Stulecie odzyskania niepodległości
w Gminie Krzeszowice
1918–2018

W 2018 roku obchodzić będziemy stulecie odzyskania wolności i odrodzenia niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. Przypominane będą wielkie
wydarzenia z tamtych lat – proklamacja niepodległości 7 października 1918
roku przez Radę Regencyjną, przekazanie przez nią władzy Józefowi Piłsudskiemu, tworzenie pierwszych rządów Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i walka o ustalenie granic Polski. Na te wielkie historie, mniej lub bardziej znane
z podręczników, książek, radia, telewizji, a teraz także z Internetu, składają
się jednak tysiące małych wydarzeń. Małych swoim zasięgiem terytorialnym,
ale wielkich dla lokalnych społeczności. Dzisiejszy patriotyzm i pojmowanie
niepodległości to nie tylko codzienna praca i wspólna refleksja podczas lekcji historii i uroczystości patriotycznych. Wyrazem naszej dumy narodowej
jest Dzień Flagi, własnoręcznie wykonane biało-czerwone kokardy i kotyliony narodowe. Dla młodszych pokoleń ważne jest odkrywanie kart z wojennej
i powojennej historii Polski, stąd spotkania przy Krzyżach Katyńskich i przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.
Dzięki takim małym działaniom lokalnym, które chcemy przywołać w tym materiale, mogło ziścić się marzenie Polaków – odrodzenie niepodległej Rzeczpospolitej
Polskiej jesienią 1918 roku. Po stu latach warto przypomnieć naszą lokalną historię,
jaką budowali mieszkańcy Ziemi Krzeszowickiej, warto popatrzeć na miejsca i wydarzenia sprzed wieku, aby lepiej poznać swoją małą Ojczyznę.

W mroku wojny i zaborów
Krzeszowice i leżące wokoło wioski w czwarty rok trwania wyniszczającej wojny
światowej wchodziły zmęczone i wyeksploatowane gospodarczo. Pobory mieszkańców do wojska austriackiego, zaopatrzenie frontu w sprzęt i żywność, braki towaru
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i drożyzna nie nastrajały optymizmem. Jedynymi dobrymi informacjami były deklaracje kolejnych władców państw zaborczych, którzy zaczęli dostrzegać w narodzie
polskim jego siłę i żywotność, nieprzekreśloną 123 latami okupacji trzech mocarstw.
Z wojny światowej, o której jeszcze nie wiedziano, że jest pierwszą, Rosja, Niemcy i Austro-Węgry wychodziły osłabione, z dużą dozą niepewności o własną przyszłość. Na terenie naszej gminy, znajdującej się w monarchii austro-węgierskiej, istniały zręby samodzielności na poziomie lokalnym. Samorząd gminy w miarę swoich
możliwości starał się dbać o mieszkańców i rozwiązywać ich problemy, nie tylko
związane z działaniami wojennymi.
W lokalnych władzach tliła się także wola zerwania kajdan zaborczych i odbudowy państwa polskiego. Zasiadający w Radzie Gminy obywatele Krzeszowic z uwagą
obserwowali zarówno sytuację na frontach wojny, jak i poczynania polskich ugrupowań i środowisk niepodległościowych.

Rada Regencyjna – pierwsza polska władza
Zaczynem niepodległościowych struktur państwowych na ziemiach polskich była
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, powołana 12 września 1917 roku. W związku
z wydarzeniami na frontach I wojny światowej i narastaniem dążeń niepodległościowych wśród Polaków mieszkających od Wielkopolski po Kresy, Rada Regencyjna 7 października 1918 roku zapowiedziała niepodległość Polski, nawiązując m.in.
do 14 punktów wygłoszonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa
Woodrowa Wilsona, przyjętych kilka dni wcześniej przez państwa centralne jako
punkt wyjściowy do rokowań pokojowych. Kilka dni później, 12 października 1918
roku, Rada Regencyjna przejęła od okupantów władzę zwierzchnią nad wojskiem,
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a 25 października powołała rząd Józefa Świeżyńskiego. Był to pierwszy rząd na ziemiach polskich od czasu zaborów, który nie starał się o akceptację władz okupacyjnych niemieckich i austro-węgierskich. W czasie wojny kluczem do sukcesu było
jak najszybsze zorganizowanie własnej, polskiej armii. 28 października Rada Regencyjna powołała gen. Tadeusza Rozwadowskiego na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał Rozwadowski przystąpił do organizacji Sztabu
Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych, które miały skupić w jednym ręku
dowództwo nad różnymi organizacjami wojskowymi, tworzonymi przez Polaków
na czas wojny światowej.

