Wspólnie poznajemy i chronimy to, co najcenniejsze
w sercu Podhala i Orawy – nasze dziedzictwo

Mieszkańcy Gminy Szaflary i Obec Podbiel
na frontach I wojny światowej
Spoločne poznávame a chránime to, čo je najvzácnejšie
v srdci Podhalia a Oravy – naše dedičstvo

Obyvatelia obce Szaflary a obce Podbiel
na frontoch 1. svetovej vojny

Wspólnie poznajemy i chronimy to,
co najcenniejsze w sercu Podhala i Orawy
– nasze dziedzictwo
Spoločne poznávame a chránime to,
čo je najvzácnejšie v srdci Podhalia a Oravy
– naše dedičstvo

Teksty i opracowania:
dr Przemysław Stanko
Halina Szulc
Weronika Gąsienica
Tłumaczenia:
Agencja BTB Wania Manczewa-Wicik
Redakcja techniczna
i opracowanie graficzne:
Łukasz Tumidajski
Wydawca:
Gmina Szaflary
Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary

Texty a štúdie:
dr Przemysław Stanko
Halina Szulc
Weronika Gąsienica
Preklady:
Agencja BTB Wania Manczewa-Wicik
Technická úprava
a grafický návrh:
Łukasz Tumidajski
Vydavateľ:
Gmina Szaflary
Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Szaflarach
ul. Zakopiańska 18
34-424 Szaflary

ISBN 978-83-963022-0-5

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„Wyłączną odpowiedzialność za zawartość niniejszej
publikacji ponoszą jej autorzy i nie może być ona
utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem
Unii Europejskiej oraz Euroregionu „Tatry”.

Výhradnú zodpovednosť za obsah tejto
publikácie nesú jej autori a nedá sa stotožniť
s oficiálnym stanoviskom Európskej únie
a Euroregiónu „Tatry”.

Wspólnie poznajemy i chronimy to,
co najcenniejsze w sercu Podhala i Orawy
– nasze dziedzictwo

Spoločne poznávame a chránime to,
čo je najvzácnejšie v srdci Podhalia a Oravy
– naše dedičstvo

Mieszkańcy Gminy Szaflary Obyvatelia obce Szaflary
i Obec Podbiel
a obce Podbiel
na frontach
na frontoch
I wojny światowej
1. svetovej vojny
Praca zbiorowa / Kolektív autorov
Publikacja wydana w ramach mikroprojektu pt. „Wspólnie poznajemy i chronimy to,
co najcenniejsze w sercu Podhala i Orawy – nasze dziedzictwo” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014–2020.
Publikácia bola vydaná v rámci mikroprojektu s názvom „Spoločne spoznávame a chránime to,
čo je najvzácnejšie v srdci Podhalia a Oravy – naše dedičstvo” spolufinancovaného Európskou úniou
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
Euroregiónu „Tatry“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014–2020.

Egzemplarz bezpłatny / Nepredajné

Serce Podhala – Gmina Szaflary 2021

Wstęp

Úvod
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ublikacja „Wspólnie poznajemy
i chronimy to, co najcenniejsze
w sercu Podhala i Orawy – nasze
dziedzictwo” powstała dzięki współpracy Gminy Szaflary, Gminnego Centrum
Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach, Obec Podbiel, Związku „Euroregion”
Tatry oraz historyków, pasjonatów i samych
mieszkańców Gminy Szaflary i Obec
Podbiel, którzy udostępnili swoje archiwalne pamiątki na potrzeby jej stworzenia.
To zbiorowa praca, która przedstawia
fakty historyczne dotyczące mieszkańców
Gminy Szaflary i Obec Podbiel, którzy
walczyli, polegli, bądź zostali ranni, na frontach I wojny światowej, i których losy zapisały się na kartach historii.
Część pierwsza została opracowana przez
dr Przemysława Stanko – historyka, badacza archiwów, pracownika Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Rozdział ten opowiada o mieszkańcach Szaflar
i okolic, którzy podczas I wojny światowej
odbywali służbę wojskową w różnych formacjach militarnych. Dokumenty wykorzystane

