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Wolnoœæ nadesz³a z Podgórza

Kolejarze w walce o niepodleg³oœæ
Jesieni¹ 1918 roku, po latach niewoli,
Polska odzyska³a upragnion¹ niepodleg³oœæ. Uroczystym dniem Œwiêta Niepodleg³oœci sta³ siê 11 listopada – dzieñ,
w którym komendant legionów Józef
Pi³sudski powróci³ do Warszawy
z twierdzy magdeburskiej W kolejnych dniach ustêpuj¹ca Rada Regencyjna przekaza³a pe³niê w³adzy póŸniejszemu Naczelnikowi Pañstwa. Zanim tak siê sta³o, Kraków wyprzedzi³
resztê kraju i móg³ ju¿ dwa tygodnie
wczeœniej cieszyæ siê z odzyskanej wolnoœci. Wielk¹ rolê w tym historycznym
zdarzeniu odegrali – w przenoœni i dos³ownie – polscy kolejarze.
W przededniu decyduj¹cych dzia³añ
¿o³nierzy polskich pod wodz¹ porucznika Antoniego Stawarza, które spowodowa³y wyzwolenie Krakowa dziêki pomocy kolejarzy ze stacji w P³aszowie, konspiratorzy wys³ali depeszê do stacji kolejowych na terenie Galicji z informacj¹
o rewolucji w Krakowie i poleceniem
wstrzymania wszystkich transportów
z zaopatrzeniem wyje¿d¿aj¹cych poza
granice kraju. W tym samym dniu kolejarze porozumieli siê te¿ z innymi
stacjami, aby w dniu nastêpnym – 31 paŸdziernika uniemo¿liwiæ wjazd do Krakowa poci¹gów z transportem ¿o³nierzy
austriackich. W tym historycznym dniu
polscy oficerowie przejêli w³adzê w koszarach i doprowadzili do rozbrojenia
wojska austriackiego stacjonuj¹cego
w Krakowie.
Tak tê sytuacjê wspomina³ Antoni
Stawarz w swoim pamiêtniku wydanym
w 1939 roku pod tytu³em „Gdy Kraków
kruszy³ pêta. Kartki z pamiêtnika
oswobodzenia Krakowa w 1918 roku”.
To, co chcia³em wam powiedzieæ,
powiem wam teraz. Stara Austria wali siê
w gruzy, a na podstawie zasad prezydenta Wilsona powstaj¹ na jej miejscu
pañstwa narodowe.(…) Oznajmiam
wam, i¿ jesteœcie rozbrojeni. Wasi dawniejsi dowódcy przestali byæ dzisiaj nimi,
a ja z rozkazu Rz¹du Polskiego obejmujê
tu w³adzê, to jest tu w koszarach na Podgórzu i w okolicy. Mnie wiêc teraz macie
bezwzglêdnie s³uchaæ i do moich rozkazów siê stosowaæ, a gdy przyjdzie odpowiedni czas odeœlê was do domu. (…)
Pod moj¹ opiek¹ zarêczam wam ¿ycie
i zdrowie. W³os wam z g³owy nie spadnie,
¿e zaœ mówiê do was ju¿ nie jako austriacki oficer, ale jako polski.
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31 paŸdziernika 1918 roku. Przejêcie odwachu na Rynku G³ównym w Krakowie.

O godzinie 21 w œrodê 30 paŸdziernika
1918 roku z urzêdu ruchu na stacji kolejowej Podgórze-P³aszów, czyli obecnej
stacji Kraków-P³aszów, wys³ano za pomoc¹ telegrafu depeszê do wszystkich
stacji kolejowych w Galicji. Wiadomoœæ
g³osi³a: „Rewolucja w Krakowie. Rz¹d
polski obj¹³ w³adzê. Wstrzymaæ wszystkie transporty, które by chcia³y wyjechaæ
poza granice kraju, skierowaæ je na Kraków”. Tym samym na kilkanaœcie godzin
przed wyzwoleniem Krakowa, pierwszym obszarem wyzwolonym spod w³adzy zaborczej sta³a siê stacja kolejowa
w P³aszowie.
Dworzec w tym miejscu powsta³ w 1884
roku. Stacja sk³ada³a siê z piêtrowego budynku dworcowego z dwiema parterowymi przybudówkami i werand¹ od strony
torów. Na parterze obs³ugiwano pasa¿erów oraz mieœci³y siê pokoje administracji, na piêtrze by³y mieszkania dla pracowników kolei. Obok dworca sta³y dwa
budynki mieszkalne i du¿a parowozownia
dzia³aj¹ca pod nazw¹ Wola Duchacka.
W czasie I Wojny zosta³a ona rozbudowana i po³¹czona ze stacj¹ rozrz¹dow¹
w Prokocimiu, dziêki czemu wagony towarowe mo¿na by³o sprawnie przetaczaæ
i ³¹czyæ w sk³ady.
Do tego budynku dworcowego wieczorem 30 paŸdziernika przyjecha³o zakryt¹
doro¿k¹ dwóch oficerów. Porucznik Antoni Stawarz z 57. Pu³ku Piechoty i pod-