17 października 1918 roku – wolne Krzeszowice
Dla naszych rodaków, żyjących na podzielonych ziemiach polskich, 7 października był datą przełomową. Dostrzegli to obywatele Krzeszowic i reprezentujący ich
członkowie Rady Gminy. Wyzwolenie ziem polskich zaczęło się od wyzwolenia
umysłów, od wiary w to, że Polska znów może zaistnieć na mapie Europy.
W Krzeszowicach 17 października zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady gminy z powodu proklamowania wolnej, niepodległej Polski przez Radę Regencyjną w Warszawie, a naczelnik gminy, Bronisław Janicki, wygłosił podniosłe przemówienie: Nadeszła dla nas wielka chwila, chwila epokowa, bo oto przed kilkoma dniami, tj. 7 bm. [7 października 1918 r.]
Najdostojniejsza Rada Regencyjna w Warszawie ogłosiła uroczyście utworzenie niezawisłego
i niepodległego Państwa Polskiego. Od tego dnia jesteśmy zatem wolnym, samodzielnym narodem! Prysnęły okowy, które przez 100 lat przeszło krępowały nasze najświętsze uczucia religijne i narodowe, otrzymaliśmy to, o co przodkowie nasi przelewali krew swoją i skropili nią
obficie nie tylko ojczystą ziemię, ale i dalekie krainy Sybiru. I oto Bóg Wszechmogący sprawił,
że krew ta, niewinnie przelana, niewiast i sierot polskich, wydała owoce. Fakt ten przejmuje
serca nasze tak wielkim uczuciem radości, że trudno określić to słowami. […] Niechże i nasza skromna Rada gminna imieniem tutejszych mieszkańców przyłączy się do ogólnego chóru
rodaków naszych na wszystkich ziemiach polskich, a ze słowami podzięki Wszechmocnemu za
odzyskanie ojczyzny naszej wznieśmy okrzyk: Niech żyje zjednoczona i niepodległa Polska.
Kościół i budynek gminy w Krzeszowicach
– pocztówka z 1917 r.
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Od pierwszych dni tworzenia się państwa polskiego dużym sukcesem było uznanie, choć nie na
wszystkich terenach polskich – jednego ośrodka
decyzyjnego tworzącego się państwa. Tak przynajmniej było w naszej gminie, o czym donoszą dokumenty z Archiwum Państwowego: Równocześnie
naczelnik postawił wniosek, aby Rada gminna w Krzeszowicach wyraziła Najdostojniejszej Radzie Regencyjnej
w Warszawie wyrazy czci i hołdu oraz gorące życzenia,
aby dalszą, mądrą i skuteczną pracą prowadziła ojczyznę naszą do pełnego rozwoju i sławy1.
Stanisław Polaczek, kierownik Szkoły Powszechnej w Krzeszowicach, odnotował wówczas
w kronice szkolnej: O Roku Pański – błogosławiony.
Szczęśliwy, kto cię dożył! Jak żal nam tych, którzy już
nie żyją, nie doczekawszy tych doniosłych chwil. Nad
grobem Polski, w którym złożyło ją przed półtora wieku
trzech zaborczych sąsiadów – zajaśniało już słońce zmarGrobowiec gen. Aleksandra Błędowskie- twychwstania. Polski Orzeł biały zrzucił kajdany i uleciał
go, bohatera powstania listopadowego, w przestworze wolności, a naród polski wznosi wzrok ku
na cmentarzu klasztoru karmelitów bo- górze i radując się patrzy z ufnością w lepszą przyszłość,
sych w Czernej – pocztówka z 1917 roku ku której tęsknił od lat blisko stupięćdziesięciu. Jesteśmy
już narodem wolnym, jakim byliśmy przed chwilą rozbójniczych rozbiorów. Polska jest wolną, niepodległą i zjednoczoną. Tak orzekła […] Rada
Regencyjna, najwyższa obecnie władza nasza! Runęły trony monarchów zaborczych! Cesarz
austryacki Karol ukrył się w swoim zameczku – butny pruski Wilhelm schronił się do Holandii – car zginął […]. Odzyskujemy wolność po długiej niewoli, nie z ręki państw centralnych,
ale z ręki naszej najwyższej władzy. Były wprawdzie w czasie tej wojny chwile, że mocarstwa
centralne ogłaszały już Polskę państwem niepodległym, ale była to wolność na papierze, bo
tak Niemcy, jak i Austryacy
rządzili dalej w zajętych przez
nich częściach Królestwa polskiego. Nie było to ogłoszenie
wolności […], bo nie odnosiło
się do całej Polski, lecz tylko
do Królestwa polskiego. Ani
Niemcy, ani Austrya nie myślały wcale oddawać Polsce
ziem jej zabranych. Teraz zaś
Rada Regencyjna ogłosiła, że
Polska ma być wolną i niepodległą w całości swej, że więc
powrócić do niej muszą i te
części, które zabrali Prusacy
i Austrya2.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krzeszowicach
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27 października – świętujemy niepodległość
Polacy przez 123 lata zaborów o wolność walczyli sami. Zrywy powstańcze nie
mogły liczyć na wsparcie z zewnątrz, jedyną siłą była wola zrzucenia jarzma okupantów i miłość do wymazanej z map Ojczyzny. Najsilniejszym orężem była wiara
w nadejście dnia odzyskania niepodległości i walka o zachowanie ziemi w polskich
rękach. Stąd też pierwsze czyny niepodległościowe w 1918 roku były aktami politycznymi, wspieranymi przez tworzenie zalążków polskiej państwowości. W zaborze
austriackim Polacy powołali organy, mające zająć się budową struktur administracji państwowej, m.in. w Krakowie, Cieszynie, a nawet w Lubowli na Spiszu (dzisiaj
Stará Ľubovňa na Słowacji).
W tej doniosłej atmosferze i już po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Gminy
w Krzeszowicach 17 października 1918 roku mieszkańcy Ziemi Krzeszowickiej postanowili wspólnie radować się z odrodzenia Polski.
Uroczyste obchody odzyskania niepodległości miały miejsce 27 października
1918 roku. W krzeszowickim kościele parafialnym odprawiono okolicznościowe
nabożeństwo, a następnie sformowano pochód, który udał się na rynek, gdzie odbyły się manifestacje. Miasteczko zostało udekorowane flagami w barwach narodowych. Z urzędów usunięto portrety pary cesarskiej, a na ich miejscu zawieszono
