Kraków kolebką Legionów

Z

amach w Sarajewie na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego małżonkę przeprowadzony 28 czerwca 1914 r. i uruchomiona w konsekwencji fala szybko następujących po sobie zdarzeń stanowiła, mimo
wcześniejszych kalkulacji, duże zaskoczenie
dla wszystkich. Nie ominęło ono również obozu niepodległościowego, który był chwilowo
zupełnie zdemobilizowany. Zmusiło to jego
liderów, przede wszystkim samego Piłsudskiego, do improwizacji. KSSN zebrała się po raz
pierwszy od wybuchu kryzysu dopiero 27 lipca, nie mając żadnego pomysłu, co robić. Poprzestała na wycofaniu pieniędzy z banku oraz
wezwaniu wszystkich organizacji paramilitarnych do współdziałania poddając je równocześnie naczelnej komendzie Józefa Piłsudskiego.
W tym samym dniu w komendzie Związku A. Beltrame, Gavrilo Princip strzela do pary książęcej, pierwStrzeleckiego przy ul. Siemiradzkiego 27 pod sza strona gazety „Domenica del Corriere” z 12 lipca 1914 r.
kierunkiem szefa sztabu Kazimierza Sosnkowskiego rozpoczęto prace mobilizacyjne. Trzy
dni później Komendant Główny Józef Piłsudski ogłosił mobilizację polskich sił strzeleckich.
Wydarzenia od tego momentu toczą się lawinowo. Decyzje Komendanta mają charakter suwerenny, nieuzgadniany z wojskowymi austriackimi ani polskimi politykami.
1 sierpnia zaczynają się gromadzić w rejonie Błoń i Parku Jordana ściągające pośpiesznie
z Galicji grupy strzelców i drużyniaków. Młodzi ludzie są kwaterowani w dworkach i pawilonach
powystawowych na Oleandrach. W obliczu zaistniałej sytuacji Polskie Drużyny Strzeleckie na
powrót podporządkowały się niedawnemu Komendantowi. W rezultacie doszło do częściowej
reintegracji obozu niepodległościowego. Szare strzeleckie mundury wdziała też spora część intelektualistów przebywających w Krakowie: pisarzy, poetów, malarzy, publicystów, wspierając
tym samym rozpoczynający się właśnie czyn zbrojny i jego wodza. 3 sierpnia Piłsudski jako Komendant Główny wydał rozkaz integracyjny dla strzelców i drużyniaków oraz wysłał siedmioosobowy patrol Władysława Prażmowskiego „Beliny” do Królestwa w celu rozpoznania przygra-
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nicznych rejonów wzdłuż trasy na
Kielce. Na Oleandrach formuje
się I Kompania Kadrowa złożona ze strzelców i drużyniaków
pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego. Ta właśnie kompania wczesnym rankiem 6 sierpnia, na kilka godzin przed wypowiedzeniem wojny Rosji przez
Austro-Węgry, przekroczyła o godzinie 9.45 granicę rosyjską pod
Michałowicami. Strzelcy, a teraz już polscy żołnierze w szarych mundurach i maciejówkach Ułańska siódemka na ganku dworu w Goszycach. Leży: Stefan Kulesza „Hanka”, od lewej pierwszy szereg: Zygmunt Karwacki „Bończa”, Stanisław Skotniz orzełkami rozpoczęli marsz ku cki „Grzmot”, Janusz Głuchowski „Janusz”, Antoni Jabłoński „Zdzisław”, drugi
wolnej Polsce. Sens tego kroku szereg: Ludwik Skrzyński „Kmicic”, Władysław Prażmowski „Belina”
komendant potwierdził specjalnym rozkazem w pierwszą rocznicę wymarszu. Chłopcy! Naprzód! Na śmierć czy na życie, na
zwycięstwo czy na klęski — idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania!
Marsz strzelców na całkowicie odmiennej od przewidywanej trasie Słomniki–Miechów–Jędrzejów–Kielce przebiegał w zaskakującej dla nich atmosferze chłodnej obojętności, niechęci,
a nawet wrogości. Poczucie osamotnienia pozostawiło trwały ślad w umysłach i emocjach młodych żołnierzy. Tymczasem na Oleandry napływali nieustannie nowi ochotnicy. Na szlak bojowy wyruszył więc kolejny oddział pod dowództwem M. Norwid-Neugebauera. 8 sierpnia na
krakowskich Błoniach odbył się przegląd zaimprowizowanego pułku złożonego z 13 kompanii
strzeleckich i drużyniackich, dowodzonego przez Tadeusza Wyrwę-Furgalskiego. Pułk zyskał

Strzelcy w Oleandrach,
Album Legionów Polskich, Warszawa 1933
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Karta okolicznościowa z reprodukcją obrazu J. Kossaka, Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej dnia 6 sierpnia
1914 r. Wyd. Salonu Malarzy Polskich w Krakowie