porucznik Franciszek Pustelnik z 56.
Pu³ku Piechoty. Obaj byli polskimi konspiratorami niepodleg³oœciowymi, którzy tego wieczora pojechali wydaæ rozkazy, aby dzia³ania wyzwoleñcze rozpoczê³y siê nastêpnego dnia z rana. W P³aszowie s³u¿bê przy nadzorowaniu transportów pe³nili wci¹gniêci w spisek podkomendni podporucznika Pustelnika.
Przybyli oficerowie poinformowali ¿o³nierzy, ¿e w Krakowie wybuch³a rewolucja, a w³adza przesz³a w rêce rz¹du polskiego. Rozdali ¿o³nierzom bia³o-czerwone kokardki, które ci przypiêli do swoich czapek w miejsce habsburskich b¹czków, czyli stylizowanego inicja³u cesarza Karola. Przy okazji, oficerowie, korzystaj¹c z pomocy polskich kolejarzy,
poinformowali za pomoc¹ telegrafu
wszystkie stacje kolejowe w Galicji
o zmianie sytuacji politycznej w Krakowie. Pozwoli³o to uruchomiæ polskich
konspiratorów w innych miastach, zgraæ
akcjê niepodleg³oœciow¹ i zapobieg³o
wywiezieniu z Galicji austriackich zapasów, zw³aszcza ¿ywnoœci.
Dwaj konspiratorzy odjechali póŸniej
do Prokocimia, aby i tam uaktywniæ grupê spiskowców oraz wydaæ im rozkazy.
Wracaj¹c do Podgórza, zatrzymali siê raz
jeszcze w P³aszowie. Na ich polecenie
kolejarze porozumieli siê z innymi stacjami tak, aby w decyduj¹cym dniu – 31
paŸdziernika 1918 roku – do Krakowa
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Foto Wies³aw Majka/UM Kraków

Kolejowa orkiestra dêta z krakowskiego Domu Kultury Kolejarza podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodleg³oœci.

nie dotar³ ¿aden poci¹g z austriackim wojskiem. I faktycznie,
dziêki kolejarskiemu sabota¿owi wszystkie sk³ady transportuj¹ce
wojsko i jad¹ce w kierunku Krakowa by³y znacznie opóŸnione
lub wrêcz zatrzymane w szczerym polu oczekuj¹c na pozwolenie
przejazdu. P³aszowscy kolejarze zmobilizowali te¿ swoich kolegów, którzy nie mieli nastêpnego dnia s³u¿by, aby wraz z orkiestr¹ kolejow¹ stawili siê rankiem na Rynku Podgórskim.
Wracaj¹c z P³aszowa ju¿ w nocy porucznik Stawarz s³ysza³ wystrza³y z karabinów. To konspiratorzy w Prokocimiu zaczêli swoj¹ akcjê – rozbroili posterunek ¿andarmerii i zbierali ochotników.
Nie czu³em siê teraz tak osamotniony. Cywile, bo cywile, ale przecie¿ dzielne ch³opaki – wspomina³ tê chwilê polski oficer. Nastêpnego dnia polscy ¿o³nierze zajêli koszary w Podgórzu, a nastêpnie przemaszerowali na pó³nocny brzeg Wis³y. Gdy wielka
manifestacja nios¹ca wolnoœæ Krakowowi zmierza³a z Podgórza
do centrum miasta, w pewnym momencie na jej czele znalaz³a siê

kolejowa orkiestra wprowadzaj¹c orszak na Rynek G³ówny. Gra³a tak¿e przy tzw. odwachu obok wie¿y ratuszowej podczas symbolicznego przejêcia w³adzy w mieœcie.
Tego dnia Kraków, jako pierwsze du¿e miasto polskie, móg³
cieszyæ siê z niepodleg³oœci. Na pami¹tkê tamtego wydarzenia,
od lat 90-tych ubieg³ego wieku, co roku s¹ organizowane uroczystoœci, w których zawsze uczestniczy kolejowa orkiestra dêta.
Nie inaczej by³o w tym roku. W setn¹ rocznicê wydarzeñ z 31
paŸdziernika 1918 roku w Podgórzu na obecnym placu Niepodleg³oœci (w miejscu dawnych austriackich koszar) odby³a siê uroczystoœæ przy udziale kolejowej orkiestry, w której wziêli udzia³
przedstawiciele w³adz Krakowa na czele z prezydentem profesorem Jackiem Majchrowskim. Po okolicznoœciowych wyst¹pieniach nast¹pi³o uroczyste ods³oniêcie obelisku upamiêtniaj¹cego
odzyskanie niepodleg³oœci w 1918 roku „Niepodleg³oœæ przysz³a
z Podgórza”. Nastêpnie uczestnicy uroczystoœci przy akompaniamencie orkiestry kolejowej przemaszerowali na pobliski Rynek
Podgórski, gdzie odby³o siê œlubowanie nowoprzyjêtych stra¿ników miejskich, z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ poleg³ych legionistów oraz wrêczenie nagród uczniom uczestnicz¹cym w biegu
o szablê kpt. Antoniego Stawarza.
Przy okazji nale¿y wspomnieæ o orkiestrze kolejowej, która
uczestniczy we wszystkich wydarzeniach upamiêtniaj¹cych
wyzwolenie Krakowa spod w³adzy zaborczej. Powsta³a w 1910
roku. 8 lat trwa³y próby orkiestry do tego najwa¿niejszego w jej
historii wydarzenia – puentuje dowcipnie jej kapelmistrz i tamburmajor Józef Bylica – na co dzieñ dyrektor krakowskiego Domu Kultury Kolejarza i wiceprezes Kolejowego Towarzystwa
Kultury.