polskie orły. Czterech młodych ludzi: Ernest Bathelt, Stanisław Datoń, Stanisław Duda,
Eugeniusz Namysłowski przygotowało drabiny, obcęgi i młotki. Odczekawszy do wieczora
rozpoczęło akcję, zrzucono godła z budynków gminy, sądu, komory celnej. Pod uderzeniami
młotka padł porcelanowy orzeł [austriacki] na budynku notariusza. Wmurowany w ścianę
w Kasie Zaliczkowej orzeł nie poddawał się. Rozbito więc emalię. Pozostał jedynie orzeł na
żandarmerii. Śledztwo nie wykryło sprawców, mimo że trzej żandarmi pilnujący porządku
publicznego orientowali się w sytuacji3.
Z programów szkolnych usunięto naukę języka niemieckiego (w klasie III i IV)
oraz historię cesarstwa austro-węgierskiego. 3 listopada, po nabożeństwie, władze
gminy poinformowały mieszkańców o powstaniu rządu polskiego – Polskiej Komisji
Likwidacyjnej, któremu „winniśmy posłuszeństwo”. Zorganizowano komitet obywatelski, którego zadaniem było utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy gminą
a starostwem i PKL.
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Zręby lokalnej władzy w Krzeszowicach
System polityczny Austro-Węgier i autonomia Galicji ze stolicą we Lwowie zakładały istnienie samorządów, które jak na owe czasy były instytucjami umocowanymi w lokalnej społeczności. Autonomia galicyjska dała także szanse na pielęgnowanie języka polskiego i kultury w urzędach gminnych oraz kształtowanie się polskich elit na długo przed rokiem 1918.
Zgodnie z ustawodawstwem austriackim, głosowanie w wyborach
lokalnych odbywało się w kołach, czyli kuriach wyborczych. Podstawę
Pomnik
podziału na koła stanowił wykaz płaconych podatków bezpośrednich.
Niepodległości
Biorąc je pod uwagę tworzono trzy, a w małych miejscowościach dwa
w Nawojowej
koła wyborcze. Każde z kół, niezależnie od swej liczebności, wybierało
Górze
równą liczbę członków rady. Polska Komisja Likwidacyjna w 1918 roku
utworzyła odrębne IV powszechne koło wyborcze, w którym znaleźli
się ci wszyscy, którzy dotychczas nie mieli praw wyborczych, a mieszkali w gminie od roku, licząc od dnia rozpisania wyborów.
Ustawy gminne przewidywały dla gmin wiejskich wybór co najmniej 8 radnych, których liczba była uzależniona od liczby wyborców – dla miast i miasteczek, zależnie od ich wielkości, od 24 do 36
radnych, natomiast dla trzydziestu większych miast – 36 radnych. Po
wprowadzeniu nowej ustawy samorządowej w 1933 roku liczba radnych w małych miastach zmniejszyła się do dwunastu4.
Kadencja rady trwała 6 lat. Rozpatrywanie protestów przeciwko wyborom gminnym oraz rozwiązywanie rad gminnych należało
do kompetencji władz wojewódzkich.
Organami gminy wiejskiej były Rada Gminna i Zwierzchność Gminna, a w miastach Rada miejska i magistrat.
Zwierzchność gminną tworzył naczelnik (w miastach
burmistrz) oraz przynajmniej dwóch radnych zwanych przysięgłymi, a w osadach miejskich stanowiło
ją od dwóch do pięciu asesorów.
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Nowe wybory na początek niepodległości
W chwilach przełomowych zachowanie się elit jest dla nich testem na dojrzałość
i poczucie wyższości dobra wspólnego oraz służebnej roli władzy. W tych ważnych
dla Rzeczpospolitej Polskiej dniach krzeszowiccy radni okazali wyczucie potrzeb
czasu przełomu. Nowe warunki i rodząca się szansa na stworzenie organu władzy
lokalnej, reprezentującej obywateli wolnego państwa, były impulsem do podjęcia
przez radnych gminnych ważnej decyzji o konieczności przeprowadzenia nowych
wyborów, w nowych warunkach politycznych.
W momencie odzyskania niepodległości władzę w Krzeszowicach sprawowała wybrana w 1914 roku Rada gminna w następującym składzie: Bronisław Janicki
(naczelnik), Stanisław Krókowski (zastępca naczelnika), Stanisław Polaczek (radny
i protokolant) oraz Marian Kopff, Wincenty Kriegseisen, Hugo Broch, Kazimierz Noworyta, Franciszek Orczykowski, Włodzimierz Rybacki, Michał Studencki, Henryk
Hoffmann, Maurycy Buchsbaum, Stanisław Tyszecki, Sternberg i Rosenberg5. Zarząd ten nie cieszył się sympatią mieszkańców, skoro 13 listopada 1918 roku na posiedzenie Rady przybyło w imieniu
całej społeczności Krzeszowic czterech delegatów: Aleksander Duda,
Franciszek Kulczycki, Włodzimierz
Rybacki i Wojciech Wyka, którzy zażądali natychmiastowego jej rozwiązania i przeprowadzenia nowych
wyborów. Swoje żądania uzasadnili w trzech punktach:
1. Rada wybrana w 1914 r., mimo
ubytku niektórych jej członków,
nie została uzupełniona.
2. W Radzie nie ma reprezentantów wszystkich warstw społecznych.
3. Zwierzchność gminna okazała
nieudolność w sprawach aprowizacji i bezpieczeństwa publicznego w Krzeszowicach.
Obecni na posiedzeniu złożyli
swe mandaty i uchwalili rozwiązanie Rady gminy. Ponadto polecili
dotychczasowemu zastępcy naczelnika, Stanisławowi Krókowskiemu,
aby nadal, do czasu ustanowienia
zarządu komisarycznego, prowadził agendy gminy. Starosta chrza- Kaplica na cmentarzu parafialnym w Krzeszowinowski już tego samego dnia mia- cach – mauzoleum gen. Józefa Chłopickiego, nanował kierownikiem tymczasowym czelnego wodza i dyktatora powstania listopadozarządu gminy Włodzimierza Ryba- wego. Pocztówka z 1930 r.
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Delegacja Hufca im. Szarych Szeregów podczas uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