ublikácia s názvom „Spoločne
spoznávame a chránime to, čo
je najvzácnejšie v srdci Podhalia a Oravy – naše dedičstvo“ vznikla
vďaka spolupráci obce Szaflary, Obecného centra kultúry, propagácie a cestovného ruchu v obci Szaflary, obce Podbiel,
Zväzku Euroregión „Tatry“, historikov,
nadšencov a samotných obyvateľov obce
Szaflary a obce Podbiel, ktorí sprístupnili svoje archívne pamiatky na účely napísania tejto knihy.
Je to výsledok práce viacerých autorov,
približujúcich historické fakty o obyvateľoch obce Szaflary a obce Podbiel,
ktorí bojovali, zahynuli alebo boli zranení na frontoch 1. svetovej vojny, ktorých
osudy sa zapísali do dejín.
Prvú časť vypracoval dr Przemysław
Stanko – historik, bádateľ archívov,
pracovník Fakulty dejepisu a kultúrneho dedičstva Pápežskej univerzity
Jána Pavla II. v Krakove. Táto kapitola rozpráva o obyvateľoch obce Szaflary a okolia, ktorí počas 1. svetovej vojny
slúžili v rôznych vojenských útvaroch.
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do przygotowania opracowania pozyskano
w archiwach wojskowych w Wiedniu.
Część druga to przedstawienie mieszkańców gminy Szaflary, których historię zbadała i opracowała Halina Szulc, mieszkanka
Szaflar, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Skrzypnem, pasjonatka i badaczka dziejów Gminy Szaflary. Opracowanie,
na które składają się wspomnienia mieszkańców gminy Szaflary, archiwalne pamiątki mieszkańców oraz dokumenty znajdujące
się w Archiwum Państwowym w Warszawie.
Część trzecia to opowieść o partnerze
mikroprojektu – Obec Podbiel. Opisujemy jej historię i dzieje jej mieszkańców od najdawniejszych czasów do wojny
i współczesności.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że wydanie niniejszej publikacji pozwoli na wspólne odkrywanie kart historii gmin Szaflary
i Podbiel i przywróci pamięć poległym mieszkańcom w lokalnej społeczności, rozbudzi
zainteresowania młodego pokolenia historią
własnej rodziny, pielęgnowaniem tradycji
i budowaniem więzi międzypokoleniowych.

Dokumenty, ktoré boli podkladom
k tejto časti štúdie, boli získane vo vojenských archívoch vo Viedni.
Druhá časť prezentuje obyvateľov obce
Szaflary, ktorých príbehy preskúmala
a spracovala Halina Szulc, obyvateľka tejto
obce, učiteľka dejepisu na základnej škole
v Skrzypnom, zanietená bádateľka dejín
obce Szaflary. Túto časť tvoria spomienky
ako aj archívne predmety obyvateľov obce
Szaflary a dokumenty zo Štátneho archívu vo Varšave.
Tretiu časť tvorí príbeh venovaný partnerovi mikroprojektu – obci Podbiel.
Opisujeme v nej dejiny a príbehy jej
obyvateľov od najdávnejších čias po vojnu
a súčasnosť.
Hlboko veríme, že vydanie tejto publikácie nám umožní spoločne objavovať
dejiny obcí Szaflary a Podbiel a prinavrátiť pamäť o padlých obyvateľoch tohto
miestneho spoločenstva, prebudí záujem
mladej generácie o dejiny vlastnej rodiny, o tradície a budovanie medzigeneračných vzťahov.
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Szaflary dla
Niepodległej