niebawem organizację batalionową (4 baony). 11 sierpnia dotarł do Krakowa konny oddział
„sokołów” ze Lwowa. Dzień później w kierunku Kielc wyruszyły z Krakowa 3 dalsze bataliony.
Piłsudski przekraczając granicę austriacko-rosyjską rozpoczynał wojnę o Polskę. Oddziały strzeleckie stanowiły dlań kadry wojska polskiego jako formacji sojuszniczej Austro-Węgier i II Rzeszy. Dla legitymizowania takiego właśnie charakteru swej akcji powołał się nawet
na fikcyjny rozkaz Rządu Narodowego, który jakoby miał powstać w Warszawie. Tymczasem
Austriacy walcząc z Serbią i Rosją rozpoczynali wojnę o zupełnie inne cele. Dla nich oddziały
strzeleckie były jedynie grupą dywersyjną o statusie pospolitego ruszenia, podległą Naczelnej
Komendzie Armii. Zapowiadało to poważny konflikt w niedalekiej przyszłości.
Po wkroczeniu na terytorium Królestwa Polskiego strzelcy niechętnie współpracowali z austriackim dowództwem. Na każdym kroku podkreślali, że są wojskiem polskim. Na terenach
wyzwolonych zakładali własną cywilną i wojskową administrację podporządkowaną polskiemu
Rządowi Narodowemu. Jednak po zajęciu Kielc nadzieje na wywołanie antyrosyjskiego zrywu
w Królestwie ostatecznie zgasły. Ogłoszony 10 sierpnia Manifest Rządu Narodowego do Obywateli Ziemi Kieleckiej nie przełamał lodowej bariery. Gorączkowe poszukiwania zaplecza politycznego i społecznego dla akcji strzeleckiej, którą można określić za Leszkiem Moczulskim
jako przerwane powstanie, nie przyniosło zadowalających rezultatów. Naczelne dowództwo
austriackie, zaniepokojone polityczną otoczką akcji Piłsudskiego, nakazało jej likwidację, powrót do Galicji i pełne podporządkowanie się armii. Nastąpił wymuszony odwrót w walkach
toczonych z rosyjskimi oddziałami. Przy tej okazji strzelcy przeszli wraz ze swym Komendantem chrzest bojowy, co było pozytywnym efektem wyprawy kieleckiej.
Powrót do Krakowa zdawał się kłaść kres całemu przedsięwzięciu, zwłaszcza że Austriacy zażądali stanowczo rozformowania strzeleckich oddziałów. Zwolennicy irredenty znaleźli
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się zatem w punkcie wyjścia. W obliczu załamania się ich dotychczasowych planów do akcji
wkroczyli politycy galicyjscy. Byli oni nastawieni na poszukiwanie formuły współpracy z dualistyczną monarchią habsburską w nadziei na przekształcenie jej w przyszłości w trialistyczną.
W trakcie odbywanych w Wiedniu licznych zakulisowych konsultacji z austriackimi czynnikami
politycznymi i wojskowymi wyłoniła się inicjatywa wykorzystania gotowego potencjału militarnego, jaki stanowili chwilowo bezrobotni ludzie Piłsudskiego i nadania im organizacyjnego
kształtu legionów walczących przeciw Rosji u boku ck armii. Polityczną zwierzchność nad tym
ochotniczym wojskiem miało sprawować ciało złożone z cieszących się autorytetem, rozumnych
polskich patriotów, a równocześnie budzących zaufanie władzy. Jego duszą był prezydent Krakowa Juliusz Leo. Tak oto w niedzielę 16 sierpnia 1914 r. w siedzibie krakowskiej rady miejskiej przy Placu Wszystkich Świętych zawiązał się Naczelny Komitet Narodowy (NKN) – jako
najwyższa instancja w zakresie wojskowej, skarbowej, i politycznej organizacji zbrojnej sił
polskich. Polski Skarb Wojskowy przeniósł swoje skromne aktywa w kwocie 36 tys. koron do
Wojennego Skarbu Legionów Polskich. Niepowodzenie samodzielnej akcji Piłsudskiego sprawiło, że nie mając w tym momencie żadnego wyboru, zgłosił on również swój akces do NKN.
Chwilowo znalazł się na dalszym planie, ograniczony jedynie do roli organizatora i dowódcy
1 pułku w formującym się Legionie Zachodnim. Jednak od początku starał się za wszelką cenę
bronić jego odrębności i niezależności od austriackiego dowództwa.
Zgodnie z porozumieniem zawartym między polskimi politykami a Wiedniem, Legiony politycznie podlegały NKN, a wojskowo – Armee Ober Komando. 27 sierpnia 1914 r. na mocy rozkazu naczelnego wodza arcyksięcia Fryderyka Habsburga określono zasady organizacji, werbunku i funkcjonowania Legionów Polskich, oparte na wzorcu ck Landsturmu (austriackiego woj-

Józef Piłsudski ze swoim sztabem w Kielcach, 12 sierpnia 1914 r. Osoby na fotografii: Ignacy Boerner, Zygmunt Sulistrowski, Aleksander Litwinowicz, Bezmian, Michał Sokolnicki, Tadeusz Kasprzycki, Kazimierz Sosnkowski, Stanisław Fuksiewicz, Józef Piłsudski, Michał Sawicki, Władysław Belina-Prażmowski, Mieczysław
Ryś-Trojanowski, mężczyzna niezidentyfikowany, Walery Sławek, Roman Horoszkiewicz, Gustaw Daniłowski.
Fot. M. Fuks
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Prezydent Juliusz Leo przemawia do 2 pułku piechoty Legionów przed złożeniem przez nich przysięgi
4 września 1914 r.