ckiego. Obowiązki te miał sprawować do czasu przeprowadzenia nowych wyborów do Rady i Zwierzchności gminnej. Posiadał pełne prawa
należące do kompetencji naczelnika
gminy, Zwierzchności i Rady gminnej. Za wypełniane czynności otrzymywał z kasy gminy niezbyt duże
wynagrodzenie w wysokości 120
koron miesięcznie. Jako jego organ
doradczy mianowano dwunastoosobową Radę Przyboczną, w której znaleźli się: Maurycy Buchsbaum,
dr Juliusz Stanisław Harbut, Stanisław Krókowski, Franciszek Kulczycki, Stanisław Kurdziel, dr Stanisław
Makowski, Wawrzyniec Molik, Jan
Pilch, Wojciech Podolecki, Wojciech
Warchalski, Wojciech Wyka i Jan
Orczykowski. Jednak już 1 grudnia
Włodzimierz Rybacki napisał do starostwa pismo tej treści: Obłożnie zachorowałem i czynności swych spełniać
nie mogę, upraszam przeto o zwolnienie
z powierzonych obowiązków i mianowanie kogo innego […], agendy gminne
przelałem na sędziego Kopffa6. Ostatecznie kierownikiem tymczasowym
został mianowany Marian Kopff (sędzia Sądu Grodzkiego w Krzeszowicach) i jemu powierzono przeprowadzenie wyborów, które rozpisano na
5 grudnia 1918 roku.

