach I�wojny światowej rozpoczęto pracę nad budową 
zakładów chemicznych Azot, które rozpoczęły działalność 

w�1917 roku. Jednym z�twórców linii produkcyjnej 
był wybitny chemik prof. Ignacy Mościcki, późniejszy 

prezydent II Rzeczypospolitej. Opracowane przez niego 
piece elektryczne były wykorzystywane do produkcji 

cyjanowodoru i�azotu. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Plansza nr 15.

Plansza nr 16.

Spółka Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla, założona
z inicjatywy Jana Kantego Steczkowskiego, której

udziałowcami były: Bank Krajowy, Bank Przemysłowy oraz
zarządy miejskie Krakowa i Lwowa, w sierpniu 1919 roku

odkupiła od Jaworznickiego Gwarectwa z siedzibą 
w�Wiedniu kopalnie Fryderyk August i Jacek Rudolf. 

Największą inwestycją spółki była budowa kopalni Jan Kanty 
z drewnianym nadszybiem szybu�Artur. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Inwestycje prowadzone w latach 20.–30. XX wieku na kopalni 
Piłsudski (uprzednio Fryderyk August) przez jego nowego 
właściciela Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla były 

ukierunkowane na zwiększenie produkcji energii elektrycznej 
w�przykopalnianej elektrowni, opalanej węglem wydobywanym 
w�tejże kopalni. Dzięki temu prowadzono elektryfi kację powiatu 

chrzanowskiego i�dostarczano prąd do Krakowa. 

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Plansza nr 17.

Plansza nr 18.

13 października 1847 roku przez stację kolejową 
w�Szczakowej, położoną na trasie Kolei Krakowsko-

-Górnośląskiej przejechał pierwszy parowóz o dumnej 
nazwie KRAKÓW. Szczakowski dworzec kolejowy (zdjęcie 

z�lat I�wojny światowej) ze względu na swoje przygraniczne 
położenie stał sie ważnym punktem w�transporcie 

kolejowym pomiędzy Austrią, Prusami i�Rosją.  

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Po likwidacji Rzeczypospolitej Krakowskiej — u	zbiegu Białej 
i	Czarnej Przemszy, z	których powstaje Przemsza — stykały 
się granice trzech imperiów: Austrii, Prus i	Rosji. Miejsce to 
popularnie nazywane jest Trójkątem Trzech Cesarzy, chociaż 
właściwszą formą jest Trójstyk Trzech Cesarstw. Znajdowało 
się nad nim austriacko-pruskie kolejowe przejście graniczne 

widoczne na zdjęciu z	1905 roku.  

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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Plansza nr 19.

Plansza nr 20.

W 1903 roku Jaworzno doczekało się otwarcia własnego
dworca kolejowego, do którego prowadziła kolej lokalna

z Piły Kościeleckiej, czynna już od 1900 roku. Wobec braku 
konsensusu w sprawie lokalizacji dworca w Jaworznie, 

700 m za kopalnią Sobieski i wstrzymano budowę torów. 
Ze�względów fi nansowych i technicznych zdecydowano 

o�budowie dworca w pewnym oddaleniu od Rynku.

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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W�1854 roku austriackie władze uznały gościniec jaworznicki 
za drogę o�znaczeniu strategicznym i�nadały jej status 
państwowy. W�latach 70. XIX wieku zbudowano nową 
drogę z�Jaworzna przez Byczynę i�Kąty do Chrzanowa, 

skracając trasę prowadzącą — dalszym biegiem gościńca 
jaworznickiego — przez Jeziorki i�Balin. W�1935 roku droga 

została pokryta asfaltem. Widok ze szczytu Pietrusowej 
w�stronę Byczyny.

Jaworzno przed i po odzyskaniu niepodległości
przez Rzeczpospolitą w 1918 roku

Witam Cię Polsko! Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i	Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z	Funduszu	Promocji Kultury

autor scenariusza – Adrian Rams
opracowanie grafi czne – Sławomir Śląski
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