ska trzeciej kategorii). Dowództwo powierzono austriackim generałom polskiego pochodzenia.
Obowiązywać miała komenda w języku polskim, a w korespondencji z władzami język niemiecki.
Legioniści otrzymali prawo noszenia mundurów w kroju i formie, jaki noszą polskie związki
strzeleckie, ale z czarno-żółtą opaską na prawym rękawie. Po uformowaniu legioniści powinni
złożyć przysięgę na wierność cesarzowi, identyczną z żołnierzami pospolitego ruszenia. Służbę
w Legionach
pełnić mogli Polacy – oficerowie rezerwy oraz będący
Legion
stanie spoczynku. Do stopnia komendanta kompanii dowódcy
mieli
mi być obierani, a komendanci batalionów i pułków mianowani
na wniosek komendanta Legionów. W drugiej połowie
w
sierpnia 1914 r. zaczęto formować ulokowaną przy ul. św.
Gertrudy 12 Komendę Legionów, która miała gwarantować
kontrolę austriackiego dowództwa nad powstającą polską,
ochotniczą w rozumieniu austriackich wojskowych, formacją.
Na dowódcę formowanego w Krakowie Legionu Zachodniego wyznaczono austriackiego generała Rajmunda
Baczyńskiego,
a jego szefem sztabu został kpt. Włodzimierz
B
Zagórski.
4 września 1914 r. na krakowskich Błoniach nastąZ
Odznaka wykonana według projek- piło zaprzysiężenie 3500 żołnierzy-legionistów. Następnego
tu Włodzimierza Przerwy-Tetmajera,
nadawana przez Józefa Piłsudskiego dnia przysięgę na wierność cesarzowi, której rota z trudem
słuchaczom Szkoły Oficerskiej Związ- przechodziła młodym Polakom przez gardło, złożyło kolejku Walki Czynnej
ne 1800 ochotników. Piłsudski w randze brygadiera stanął
ostatecznie na czele 1 Pułku będącego zalążkiem I Brygady
Legionów Polskich. Był to wymuszony epilog wydarzeń sierpnia 1914 roku w Krakowie, a zarazem początek epopei Legionów, które z krakowskich Oleandrów wyruszyły do wolnej Polski.

Tomasz Gąsowski
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Wyzwolenie Krakowa
31 października 1918 r.
Przygotowania
31 października 1918 r. to szczególna data w historii nie tylko Krakowa, ale także Polski.
W ciągu ponad wiekowych walk o niepodległość jest to jedno z nielicznych wydarzeń w naszych
dziejach, gdy bez rozlewu krwi dokonano wielkiego dzieła – wyzwolenia Krakowa i Małopolski
Zachodniej. Druga połowa 1918 r. wraz z dobiegającymi kresu działaniami bojowymi I wojny
światowej przyniosła ostateczne klęski armii austro-węgierskiej na froncie włoskim. Wypadki
dziejowe galopowały z niezwykłą szybkością. Monarchia rozpadała się w gruzy. Do Austriaków dotarło nareszcie, że ich panowanie w Galicji kończy się i powstaje wolna Polska. Należy
jednak pamiętać, że dysponowali w Krakowie poważną siłą militarną, liczącą około 12 tysięcy
żołnierzy, z przewagą Austriaków (Niemców), Węgrów i Ukraińców.
W Krakowie prace niepodległościowe prowadzono w kilku ośrodkach równocześnie. Nie
było jednego organu kierowniczego, który by koordynował przygotowania do wystąpienia przeciw zaborcom. Gromadzili się tutaj byli legioniści, miała siedzibę komenda Polskiej Organizacji Wojskowej, zawiązała się Organizacja „Wolność”,
utworzona przez żołnierzy Polaków służących w armii
austriackiej. Ważną pozycję w przygotowaniach konspiracyjnych odgrywał płk Bolesław Roja, mający stanąć na
czele organizowanej po przewrocie siły zbrojnej. Należał do najpopularniejszych oficerów Legionów Polskich
– dawny dowódca 4 pułku piechoty, potem III Brygady,
opromieniony wśród mieszkańców czynami bojowymi
o wolną Polskę. Nie było w Krakowie prócz niego oficera Polaka spoza armii austriackiej, który swoją wysoką
szarżą mógł niejako zrównoważyć pozycję w rozmowach
z dowódcami austriackim.
Z Roją byli związani znani politycy krakowscy, jak
Włodzimierz Tetmajer czy Zygmunt Lasocki. Dużą grupę
spiskowców stanowili oficerowie Polacy z armii austriaPor. Antoni Stawarz. Fot. wg Adam
ckiej. Wśród nich miejsce czołowe zajmowali ppor. StaniChmiel, Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 roku, Kraków 1929
sław Tęcza, por. Karol Haller, a dołączyli też Tadeusz Szan-
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W tej willi przy pl. Lasoty 3 należącej do Marii Wisłockiej mieszkał
por. Antoni Stawarz. Stąd wyruszył 31 października 1918 r. do koszar
przy ul. Kalwaryjskiej. Fot. Janusz T. Nowak