Wybory 1918 roku
lustrem krzeszowickiej
sceny politycznej
Na podstawie spisu wyborców
utworzono 4 koła wyborcze. Każde
wybierało 8 radnych oraz 4 zastępców. Ogólne zebranie kół 3 grudnia wyraziło życzenia i uchwaliło
znaczną większością głosów przełożenie wyborów o kilka dni, celem
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Dzień Flagi – harcerze i mieszkańcy na Rynku w Krzeszowicach

porozumienia się i ustalenia list przyszłych radnych. Decyzja ta została zaakceptowana przez Starostwo, które datę wyborów przesunęło na 10 grudnia. Ich wynik
został oprotestowany przez dr. Juliusza Stanisława Harbuta, ale protest nie został
uwzględniony przez władze zwierzchnie i starosta chrzanowski zatwierdził 3 stycznia 1919 roku dokonane wybory. Dały one następujący wynik:
– I koło: dr Jan Walkowski, ks. Wiktor Klimek, Gabriel Habliński, dr Stanisław Kaznowski, Włodzimierz Rybacki, Stanisław Krókowski, Stanisław Polaczek, Jan
Zahuta,
– II koło: Maurycy Buchsbaum, Marian Kopff, Wojciech Wyka, Henryk Hoffmann,
Beniamin Gross, Aleksander Duda, Bernard Buchsbaum, dr Stanisław Makowski,
– III koło: Franciszek Kulczycki, Jan Orczykowski, Piotr Noworyta, Jan Mazur,
Adam Bogacki, Jan Knapik, Kazimierz Noworyta, Adam Łagan,
– IV koło: Wawrzyniec Molik, Ignacy Pudełek, Henryk Bańka, Stanisław Kozłowski, Stanisław Kurdziel, Józef Kulka, Wojciech Warchalski, Jan Wójcik.
Uprawnionych do głosowania było 695 osób, głosowało 631 (90,8% uprawnionych).
Głosów nieważnych nie było7.
Przywołując nazwiska radnych wybranych na pierwszą kadencję w odrodzonej
Rzeczpospolitej Polskiej widzimy, że ich potomkowie i rodziny są do dzisiaj obecni w naszej społeczności. Inaczej natomiast wygląda obecnie życie społeczne i polityczne. W tamtych latach silne były na ziemiach polskich ugrupowania narodowe,
ludowe i reprezentacje polityczne mniejszości narodowych. W przypadku Krzeszo9

wic mniejszość taką stanowili Żydzi, których reprezentanci również zasiedli w nowej radzie gminy. W tabeli przedstawiono podział mandatów według przynależności partyjnej radnych.
Skład polityczny Rady gminy w 1919 roku
Ugrupowanie

Mandaty
liczba

%

21

65,6

Polska Partia Socjalistyczna

7

21,8

Syjoniści

2

6,3

Ortodoksi

2

6,3

32

100%

Związek Narodowo–Ludowy

Razem

Źródło: APKr., StCh II-95.

Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbyło się 4 stycznia 1919 roku. Przeprowadzono na nim wybór Zwierzchności gminnej, której naczelnikiem został, otrzymując
22 głosy, Franciszek Kulczycki (na jego kontrkandydata Jana Orczykowskiego oddano 6 głosów). Pierwszym zastępcą wybrano Włodzimierza Rybackiego (25 głosów),
drugim zastępcą Adama Bogackiego (23 głosy), natomiast asesorami zostali: Stanisław Kurdziel, Wawrzyniec Molik, Wojciech Wyka, Adam Łagan, dr Jan Walkowski
oraz Jan Orczykowski. Delegat starosty przyjął od nowej Zwierzchności przyrzeczenie. Wyłoniona wówczas rada i zwierzchność przetrwały do roku 1926.

Trudne czasy
Europa wychodząca z pożogi wojennej borykała się z brakami wszystkiego –
żywności, narzędzi, surowców, rąk do pracy i pieniędzy. Nie inaczej było w Polsce
i w jej małych społecznościach lokalnych. W chwili odzyskania niepodległości sytuacja ekonomiczna Polski była bardzo zła.
Zacofanie, zniszczenia wojenne i zerwanie
dotychczasowych więzów gospodarczych
z państwami zaborczymi spowodowały, że
poziom startu polskiej gospodarki w 1918
roku okazał się niezwykle niski. Zniszczenia wojenne w Galicji szczególnie dały o sobie znać w przemyśle rolno-spożywczym,
drzewnym i naftowym. W latach 1918–
–1921 rząd musiał prowadzić reglamentację obrotu towarowego, co związane było
z dokuczliwymi brakami podstawowych
artykułów konsumpcyjnych i surowców.
Inflacja przybierała zastraszające tempo.
Tablice upamiętniające mieszkańców Filipowic
Stanisław Polaczek zanotował: Wojna, długa
poległych w walkach o wolność Polski
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i denerwująca, wytworzyła okropne stosunki! Proletariat odmawia zupełnie pracy. Liczne domy pozostały bez sług, które zajmują się szmuglem, nie
chcą służyć, a o ile znajdzie się taka sługa, to żąda
bajońskich sum wynagrodzenia. Sto koron miesięcznie jest najniższą taksą [...]. Robotnik polny
żąda 20 koron dziennie i jedzenia 5 razy na dzień
[…]. Brak poszanowania cudzej własności odczu- Msze święte w kościele pw. św. Marcina
wam na każdym kroku8.
w Krzeszowicach są nieodłącznym elementem
Na świadomość społeczeństwa walczą- uroczystości patriotycznych
cego z biedą próbowali wpływać radykalni
przywódcy lewicowi, ośmieleni powstaniem pierwszego państwa komunistycznego – Związku Sowieckiego. Pożywką dla nich były bieda, a nawet głód, wynikające
z zapaści gospodarki w każdym obszarze – od rolnictwa po przemysł i górnictwo.
O bardzo trudnej sytuacji w powiecie chrzanowskim donosił tygodnik „Piast”:
Największą bolączką we wsiach naszego powiatu jest brak opału. Mamy wprawdzie dużo kopalni, ale, niestety węgla w nich nie kupi ten, kto nie przyniesie żywności, która trzy razy
drożej kosztuje jak węgle. U nas nie ma większych gospodarzy, są tylko małorolni, mający
najwyżej po trzy morgi gruntu. Skąd wziąć żywność na zamianę na węgiel. Rozumiemy,
że i robotnicy w kopalniach muszą jeść, ale przecież trudno, byśmy dlatego, że nie mamy
żywności i nie możemy jej przepłacać, ginęli razem z dziećmi naszemi z zimna. Zwracamy
się tedy do pp. posłów ludowych […], by postarali się o to, abyśmy mogli kupić sobie trochę opału w naszych kopalniach, ale w zamian nie za żywność, tylko za pieniądze, bo my tej
żywności nie mamy nawet dla siebie9.