Szaflary pre
nezávislé Poľsko

Udział mieszkańców Gminy
Szaflary na frontach
I wojny światowej

Účasť obyvateľov
obce Szaflary na frontoch
1. svetovej vojny

P

P

ierwsza wojna światowa (1914–1918)
dla mieszkańców Szaflar i okolic nie
rozgrywała się bezpośrednio na terenie obecnej Gminy Szaflary, ani też w jej
w najbliższej okolicy. Jakkolwiek nie przyniosła zniszczeń materialnych w zabudowie
wsi, to jednak doprowadziła do sytuacji, że
Szaflary stały się na wiele tygodni zapleczem
dla frontu ck. armii austro-wegierskiej, podążającej w pierwszej dekadzie grudnia 1914 r.
z Nowego Targu do Krościenka i Ochotnicy Dolnej, aby powstrzymać natarcie wojsk
rosyjskich wzdłuż rzeki Dunajec na linii
Łącko-Krościenko (10–13 XII 1914 r.).
W czasie całego okresu I wojny światowej
na terenie powiatu nowotarskiego nastąpiły

rvá svetová vojna (1914–1918) sa
pre obyvateľov obce Szaflary a okolia
neodohrávala priamo na území
dnešnej obce Szaflary ani v jej najbližšom
okolí. Vojna nevyvolala hmotné škody
v dedine, ale spôsobila, že obec Szaflary sa na dlhé týždne stala zázemím frontu rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej
armády, ktorá sa v prvej dekáde decembra roku 1914 presúvala z Nowého Targu
do Krościenka a Ochotnice Dolnej, aby
zastavila útok ruských vojsk pozdĺž rieky
Dunajec na úseku Łącko – Krościenko
(10. – 13. 12. 1914). Počas celej 1. svetovej vojny došlo na území okresu Nowy
Targ k zmenám nielen národnostného
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również zmiany nie tylko narodowościowe,
ale przede wszystkim społeczne czy demograficzne. Wybuch wielkiej wojny światowej w VI–VIII 1914 r. zastał wielu obywateli Szaflar, Bańskiej czy Zaskala przy pracach
polowych, lecz mimo to, dla ogromnej części
mężczyzn w wieku poborowym były to
ostatnie prace w ich życiu. Pobór bowiem
do wojska wiązał się nie tylko z opuszczeniem rodzinnych domów na wiele miesięcy,
ale także często z ostatnim widzeniem swoich
rodziców, rodzeństwa czy przyjaciół lub sąsiadów. Wraz z dalszymi etapami wojny dochodziło do dalszych powołań pospolitaków.

charakteru, ale predovšetkým k spoločenským a demografickým. Vypuknutie
veľkej svetovej vojny v období jún – august
1914 zastihlo obyvateľov obce Szaflary,
Bańska či Zaskalie pri poľných prácach,
ale napriek tomu to boli pre obrovský
počet vojnopovinných mužov posledné
práce v ich živote. Odvod sa spájal nielen
s odchodom z domova na dlhé mesiace,
ale často aj s posledným videním rodičov, súrodencov, priateľov alebo susedov.
Na ďalších etapách vojny boli odvádzaní
aj ďalší spoluobčania.

1. Vojenská služba

1. Służba wojskowa

Všeobecná branná povinnosť zavedená
v roku 1868 po reforme rakúsko-uhorskej
armády podliehala počas 1. svetovej vojny
ustanoveniam zákona z 5. júla 1912. Každý,
kto do 1. januára roku odvodu dovŕšil vek
21 rokov, podliehal povinnej vojenskej
službe. Toto pravidlo sa neuplatňovalo,
ak dotyčný dovŕšil vek 23 rokov pred 31.
decembrom v roku, v ktorom bola vyhlásená mobilizácia. Podľa tohto zákona boli
všetci poddaní v monarchii povinní dostaviť sa, absolvovať základnú vojenskú službu
a podieľať sa na domobrane. Pozemné útvary rakúsko-uhorskej armády sa pred vypuknutím vojny delili na spoločné vojsko, vlastibranu (Landwehr, Honvéd) a domobranu
(Landsturm, Népfölkelés). Vojenská služba trvala dva roky v činnej službe a deväť
rokov v zálohe. Dôstojníci a poddôstojníci, ktorí sa dobrovoľne prihlásili do armády, slúžili tri roky v činnej službe a sedem
rokov v zálohe okrem vojenského námorníctva. Námorníci slúžili štyri roky v činnej
službe, päť v zálohe a tri roky v náhradnej
námornej zálohe. Bolo tiež možné skrátiť
čas služby v armáde, napríklad prihlásením