troch, Tomasz Dziama, Karol Kurek, Wilhelm Stec, Jan Gawron,
Władysław Śliwa, Otmar Schreier. Do współpracy przystąpili także: kpt. Mieczysław Łasiński (szef kancelarii w Komendzie Placu),
kpt. Julian Gertler (dowódca dworców kolejowych w Krakowie),
por. Józef Szkolnikowski (z batalionu saperów), por. Józef Ziętkiewicz (kierownik składu amunicyjnego), ppor. Roman Noworol
(oficer magazynów prowiantowych). To pozwalało mieć rozeznanie
w planach austriackich wobec Krakowa, zdobywać broń, organizować sabotaż kolejowy. Można było przygotowywać plany opanowania obiektów wojskowych.
Jeszcze we wrześniu 1918 r. K. Haller zwrócił się do profesora seminarium nauczycielskiego
Henryka Pachońskiego, aby prowadził agitację patriotyczną wśród młodzieży szkół średnich.
Bardzo istotnym krokiem polityków galicyjskich było porozumienie co do powołania jednego
przedstawicielstwa politycznego, które reprezentowałoby Galicję wobec upadającego zaborcy.
28 października 1918 r. w sali rady miejskiej krakowskiego magistratu przy placu Wszystkich
Świętych zebrali się na wspólnym posiedzeniu posłowie do Sejmu Krajowego oraz Rady Państwa i utworzyli Polską Komisję Likwidacyjną (PKL), w której składzie znaleźli się m.in. Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Aleksander Skarbek, Tadeusz Tertil, Włodzimierz Tetmajer,
Zygmunt Lasocki. Miała ona za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, likwidować, czyli przejąć
władzę od Austriaków. W podjętej uchwale stwierdzono, że ziemie będące dotąd pod zaborem
austriackim należą do państwa polskiego. Stopniowo uznawały władzę Komisji różne urzędy
i instytucje. 30 października odbył się wiec w sali „Sokoła” przy ul. Wolskiej (obecnie ul. Piłsudskiego), gdzie zebrani urzędnicy państwowi i samorządowi uchwalili rezolucję, że uważają
się za funkcjonariuszy państwa polskiego i do czasu ustanowienia rządu w Warszawie podporządkowują się PKL.
Wszystkie te przygotowania mogłyby się okazać mało skuteczne, gdyby nie determinacja
jednego człowieka, który w odpowiedniej chwili zdecydował się na czynne wystąpienie przeciw
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Austriakom w Krakowie, stwarzając w ten sposób fakty dokonane, od których już nie było odwrotu. Był to por. Antoni Stawarz z austriackiego 57 pułku piechoty, w którym założył siatkę
konspiracyjną, przyciągając do spisku innych służących tam Polaków. W sierpniu 1918 r. por.
Stawarz wraz z macierzystą kompanią otrzymał rozkaz wyjazdu do Krakowa, gdzie otrzymał
dowództwo kompanii ckm 57 pułku piechoty przy batalionie asystencyjnym 93 pułku piechoty mieszczącego się w koszarach artyleryjskich przy ul. Kalwaryjskiej w Podgórzu. Zamieszkał
prywatnie niedaleko koszar, w willi Marii Wisłockiej przy pl. Lasoty. Mieszkanie to stało się
bazą narad konspiracyjnych. Wśród spiskowców por. Stawarza znaleźli się m.in. ppor. Ignacy
Śnigowski, ppor. Jan Banach, plutonowy Zapart. Nawiązano także kontakt z kompanią piechoty 56 pp. z asystencyjnego batalionu nr 1 w koszarach przy ul. Wielickiej, gdzie do spisku
przystąpił ppor. Franciszek Pustelnik. Dodatkowo w Prokocimiu działał samorzutnie oddział
zorganizowany przez Józefa Bodziocha, którego por. Stawarz także pozyskał do współpracy.
Podkreślmy dobitnie, że zmobilizowani przez por. Stawarza żołnierze byli jedyną siłą zbrojną
w Krakowie przygotowaną do czynnego wystąpienia przeciw Austriakom.
Nie sposób w tak krótkim tekście opisywać całokształtu przygotowań por. Stawarza, bardzo
przemyślanych i precyzyjnie wykonywanych. Warto może jednak wspomnieć o sprawie wydawałoby się drobnej, ale niezmiernie ważnej, a mianowicie o przygotowaniu znaku rozpoznawczego dla spiskowców. W przeddzień wystąpienia, 30 października 1918 r., por. Stawarz przekazał pani Wisłockiej około 200 koron, prosząc, by w tajemnicy zakupiła dużo wstążek białych
i czerwonych do wykonania kokardek narodowych oraz zapas szpilek do nich. Pani Wisłocka
w pierwszej chwili zdumiała się, na co będzie potrzebne tyle kokardek, ale szybko zrozumiała
doniosłość chwili. Jednak wraz z córką Hanią nie była w stanie wykonać takiej ilości kokardek.
Dlatego zaproponowała doproszenie do tej pracy i inne panie. Zgodziłem się – wspominał Sta-

Koszary przy Kalwaryjskiej, pocz. XX w. Na tym miejscu obecnie znajduje się Plac Niepodległości oraz kompleks zabudowań klubu „Korona”. Fot. ze zbiorów MHK
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warz. – Poszła po nie z córką. Wkrótce mały salonik mojej gospodyni zaroił się od pań. Przyszła p. inżynierowa Cecylia Knausowa, lokatorka p. Wisłockiej, następnie p. Jadwiga Dobrowolska, córka przemysłowca, pp. Nusia i Oleńka Kryłowskie, za którymi wkrótce zjawiła się
ich matka, żona radcy budownictwa magistratu krakowskiego. Krótki ceremoniał zapoznania.
Panie spieszą się do roboty. Czeka huk pracy. Zapanował uroczysty podniosły nastrój. Przecież robiono pierwsze kokardki dla pierwszych żołnierzy Polski Niepodległej! I wszystkie panie
miały łzy w oczach, gdy przypinały mi na pierś jedną z pierwszych kokardek. Mnie też ogarnęło wzruszenie. Scena jakby wyjęta z nastrojowych obrazów powstańczych Artura Grottgera.
Tego samego dnia późnym wieczorem por. Stawarz wraz z ppor. Pustelnikiem udali się na
dworzec kolejowy w Płaszowie, gdzie pełnili służbę przy transportach żołnierze ppor. Pustelnika.
Tu żołnierzom oraz należącym do spisku kolejarzom zakomunikowali, że w Krakowie wybuchło
powstanie, a władzę objął Polski Rząd Narodowy. Żołnierze przypięli biało-czerwone kokardki.
W atmosferze ogólnego uniesienia powiadomiono ok. godz. 21 za pomocą telegrafu wszystkie
stacje kolejowe w Galicji o powstaniu przeciw Austriakom. Depesza miała następującą treść:
Rewolucja w Krakowie. Rząd Polski objął władzę. Wstrzymać wszystkie transporty, które