W uroczystościach Święta 3 Maja w Paczółtowicach biorą udział wszystkie pokolenia
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W trosce o mieszkańców
Dla władzy lokalnej w Krzeszowicach
walka z brakami żywności i zagrożeniami
porządku publicznego stały się w pierwszych
miesiącach niepodległości priorytetami. Zakres pomocy biednym i dbałość o bezpieczeństwo wynikały oczywiście z możliwości kasy
gminnej, ta zaś zasilana była z podatków loPierwszy w Krzeszowicach Marsz Pamięci Żołnie- kalnych, którymi próbowano pozyskać pierzy Wyklętych, zorganizowany 1 marca 2017 roku niądze na cele wspólne. Nie było to zadanie
z inicjatywy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych łatwe, gdyż mimo nieprowadzenia na Ziemi
Krzeszowickiej działań wojennych w Europie
i na polskich ziemiach nadal nie było spokoju. Przez całą Europę wędrowały regularne wojska i nielegalni dezerterzy. Brak mężczyzn przekładał się na braki w produkcji przemysłowej, a rolnicy
nie mieli czym zasiewać pól, co
skutkowało niskimi zbiorami.
Istniejące trudności usiłowały w miarę możliwości łagodzić władze gminne.
Na posiedzeniu Rady gminy (luty 1918) została utworzona komisja aprowizacyjna
(naczelnik Bronisław Janicki,
Wincenty Kriegseisen, Henryk
Hoffmann, Włodzimierz Rybacki), do której zadań należało
zaopatrywanie mieszkańców Hołd poległym za Ojczyznę oddają poczty sztandarow żywność. W krzeszowickim we szkół, zakładów pracy i organizacji społecznych...
Towarzystwie Zaliczkowym
zaciągnięto pożyczkę w wysokości 10 tys. koron, która została przekazana komisji
aprowizacyjnej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa powołano Straż Obywatelską
Bezpieczeństwa Publicznego (komendant
Wojciech Wyka). Na pokrycie kosztów jej
utrzymania wprowadzony został na każdą
głowę rodziny podatek odpowiadający jej poborom
i stanowi majątkowemu. Udział w utrzymaniu
Straży miała również ludność żydowska.
Działania te zapewne nie były wystarczające,
gdyż nieudolność w sprawach aprowizacji i bezpieczeństwa publicznego w Krzeszowicach była
jedną z przyczyn ustąpienia Rady gminy.
... oraz przedstawiciele samorządu Gminy
Krzeszowice
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Z powodu nasilających się nocnych kradzieży nowe władze planowały utworzenie honorowej straży obywatelskiej.
W tym celu sporządzono spis mężczyzn
od 18 do 50 roku życia, nie wiadomo
jednak, czy zamysł ten został zrealizowany. Wobec ogólnego braku żywności
i opału lokalne władze z największym
Obchody Święta Niepodległości – poczty sztan- trudem nabywały ziemniaki oraz węgiel
darowe w drodze na mszę w intencji Ojczyzny i drewno, które następnie rozprowadzano wśród najbiedniejszych10.
w kościele parafialnym pw. św. Marcina
We wrześniu 1919 roku postanowiono wydawać kartki na mięso. Ludności katolickiej wydawał je urząd gminy, natomiast ludności żydowskiej radny Bernard Buchsbaum. 11 grudnia 1920 roku gmina Krzeszowice przystąpiła do Spółki
„Aprowizacja miast” w Krakowie. Do
gminy docierała także pomoc nadsyłana z innych krajów, np. dary ze Stanów
Zjednoczonych, jednak o jej rozmiarach
brak jakichkolwiek danych. W 1919 r.,
w związku brakiem monety i banknotów o najniższych nominałach, władze
Krzeszowic wzorem wielu innych miejscowości wprowadziły bony, które służyły jako drobny pieniądz na terenie im
podległym i zachowały ważność do czasu wprowadzenia nowej polskiej waluty.
Scalanie ekonomiczne terenów przez Radosne świętowanie niepodległości – wieczór
ponad 100 lat należących do trzech róż- pieśni patriotycznych w Galerii w Pałacu Vauxhall
nych państw trwało jeszcze wiele dekad.
Nie udało się tego osiągnąć w okresie międzywojennym, a i dzisiaj różnice gospodarcze na terenach tworzących w latach 1918–1939 II Rzeczpospolitą są dość znaczne. Jednakże nowe władze polskie najpilniejsze potrzeby, zarówno państwowe, jak
i lokalne, dość szybko zaspokoiły, radząc sobie jednocześnie z ustalaniem w trudnych warunkach granic młodego państwa.