Obowiązek powszechnej służby wojskowej,
wprowadzony w 1868 r. po reformie armii
austro-węgierskiej, podczas I wojny światowej sprawowano na podstawie ustawy z 5 lipca
1912 r. Każdy, kto ukończył do 1 stycznia
roku poboru 21 lat podlegał obowiązkowi
rekrutacji. Zasada ta nie miała zastosowania,
gdy osoba ukończyła 23 lata przed 31 grudnia
roku, w którym ogłoszono pobór. Wedle tego
aktu prawnego wszyscy poddani w monarchii zmuszeni byli stawić się do poboru, odbyć
zasadniczą służbę wojskową oraz uczestniczyć
w pospolitym ruszeniu. Formacje lądowe armii
Austro-Węgier przed wybuchem wojny dzieliły się na wspólną siłę zbrojną, obronę krajową (Landwehr, Honved) oraz pospolite ruszenie (Landsturm, Nepfolkeles). Czas trwania
służby wojskowej wynosił dwa lata w służbie
czynnej oraz dziewięć lat w rezerwie. Oficerowie i podoficerowie, którzy dobrowolnie
zgłosili się do armii, służyli trzy lata w służbie czynnej oraz siedem lat w rezerwie, za
wyjątkiem marynarki wojennej. Marynarze
bowiem służyli cztery lata w służbie czynnej, pięć lat w rezerwie i trzy lata w obronie
–8–

morskiej. Istniała możliwość skrócenia czasu
w armii, na przykład pozostając tzw. ochotnikiem jednorocznym. Dotyczyło to ludzi,
którzy do dnia 1 października roku poboru
ukończyli z wynikiem pozytywnym gimnazjum państwowe lub niepaństwowe, lecz będące na prawach placówki publicznej. Podobnie dotyczyło to absolwentów wyższych szkół
(realnej, państwowego lub niepaństwowego
zakładu naukowego, kształcącego w kierunkach artystycznych, technicznych, przemysłowym, handlowym, marynarskim, rolniczym
czy leśnym). Pospolite ruszenie funkcjonowało na zasadzie formacji, która miała za zadanie przejęcie dotychczasowych funkcji obrony krajowej na własnym terytorium w postaci
niefrontowej służby wartowniczej i wewnętrznej, kiedy to jednostki landwery zostały skierowane do prowadzenia działań w polu.
Pułki piechoty pospolitego ruszenia w zasadzie pokrywały się pod względem struktury
z pułkami piechoty obrony krajowej. Wspólną siłę zbrojną uzupełniano poborem, powołaniem absolwentów wojskowych instytucji
oświatowych i naukowych w stopniu oficera
lub podoficera oraz ochotnikami. Po ukończeniu 32 roku życia, rezerwistów przenoszono do pospolitego ruszenia. Obowiązek
służby wojskowej wygasał w wieku 42 lat dla
żołnierzy i podoficerów oraz 60 lat w przypadku oficerów rezerwy. W 1913 r. szacowany
kontyngent rekrutów miał wynosić 154 tysiące, zaś w następnych latach 159,5 tysiąca1.
1