Dworzec kolejowy w Płaszowie. Stąd 30 października 1918 r. wieczorem por. Stawarz wraz z ppor. Pustelnikiem i kolejarzami wysłali depeszę powiadamiającą o przewrocie w Krakowie.
Fot. Janusz T. Nowak

by chciały wyjechać poza granice kraju, skierować je na Kraków. Był to pomysł znakomity. Na taką wieść musieli zareagować w terenie spiskowcy, a także mieszkańcy, spontanicznie
przystępując do rozbrajania okupantów. To z kolei wiązało tam siły wojskowe, niezdolne w ten
sposób przedostać się do Krakowa, aby tu stłumić powstanie.
Tak pierwszym skrawkiem wolnego Krakowa stał się dworzec kolejowy w Płaszowie. Tutaj
też zabezpieczono bardzo ważną dla pomyślnego przebiegu akcji sprawę. Przygotowano taką
regulację przejazdami pociągów w dniu następnym, żeby ewentualne transporty wojska austriackiego nie dotarły do Krakowa. Zadania tego podjął się dyspozytor Franciszek Zięba, który
wraz z pomagającym mu ślusarzem parowozowni Józefem Kolasą wywiązał się z niego znakomicie. W dniu przewrotu, w porozumieniu z kolejarzami na innych stacjach, transporty wojskowe były „odpowiednio” regulowane, czyli opóźniane lub wręcz zatrzymywane. Tymczasem
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w Prokocimiu ok. godz. 23.30 rozpoczął akcję oddział Badziocha. Mieszkańcy usłyszeli salwy
karabinowe i okrzyki, że Polska powstała. Wyciągnięto ukrytą broń rozdawano spiskowcom,
przybywali też ochotnicy. Od razu też rozbrojono posterunek żandarmerii austriackiej. Był to
pierwszy z kolei sukces, bądź co bądź, militarny przewrotu krakowskiego.
31 października 1918 r. około godz. 4.30 por. Stawarz włożył do kieszeni płaszcza garść
biało-czerwonych kokardek oraz czapkę legionową (maciejówkę) i udał się do koszar przy ul.
Kalwaryjskiej. Przy bramie stał posterunek złożony z żołnierzy czeskich. Na rozkaz Stawarza
przybył komendant warty. Odbyła się ostrożna rozmowa. Wspomniał o wydarzeniach w Czechach i na Morawach sprzed kilku dni, podkreślając pomoc Polaków – żołnierzy z armii cesarskiej dla tamtejszych mieszkańców podczas ich wystąpienia przeciw rządom Austriaków.
Czy teraz Czesi zdecydują się nam pomóc? Oficer czeski wyraził zgodę. Dostali kilka kokardek
biało-czerwonych do przypięcia. Tak oto przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie tego pamiętnego
dnia zawiązał się doraźny sojusz wojskowy polsko-czeski. Jak się okazało, od razu bardzo potrzebny. Czesi rozbroili dwóch żołnierzy niemieckich z tej warty, następnie obstawili dyskretnie posterunkami dziedziniec koszar, pilnując, aby nikt nie mógł wyjść na zewnątrz. Wtedy
dopiero Stawarz wszedł na teren koszar. Na dziedzińcu spotkał plutonowego Zaparta, z którym udał się do ppor. Ignacego Śnigowskiego. Razem poszli do sal, po cichu zbudzili swoich
ludzi. Wszyscy szybko zaopatrzyli się w pobraną z magazynu ostrą broń, na czapki przypięli
kokardki narodowe. Z załadowanymi karabinami, nałożonymi bagnetami i granatami ręcznymi
za pasem, oddział, dowodzony przez ppor. Śnigowskiego, zajął pozycję, w ukryciu, na dziedzińcu koszar. Tam już zaczęli się gromadzić zaspani żołnierze ustawiając się po fasunek rannej
kawy. W końcu nastąpił ten oczekiwany z napięciem kluczowy moment. Relacja por Stawarza:
Wyjmuję gwizdek służbowy i wydaję jeden, długi, przeraźliwy gwizd. Na ten sygnał wypada ppor. Śnigowski z ludźmi ukrytymi za barakiem i błyskawicznie wprost 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 obejmuję tu władzę, tj. tu w koszarach na
Podgórzu i okolicy.
Dla podkreślenia swoich słów rzucił czapkę austriacką w błoto, wyciągnął maciejówkę
z orłem i kokardką i wzniósł do góry z okrzykiem: Niech żyje wolna Polska! Była godz. 6.30
rano. Koszary zostały opanowane bez jednego wystrzału. Prawie równocześnie z wydarzeniami
w koszarach przy ul. Kalwaryjskiej, swoją akcję przeprowadził w koszarach przy ul. Wielickiej
ppor. Pustelnik, z którym współdziałali por. Hustak (Słowak) i por. Ludwik Iwaszko. Tam również rozbrojono załogę i obyło się bez rozlewu krwi. Zgodnie z planem grupy żołnierzy z koszar przy ul. Wielickiej kierowały się na Rynek Podgórski, rozbrajając szeregowych i oficerów.
Dołączyły się do nich grupy zaalarmowanych cywilów.
Gdy w koszarach na Kalwaryjskiej por. Stawarz formował oddział, który miał dotrzeć także
na Rynek Podgórski, przybył por. Hustak z grupą czesko-słowackich krajanów ze swego bata-
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1. Por. Ludwik Iwaszko. Fot. wg Adam
Chmiel, Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 roku, Kraków 1929
2. Płk Bolesław Roja. Fot. wg Adam
Chmiel, Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 roku, Kraków 1929