Z Krzeszowic na pole walki
Wytyczanie nowych granic państwa polskiego odbywało się drogą mediacji na
salonach i w walce z siłami i państwami niegodzącymi się z faktem odrodzenia Polski.
Mieszkańcy Ziemi Krzeszowickiej w różny sposób angażowali się w walki o granice
tworzącego się państwa. Wielu młodych mężczyzn wyruszyło na front. W wojnie polsko-sowieckiej uczestniczyli m.in.: ppłk Emanuel Jakubiczka, ppłk piechoty dr Antoni
Hniłko, mjr saperów inż. Ignacy Hniłko, kpt. piechoty Karol Hniłko. Na tablicy pamiątkowej umieszczonej w przedsionku krzeszowickiego kościoła znajdują się nazwiska
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poległych: Ignacy Baran, Stanisław Bigaj,
Jan Ferfecki, Jan Kentner, Franciszek Kupczyk, Michał Molik,
Jan Zimoląg. Miejscowy katecheta ks. Zygmunt Mieszkowski
w sierpniu 1920 roku
zgłosił się jako ochotnik do frontowej służby wojskowej w chaZasłużony dla Polski ruch „Solidarności” rakterze kapelana.
został upamiętniony w 2016 roku odsło- Mimo ogromnych
nięciem tablicy w rocznicę wprowadze- trudności finansowych i szczupłych donia stany wojennego
chodów władze gminy płaciły daninę na rzecz wojska. W marcu 1920 roku
odbył się wiec w sprawie Górnego Śląska, wybrano
komitet (Marian Kopff, Lorenc, Kurdziel, Knapik), którego zadaniem było zbieranie składek przeznaczonych
na cele plebiscytu. Podobny wiec odbył się w lutym
następnego roku, a Rada gminy uchwaliła: pobrać 100% nadwyżki z opłat targowych,
nadto urządzić zbiórkę tak na targu, jak i po domach na plebiscyt11. Utworzony został także, pod przewodnictwem Drozdowskiego, miejscowy komitet plebiscytowy. Wyniki
przeprowadzonej zbiórki przedstawiono w poniższej tabeli.
Wykaz kwot zebranych na cele plebiscytu górnośląskiego
Pochodzenie

Kwota w markach polskich

Z opłat targowych

13 921

Zebrane przez Wojciecha Wykę

22 316

Zebrane przez Mariana Kopffa

7 460

Zebrane na posiedzeniu Rady gminnej

830

Zebrane na posiedzeniu komitetu plebiscytowego

647

Grzywna za szkody polne

160

Zebrane przez Zająca

1 345

Zebrane przez ks. Mieszkowskiego

1 000

Przekazane przez Gminę Krzeszowice

5 000

Razem

52 679
Źródło: „Ilustrowany Kuryer Codzienny”, nr 88, 3 IV 1921, s. 8.
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Dwudziestolecie międzywojenne
Zakończenie I wojny światowej dla Polaków
nie oznaczało nadejścia czasu pokoju. Ustalanie
granic Polski trwało aż do 1922 roku, w czym
aktywnie brali udział mieszkańcy Ziemi Krzeszowickiej. Nasze dwudziestolecie trwało więc
faktycznie… 17 lat.
Od początku powstania państwa polskiego trwała odbudowa i rozwój Krzeszowic oraz
okolicznych miejscowości, które coraz silniej
nabierały charakteru przemysłowego i górni- Ważna dla Krzeszowic postać patrona parafii
czego, choć rolnictwo także było ważną dzie- św. Marcina z Tours upamiętniona korowodziną gospodarki. Leżąc w pobliżu Krakowa dem i inscenizacją historyczną łączy się od
i Śląska, Krzeszowice zachowały swoją specy- kilku lat z obchodami Święta Niepodległości
fikę uzdrowiskową, o czym pisano w wydanej
w 1924 roku książce pt. „Zakład kąpieli siarczanych
w Krzeszowicach”: U progu niepodległości Krzeszowice prezentowały się następująco: Miejscowość kąpielowa
Krzeszowice leży w powiecie chrzanowskim, a odległość
jej od Krakowa wynosi 26 klm. Komunikacja kolejowa jest
nadzwyczaj wygodna; zdrojowisko, znajdując się na głównej linji kolejowej, ma doskonałe połączenia z całym krajem. Z Krakowa przychodzi dziennie 12 pociągów i tyleż
wraca, a sama podróż trwa 40 minut12.
Rozwój Krzeszowic i sąsiednich wiosek przerwał
wybuch II wojny światowej, w której walczyło wiele osób, mających swój wkład w odrodzenie Rzeczpospolitej Polskiej w 1918 roku.
Łukasz Skalny, Jan Bereza
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Potęgi Państwa i jego
przyszłości nie zabezpieczy
żaden choćby największy
Geniusz – uczynić to może
cały, świadomy swych praw
i obowiązków naród.
Wincenty Witos
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