sa ako tzv. jednoročný dobrovoľník. Týkalo sa to osôb, ktoré do 1. októbra roku
odvodu absolvovali štátne alebo neštátne
gymnázium, škola musela mať však postavenie verejného zariadenia. Podobné pravidlá
sa týkali absolventov vysokých škôl (reálnej, štátneho alebo neštátneho vedeckého ústavu, ktorý vzdelával v umeleckom,
technickom, priemyselnom, obchodnom,
námorníckom, poľnohospodárskom alebo
lesníckom odbore). Domobrana fungovala ako útvar, ktorého úlohou bolo prevziať
doterajšie funkcie národnej obrany na vlastnom území v podobe nefrontovej strážnej služby a vnútornej služby v čase, keď
útvary vlastibrany boli prevedené do boja
v poli. Pechotné pluky domobrany sa
z hľadiska štruktúry v podstate zhodovali
s pechotnými plukmi vlastibrany. Spoločné ozbrojené sily boli doplnené odvedencami a absolventmi vojenských vzdelávacích
a vedeckých inštitútov v hodnosti dôstojníkov alebo poddôstojníkov a dobrovoľníkov. Po dovŕšení 32. rokov boli príslušníci
zálohy preraďovaní do domobrany. Branná povinnosť sa končila vo veku 42 rokov
pre vojakov a poddôstojníkov a 60 rokov
v prípade dôstojníkov v zálohe. V roku
1913 dosahoval odhadovaný počet odvedencov 154 tis., v ďalších rokoch to bolo
159,5 tis.1. Národnostné zloženie ozbrojených síl bolo diferencované tak, ako obyvatelia celej habsburskej monarchie. V roku

Dziennik Ustaw Państwa 1912, Nr 128: Ustawa
dotycząca wprowadzenia nowej ustawy o służbie
wojskowej; S. Szuro, Reforma wojskowa przeprowadzona w państwie austro-węgierskim w 1868 r.
i jej realizacja ze szczególnym uwzględnieniem
Galicji, „Studia i materiały do historii wojskowości” t. XXXIII: 1990; M. Baczkowski, Pod
czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868–1914, Kraków 2003, s. 11–13.

1
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Zbierka zákonov štátu 1912, č. 128: Zákon
o zavedení nového zákona o vojenskej službe;
S. Szuro, Reforma wojskowa przeprowadzona w państwie austro-węgierskim w 1868 r. i jej
realizacja ze szczególnym uwzględnieniem Galicji, „Studia i materiały do historii wojskowości”
t. XXXIII: 1990; M. Baczkowski, Pod czarno-żółtymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy wobec austro-węgierskich struktur militarnych
1868–1914, Kraków 2003, s. 11–13.

Skład narodowościowy sił zbrojnych był
równie rozmaity, jak i mieszkańcy całej monarchii habsburskiej. W 1910 r. w armii austro-węgierskiej służyć miało 7,7% Polaków2.
Dnia 10 czerwca 1915 r. Ministerstwo Obrony Krajowej wydało reskrypt,
w którym zarządzono rekrutację roczników
od 1865 do 1872, a po części także roczników 1873 i 18743.
Ministerstwo Obrony Krajowej reskryptem z 19 lipca 1915 r. zarządziło stawkę
pospolitaków zobligowanych do służby
wojskowej w pospolitym ruszeniu, urodzonych od 1865 r. do 1872 r. włącznie oraz
urodzonych w roku 1873 i 1874. Rekrutacja odbywała się między 29 lipca a 30 września 1915 r. i obejmowała wszystkich, niezależnie czy dotychczas służyli, czy nie4.
Po 1 sierpnia 1915 r. wszyscy powołani mieli wstąpić do wojska w Nowym
Sączu, gdyż komenda uzupełniająca 20.
pułku piechoty oraz 32. pułku obrony
krajowej została 1 sierpnia 1915 r. przeniesiona z dotychczasowej swojej siedziby
w mieście Bruntal (Freudenthal) na Śląsku