W artykule wykorzystano fragmenty ksi¹¿ki Antoniego Stawarza
„Gdy Kraków kruszy³ pêta. Kartki z pamiêtnika oswobodzenia KrakoNarodowe Archiwum Cyfrowe
wa w 1918 roku”, Kraków 1939 oraz teksty autorskie Kazimierza
Dobosze krakowskiej kolejowej orkiestry dêtej – parada maj 1936. Jarosza – prezesa Kolejowego Towarzystwa Kultury w Krakowie.
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Po raz 15 w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie

Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy
Ju¿ 15 raz w goœcinnych progach krakowskiego Domu Kultury Kolejarza spotkali siê na dorocznych Ogólnopolskich
Prezentacjach Artystycznych Kolejarzy
twórcy i artyœci z kolejowym rodowodem. Uroczyst¹ galê podsumowuj¹c¹
dokonania artystyczne uczestników prowadzili (na zdjêciu poni¿ej od lewej)
Kazimierz Jarosz - prezes Kolejowego
Towarzystwa Kultury w Krakowie oraz
Józef Bylica – wiceprezes Towarzystwa
i dyrektor krakowskiego Domu Kultury
Kolejarza.

Foto Jacek Kowalczyk

Foto Edward Cybulko

Wœród zaproszonych goœci byli m.in.
Krystyna Chrapek – ekspert z Funadacji
Grupy PKP, Ryszard Mas³owski – prezes
Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” i Stanis³aw
Bartniczak – dyrektor Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie. Uroczystoœæ by³a
o tyle szczególna, ¿e odbywa³a siê w atmosferze nieodleg³ych g³ównych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez
Polskê niepodleg³oœci, gdzie Krakow,
a w szczególnoœci rola krakowskich kolejarzy znalaz³y niepoœlednie miejsce na
kartach historii w walce o odzyskanie
wolnoœci i pañstwowoœci, o czym ze swad¹ opowiedzia³ prezes Kazimierz Jarosz.
I w tej¿e atmosferze zebrani wys³uchali
koncertu pieœni patriotycznych w znakomitym wykonaniu Zespo³u Kameralnego „Pro Arte” DKK w Krakowie pod
artystycznym kierownictwem Aleksandry Polak.
Kulminacyjnym punktem Prezentacji
by³o rozdanie nagród. Z³otym Laurem
nagrodzono Mariê Ogonowsk¹ – przewodnicz¹c¹ Komisji Kultury SKSTiK
„Kolejarz” za ca³okszta³t dzia³alnoœci,
niestrudzon¹ pracê i nieocenion¹ pomoc
w organizacji corocznych spotkañ kolejowych artystów w Krakowie w ramach
OPAK-u, oraz malarkê Zofiê Zimny
i ma³¿eñstwo prozaika, poety i hafciarki
– Zofiê i Miko³aja Bialików.

Foto Jacek Kowalczyk

Wrêczono równie¿ nagrody w zorganizowanym przez SKSTiK i KTK konkursie
plastycznym „Kolej w niepodleg³ej 1918
–2018”. Pierwsze miejsce zajê³a Sylwia
Œcibiorek, drugie Jolanta Rodak, a trzecie
Natalia Piêkoœ. Przyznano równie¿ wyró¿nienia, a te odebrali Roksana Chudon,
Józefina Szkó³ka (jej rzeŸba popiersia
marsza³ka Pi³sudskiego na zdjêciu powy¿ej) oraz zbiorowo Warsztat Terapii Zajêciowej przy Towarzystwie Przyjació³ Dzieci Oddzia³ Kraków-Nowa Huta.
Na rêce prezesa Kolejowego Towarzystwa Kultury Kazimierza Jarosza pami¹tkow¹ statuetkê z gratulacjami za organizacjê 15 jubileuszowego OPAK-u wraz z ¿yczeniami dalszej owocnej pracy w krzewieniu kultury wœród kolejarzy z³o¿y³ –
w imieniu przewodnicz¹cego Federacji
ZZPAiT PKP – ni¿ej podpisany.