lionu, aby włączyć do niego także Czechów współpracujących ze Stawarzem. Postanowili razem z żołnierzami polskimi pomaszerować na Kraków. Oddział z ul. Kalwaryjskiej prowadził
na Rynek Podgórski ppor. Śnigowski. Tam już czekał por. Pustelnik ze swoimi żołnierzami
oraz oddział prokocimski Józefa Badziocha. Pełno było rozentuzjazmowanych ludzi. Wśród
nich uwijały się wspomniane wcześniej panie, rozdzielając biało-czerwone kokardki. Na Rynku Podgórskim por. Stawarz nakazał marsz, który miał oswobodzić Kraków. Po drodze należało rozbrajać oddziały austriackie, gdyby się pojawiły, śpiewać pieśni patriotyczne, nawoływać
mieszkańców do udziału w manifestacji przeciw zaborcom, strącać i niszczyć znienawidzone
ich godła. Sam zaś powrócił do koszar przy ul. Kalwaryjskiej, które stały się bazą dla nowo
formowanych oddziałów.
W tym miejscu nasuwa się refleksja, że byłe miasto Podgórze zostało przyłączone do Krakowa dopiero w 1915 r.; któż mógł wtedy przypuszczać, że trzy lata później właśnie stamtąd
przyjdzie wolność dla prastarej stolicy Piastów i Jagiellonów. Ruszyli na Kraków w dwóch
kolumnach, przekraczając Wisłę dwoma podgórskimi mostami. Pierwszy oddział prowadzony przez por. Pustelnika z por. Iwaszką, oddziałem prokocimskim Bodziocha, grupą ludności
cywilnej wyruszył ok. godz. 7.45. Maszerowali ul. Lwowską (obecną Limanowskiego), ul. Salinarną (Lwowską), Placem Targowym (Plac Bohaterów Getta) i weszli na Trzeci Most. Oba dekoracyjne przęsła mostu były zwieńczone okazałymi orłami austriackimi, które podzieliły los
innych tego typu godeł. Po prostu zostały zrzucone do Wisły. Weszli w ul. Starowiślną, gdzie
z kolei zdarto orła z budynku policyjnego. Dalej maszerowali ul. Sienną na Mały Rynek, ul. Mikołajską na Rynek Główny. Do oddziału dołączyła orkiestra kolejarzy prowadzona przez konduktora Antoniego Urbańskiego i poprowadziła pochód na pl. Matejki, wygrywając pieśni patriotyczne. Pod pomnikiem Grunwaldzkim zebrały się tymczasem tłumy. Na stopnie pomnika
wszedł por. Iwaszko i – jak relacjonowała prasa:
… W słowach prostych, a do głębi poruszających opowiada o tragedii żołnierza-Polaka, który pod obcym mundurem obcą musiał pełnić służbę i patrzeć na zbójeckie niszczenie
życia i mienia polskiego rękoma zaborcy. Dziś wolnym jest żołnierz-Polak! Zrzucił z siebie
jarzmo niewoli. Jest już wolnym żołnierzem na służbie polskiego rządu narodowego. Wspomina o braciach-Czechach, o ich braterskim współdziałaniu. Mówi o pułkach polskich, które
w Pradze opowiedziały się po stronie ruchu narodowego. Kończy potrójnym okrzykiem na
cześć niepodległej, zjednoczonej Polski, na cześć braci Słowian, na cześć Józefa Piłsudskiego.
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W końcu Czech-kolejarz w słowach serdecznych składa życzenia narodowi polskiemu. Orkiestra gra polski hymn państwowy „Jeszcze Polska nie zginęła!”
Następnie zachęcił zebranych, aby pomaszerować do koszar Landwehry przy ul. Siemiradzkiego. Tam zostali zamknięci przez władze austriackie legioniści, peowiacy oraz obywatele
podejrzewani o sympatię z nimi. Pochód poszedł więc ul. Basztową, ul. Dunajewskiego, skręcił
w ul. Karmelicką, skąd udał się w ul. Siemiradzkiego, przy której znajdowały się wspomniane
koszary. Za oddziałem ruszył tłum ludzi bratających się razem z wojskiem i wraz z nim biorący gród wawelski w polskie posiadanie. Załoga koszar została rozbrojona, koszary otwarte,
a więźniowie wypuszczeni. Wyniesiono karabiny, które dostały się w ręce tłumu, przy okazji
uzbroiła się zorganizowana przez Henryka Pachońskiego grupa młodzieży z seminarium nauczycielskiego. Następnie oddział pomaszerował na ul. Sobieskiego, pod gmach krakowskiego
gimnazjum im. króla Jana III. Nauka została przerwana, tamtejsze austriackie godła podzieliły
los innych. Młodzież gimnazjalna natychmiast zasiliła szeregi pochodu. Dalej ulicami: Batorego, Karmelicką, Szewską wmaszerowali na Rynek Główny, gdzie już odbywała się wielka manifestacja pod odwachem. Dalsza trasa prowadziła przez ul. Grodzką, ul. Stradom, stary most,
ul. Staromostową, Rynek Podgórski, ul. Kalwaryjską na powrót do koszar.
Natomiast drugi oddział prowadził ppor. Śnigowski, z nim szedł oddział czeski por. Hustaka oraz ludność cywilna. Z Rynku Podgórskiego weszli w ul. Staromostową, następnie na
Stary Most (obecnie w tym miejscu położona
jest kładka o. Bernatka) i dalej na Kazimierz.
Po przejściu Starego Mostu weszli w ul. Mostową, na Plac Wolnica, dalej w ul. Krakowską
i ul. Stradomską, gdzie doszli pod siedzibę Militärkommando (ul. Stradomska 12–14). W oknach ukazały się twarze zdziwionych oficerów
austriackich. Generał Piasecki, Polak, powitał
oddział okrzykiem Niech żyje Polska! Niech żyje
wojsko polskie! Militärkommando było najważniejszą siedzibą wojskowych władz zaborczych.
Wdarli się do gmachu, demolując wszystko po
drodze. Znalazły się skądś drabiny. Wyrostki
wdarły się po nich, aż do wielkiego orła dwugłowego. Jeszcze chwila. Orzeł z brzękiem pada
na bruk, tłum depcze go z pasją nogami. Dalej
maszerowali ul. Grodzką, do pl. św. Marii Magdaleny, gdzie miała z kolei siedzibę Komenda
Miasta. Powtórzyła się ta sama scena jak na Stradomiu. Znienawidzone orły austriackie z łoskotem padały na ziemię wśród gromkich okrzyków publiczności. Dalej ul. Grodzką weszli na
Rynek Główny. Z Rynku Głównego oddział udał
Karta pocztowa z odwachem przy Wieży Ratuszowej,
się pod gmach Collegium Novum Uniwersytetu ok. 1930 r. Odwach został zburzony w 1946 r.
Jagiellońskiego. Weszli do środka z okrzykiem, że
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Zajęcie odwachu przy Wieży Ratuszowej
31 października 1918 r. Fot. ze zbiorów MHK