1910 v rakúsko-uhorskej armáde slúžilo
7,7 % Poliakov2.
Dňa 10. júna roku 1915 vydalo Ministerstvo pre národnú obranu reskript, ktorým
bolo nariadené odvedenie brancov z ročníkov 1865 až 1872 a čiastočne tiež ročníkov
1873 a 18743.
Ministerstvo pre národnú obranu
reskriptom z 19. júla 1915 r. nariadilo,
že sa budú odvádzať príslušníci domobrany, ktorí sú povinní absolvovať vojenskú
službu v domobrane, narodení v rokoch
od 1865 do 1872 vrátane tých, ktorí sa
narodili v roku 1873 a 1874. Mobilizácia
prebiehala medzi 29. júlom a 30. septembrom roku 1915 a týkala sa všetkých bez
ohľadu na to, či doteraz slúžili v armáde
alebo nie4.
Po 1. auguste roku 1915 všetci odvedenci mali nastúpiť na výkon vojenskej služby v Nowom Sączi, pretože veliteľstvo 20.
pechotného pluku a 32. pluku vlastibrany bolo 1. augusta roku 1915 prenesené
zo svojho doterajšieho sídla v meste Bruntál (Freudenthal) na Rakúskom Sliezsku

2

J. Rydel, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach
zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868–1918,
Kraków 2001; M. Baczkowski, Ilu Polaków
walczyło w armii austro-węgierskiej podczas
I wojny światowej?, [w:] Mało znana Wielka
Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, red. A. Smoliński, Oświęcim 2014,
s. 65–84; M. Zgórniak, Die Polen im österreichisch-ungarischen Heer wahrend des ersten
Weltkriegs, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego“,Prace Historyczne, z. 90:
1989, s. 261–282.

2

J. Rydel, W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach
zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868–1918,
Kraków 2001; M. Baczkowski, Ilu Polaków
walczyło w armii austro-węgierskiej podczas
I wojny światowej?, [in:] Mało znana Wielka
Wojna. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, red. A. Smoliński, Oświęcim 2014, s. 65 –
84; M. Zgorniak, Die Polen im osterreichisch-ungarischen Heer wahrend des ersten Weltkriegs,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego“, Prace Historyczne, z. 90: 1989,
s. 261 – 282.

3

K. Ruszała, Mieszkańcy Gorlic w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej, [w:]
Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia pod red. J. Centka, S. Kułacza, K. Ruszały,
Gorlice 2015, s. 126.

3

K. Ruszała, Mieszkańcy Gorlic w armii austro-węgierskiej podczas I wojny światowej, [in:]
Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia pod red. J. Centka, S. Kułacza, K. Ruszału,
Gorlice 2015, s. 126.

4

K. Ruszała, op. cit., s. 126.

4

K. Ruszała, op. cit., s. 126.
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Austriackim do stolicy ziemi sądeckiej, zaś
batalion uzupełniający 20. pułku piechoty
znajdował się w Tarnowie5.

do hlavného mesta Sandeckej oblasti,
a doplňujúci prápor 20. pechotného pluku
sa nachádzal v Tarnowe5.

2. Unikanie służby wojskowej

2. Vyhýbanie sa vojenskej službe

W związku z licznym asenterunkiem poborowych dość szybko zaczęło dochodzić
do wyludniania się miejscowości. Zdarzały się również przypadki unikania stawienia się do poboru, jak np. ten w Gorlicach,
gdzie rekrut urodzony 21 stycznia 1894 r.
nie stawił się do poboru, gdyż jak stwierdził:

V súvislosti s masovým odvodom (asentírkou) sa pomerne rýchlo začal proces
vyľudňovania obce. Vyskytli sa tiež prípady vyhýbania sa vojenskej službe, ako napr.
ten v Gorliciach, kde regrút narodený 21.
januára 1894 sa nedostavil pred komisiu,
pretože, ako uviedol:

do dnia 6 czerwca 1915 daty urodzenia
mego nie znałem wcale i nie wiedziałem
ile lat rzeczywiście liczę, byłem
dotąd pewny, że liczę lat 17, dopiero
w dniu 6 lipca 1915 dowiedziałem się
w urzędzie parafialnym w Gorlicach,
że urodziłem się w roku 1894, że zatem
liczę lat 21, prócz tego nie zgłosiłem
się do stawki względnie do przeglądu
tak z przyczyny, że pozostawałem
od października 1914 r. w Gorlicach
a jak powszechnie wiadomo
od tego czasu aż do pierwszego maja
1915 Gorlice zajęte były przez Moskali6.

do dňa 6. júna roku 1915 som dátum
svojho narodenia vôbec nevedel a ani
som nevedel, koľko mám rokov v
skutočnosti, doteraz som si bol istý,
že mam 17 rokov a až dňa 6. júla
1915 som sa na farskom úrade
v Gorliciach dozvedel, že som sa narodil
v roku 1894 a tak mám 21 rokov,
okrem toho som sa ako odvedenec
ani na prehliadku neprihlásil z tohto
dôvodu, že od októbra 1914 som bol
stále v Gorliciach a ako je všeobecne
známe, od tohto času až do prvého
mája roku 1915 boli Gorlice obsadené
Moskáľmi6.

Trzeba też zaznaczyć, że nie wszyscy
obywatele w wieku poborowym byli zdolni
do czynnej służby wojskowej. Dlatego też
na mocy rozporządzenia Ministerstwa Obrony Krajowej z 28 sierpnia 1915 r. mężczyźni, którzy na podstawie ustawy o świadczeniach wojennych nie mogli należeć
do czynnej służby wojskowej lub do pospolitego ruszenia, zostali uznani za niezdolnych do służby w pospolitym ruszeniu

Treba tiež povedať, že nie všetci vojnopovinní občania boli schopní túto činnú
vojenskú službu plniť. Preto sa na základe nariadenia Ministra pre národnú obranu z 28. augusta roku 1915 muži, ktorí
podľa zákona o vojnových povinnostiach nemohli plniť činnú vojenskú službu ani nemohli byť členmi domobrany,
považovali za neschopných slúžiť v rámci

5

K. Ruszała, op. cit., s. 126.

5

K. Ruszała, op. cit., s. 126.

6

K. Ruszała, op. cit., s. 127.

6

K. Ruszała, op. cit., s. 127.
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z bronią. W następstwie zostali zakwalifikowani jako np. forszpani7, konduktorzy,
naganiacze bydła i otrzymali kartę legitymacyjną potwierdzającą ich zwolnienie z czynnej służby.

domobrany so zbraňou. Na základe toho
boli zaradení ako napr. foršpani7, sprievodcovia, pastieri dobytka a získavali
preukaz, ktorý ich oslobodzoval od činnej
služby.

3. Formacje wojskowe

3. Vojenské útvary

Mieszkańcy Szaflar i okolicznych wsi rekrutowani byli głównie do 20. Pułku Piechoty, 32. pułku piechoty obrony krajowej oraz
32. pułku piechoty pospolitego ruszenia.
Nie było to oczywiście zasadą, gdyż wielu
spośród z nich znalazło się także w innych
formacjach wojskowych, co wynikało np.
z przebywania w okresie poboru w innym
miejscu. Warto przedstawić w zarysie szlaki
bojowe wspomnianych formacji.
Szaflary wraz z okolicą podlegała pod
Dowództwo Wojskowe nr 1 w Krakowie
(k.u.k. Militarkommando Krakau Nr 1), zaś
najbliższy garnizon wojskowy znajdował się
w oddalonym o niecałe 50 kilometrów Nowym
Sączu. Dlatego też mieszkańcy Szaflary i całego
powiatu nowotarskiego wcielani byli głównie
do 20. pułku piechoty oraz 32. pułku obrony krajowej. Poniżej prezentuję krótką historię wymienionych formacji wojskowych oraz
ich losy w latach 1914–1918.