Polska powstała. Zaraz też studenci przyłączyli się do manifestacji. W auli wisiał
duży portret cesarza Franciszka Józefa,
który wyrzucono przez okno, a zabrany
tłum rozszarpał obraz na strzępy.
Spod UJ oddział ponownie poszedł
na Rynek, dalej ulicami: Floriańską, Basztową, Potockiego (obecnie Westerplatte),
Starowiślną, przez III most, ulicami: Salinarną, Lwowską i Kalwaryjską powrócił
do koszar. Było parę minut po godz. 10.
Dowódca Komendy Wojskowej w Krakowie gen. Siegmund von Benigni, gdy doniesiono
mu o rozruchach w mieście, próbował natychmiast skontaktować się z Wiedniem. Wcześniej,
rankiem 31 października, zatelefonował do dyrektora policji w Krakowie Rudolfa Krupińskiego
z pytaniem o siły potrzebne do rozpędzenia manifestantów. Zdumionemu zapewne generałowi
Krupiński odpowiedział, że jest za późno, ponieważ on już podporządkował się Polskiej Komisji
Likwidacyjnej. Wówczas gen. Benigni udał się w towarzystwie kilku oficerów na rozmowy do
magistratu na godz. 10. Tam czekali już przedstawiciele Polskiej Komisji Likwidacyjnej, którzy
od razu zaapelowali w imieniu rządu polskiego, aby Austriacy złożyli władzę. Nadszedł też Roja,
który w sąsiednim pokoju złożył przyrzeczenie na wierność i posłuszeństwo tymczasowemu
rządowi polskiemu. Zachowała się relacja z tych przełomowych dla Krakowa chwil. Aleksander Skarbek w imieniu Polskiej Komisji Likwidacyjnej przedstawił Roję Benigniemu mówiąc:
Brygadier Roja obejmuje komendę, którą panowie mu oddacie.
– Jak to? – pyta przygnębiony hr. Benigni.
– Bardzo po prostu – rzekł Roja – Najstarszy oficer polski w każdym oddziale i zakładzie wojskowym odbierze komendę w moim imieniu!
– Ja muszę mieć polecenie z ministerstwa wojny.
– Nie istnieje już – odpowiada hr. Skarbek.
– To od Naczelnej Komendy!
– Za późno, ekscelencjo – oświadcza Roja – Panowie będziecie zmuszeni oddać władzę!
Austriacy kapitulują, widząc swą bezsilność i mówią o tekście układu. Roja wychodzi wydać
rozkazy, posyła kap. Łuczyńskiego odebrać komendę placu, rozsyła oficerów na posterunki.
Roja udał się na Stradom, do gmachu Komendy Wojskowej. Ogłosił tam 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 rozsyłano rozkazy przez telefon o przejmowaniu władzy. Zgodnie z tym, każdy
najstarszy rangą oficer Polak przejmował komendę w danym oddziale czy instytucji wojskowej. Przeprowadzono to sprawnie.
Napływały meldunki o zajmowaniu różnych obiektów, niektórych o doniosłym znaczeniu.
Do takich należała wiadomość z lotniska w podkrakowskich wówczas Rakowicach. 31 paździer-
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nika 1918 r. kpt. Roman Florer, dowódca stacjonującej tam 10 Zapasowej Kompanii Lotniczej,
wraz z innymi spiskowcami – Polakami z armii austriackiej z tamtejszego personelu, przeprowadził udaną akcję zajęcia lotniska. Sukces był tym znaczniejszy, że przejęto 30 samolotów
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 Inspektoratu Pocztowego w Krakowie. Szczycił się
tym, że jego dziadek walczył w powstaniu listopadowym, a ojciec w powstaniu styczniowym.
W czasie rozmów w magistracie nastąpiło w mieście znaczące wydarzenie. Kolejny oddział
wysłany przez por. Stawarza zajął ok. godz. 11.30 odwach przy Wieży Ratuszowej na Rynku
Głównym. Miało to wielkie znaczenie propagandowe. Odwach, czyli siedziba głównej warty
garnizonu, był stosunkowo niewielką budowlą. Wartości militarnej nie przedstawiał żadnej.
Ale fakt, że w samym środku królewskiego Krakowa tkwi dotąd zaborcza warta, miał swoją negatywną wymowę. Komendant warty austriackiej nie stawiał oporu i przekazał odwach ppor.
Wilhelmowi Stecowi. Po raz pierwszy stanęła 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. Sztandar „Gwiazdy”, mający z jednej strony orła polskiego, a z drugiej wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, jako cenna pamiątka tamtych wydarzeń, znajduje się
obecnie w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 1 listopada 1918 r. specjalnym
dekretem Rada Regencyjna urzędująca Warszawie nadała płk. Roi stopień generała. Tego samego dnia por. Stawarz został awansowany do stopnia kapitana przez gen. Roję.
Dzięki udanemu przewrotowi w Krakowie i Małopolsce Zachodniej w 1918 r. udało się
zabezpieczyć i przejąć dla wolnej ojczyzny wszelkie dobra zgromadzone przez zaborców, m.in.
magazyny wojskowe, zaopatrzeniowe, żywnościowe, koszary i inne obiekty wojskowe czy cywilne wraz z wyposażeniem. A potrzeby kraju były ogromne, szczególnie gdy weźmie się po uwagę
szereg konfliktów zbrojnych, których wówczas los nam nie szczędził. Przypomnijmy, że w latach
1918–1921 Rzeczpospolita była zaangażowana w walki z Ukraińcami, Czechami, konflikt z Litwą, wojnę polsko-sowiecką, miało miejsce powstanie wielkopolskie oraz trzy powstania śląskie.
Tyle poświęcenia wymagało od Polaków utrzymanie dopiero co wywalczonej niepodległości. Wspominając swój udział w wyzwoleniu
Krakowa 31 października 1918 r.
kpt. Antoni Stawarz napisał: Byłem szczęśliwy, bardzo szczęśliwy,
bodaj jeden raz w życiu!
Janusz Tadeusz Nowak
Oficerowie pierwszej polskiej warty na
odwachu, od lewej Czesław Zajączkowski,
Wilhelm Stec, Jan Gawron, obok widoczny
sztandar Stowarzyszenia „Gwiazda”. Fot.
wg Adam Chmiel, Oswobodzenie Krakowa
31 października 1918 roku, Kraków 1929
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Nasze wydawnictwa (listopad 2017 r.)
W roku poprzedzającym 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, Małopolskie Centrum Edukacji „MEC””
przy udziale Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana wydało publikację pt. Rola Krakowa w odzyskaniu Niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu
ustroju państwa polskiego.
Książka ma charakter popularnonaukowy, ma
przybliżyć czytelnikowi osoby i wydarzenia
osoby lat Wielkiej Wojny, które doprowadziły
do wolnej Polski.

STRANICY PAMI¦CI

kpiewnik polskich
pieyni patriotycznych

Śpiewnik Pieśni Patriotycznych wydany w ramach projektu „Strażnicy Pamięci” zawiera wkładkę
tematyczną poświęconą wybitnym postaciom, które
przyczyniły się do odzyskania Niepodległości przez
Polskę.

Urzd Miasta Krakowa
Centrum Modziey im. dr.
H. Jordana
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dłożonego projektu koncepcyjnego prof. Stefana Dousy oraz jego lo
lokalizacji
okaalil za
z cjcjii
na osi ul. Retoryka od strony ul. Piłsudskiego uzyskaliśmy pozytywną
ytyw
yt
wną
ną
opinię Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK, Głównego Architekittek
ek-ta Miasta Krakowa oraz akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego
go
Konserwatora Zabytków.
Dzięki zaangażowaniu i szczodrobliwości wielu osób, szczególnie
niie
nie
wy
uczniów ze szkół Krakowa i Małopolski, na koncie komitetu Budowy
zizi-Pomnika zgromadzona została kwota 28 510,00 zł, za którą już dzisiaj wszystkim składamy serdeczne podziękowania.
Przed nami jeszcze długa droga i wiele zadań do pokonania, alee wi
wieerzymy głęboko, że szczytne przedsięwzięcie dobrze podjęte w słusznej
szn
znej
ej
sprawie doprowadzimy do szczęśliwego końca.
Zebrane środki prosimy przekazywać na konto Komitetu Budowy Pomnika
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Z wyrazami szacunku
Za Komitet Budowy Pomnika Orląt – Obrońców Lwowa – 1918 roku
Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika
Orlęta – Obrońcy Lwowa – 1918 r.
Adam Macedoński

Prezes PTG Macierz Lwów
Mariusz Graniczka

Prezes PTG Sokół Kraków
Konrad Firlej

Prezes Towarzystwa Miłośników
Lwowa i KP-W w Krakowie
Adam Gyurkowich