Obyvatelia obce Szaflary a okolitých dedín
boli zadeľovaní hlavne do 20. pechotného
pluku, 32. pechotného pluku vlastibrany
a 32. pechotného pluku domobrany. Nebolo to samozrejme pravidlo, pretože sa mnohí
z nich ocitli tiež v iných vojenských útvaroch, čo vyplývalo napr. z toho, že počas
odvodu sa zdržiavali na inom mieste. Za
pozornosť stojí náčrt bojových ciest uvedených útvarov.
Szaflary a okolie podliehali Vojenskému
veliteľstvu č. 1 v Krakove (k.u.k. Militarkommando Krakau č. 1) a najbližšie vojenské kasárne sa nachádzali v Nowom Sączi
vzdialenom necelých 50 km. Z tohto dôvodu boli obyvatelia obce Szaflary a celého
okresu Nowy Targ zadelení hlavne do 20.
pechotného pluku a 32. pluku vlastibrany. Nižšie sú predstavené krátke dejiny
uvedených vojenských útvarov a ich osudy
v rokoch 1914 – 1918.

3A.

3A.

20 Pułk Piechoty z Nowego Sącza
20. galicyjski pułk piechoty „Księcia
Pruskiego Henryka” (20. Infanterie Regiment „Heinrich Prinz von Preussen”) sformowany został w 1681 r. Honorowym szefem
jednostki był książę Prus Henryk od 1889 r.

20. pechotný pluk z Nowého Sącza
20. haličský pechotný pluk „Pruského
princa Heinricha“ (20. Infanterie Regiment
„Heinrich Prinz von Preussen”) bol založený
v roku 1681. Čestným veliteľom útvaru bol
7

7

Forszpan (Vorspann – j. niem.) – podwoda.
Był to rodzaj usługi transportowej, świadczonej armii przez właścicieli zaprzęgów konnych.
Ustawowy taryfikator regulował opłaty za przejechane kilometry, czas oczekiwania, itp.
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Foršpan (Vorspann –nemecký jazyk) –povinný
odvoz nákladu pre vojsko. Bol to druh dopravnej služby, ktorú v prospech armády poskytovali majitelia konských záprahov. Zákonný
sadzobník určoval poplatky za prejdené kilometre, čakaciu dobu ap.

Święto pułkowe obchodzone było 27 czerwca w rocznicę bitwy pod Skalitz z czasów
wojny prusko-austriackiej z 1866 r. Żołnierze pułku nosili na kurtkach wyłogi makowo-czerwone (krebsrot), guziki białe. Potocznie
zaś nazywano ich „dwudziestakami” od numeru pułku lub „cwancygierami z Matką Boską”
– od wizerunku znajdującego się na rewersie sztandaru Matki Boskiej Ludźmierskiej. Sztandar ten obecnie przechowywany
jest w Muzeum Historii Armii w Wiedniu.
Dowódca pułku, Eugen Poschmann, opisał
swoją formację następującymi słowami:

od roku 1889 pruský princ Heinrich. Sviatok pluku sa oslavoval 27. júna, na výročie
bitky pri Českej Skalici z čias prusko-rakúskej vojny z roku 1866. Vojaci pluku
na svojich uniformách nosili makovo
červené nášivky (krebsrot) a biele gombíky.
Hovorovo na nich hovorili „dvadsiatkari“
podľa čísla pluku alebo „cvancigeri s Bohorodičkou“ podľa vyobrazenia Panny Márie
z Ludźmierza nachádzajúceho sa na rube
ich zástavy. Dnes je táto zástava uložená vo
Vojenskom historickom múzeu vo Viedni.
Veliteľ pluku, Eugen Poschmann, opísal svoj
útvar týmito slovami:

„Pułk rekrutujący się z terenów
na północ od Tatr składał się całkowicie
z Polaków-Górali. Byli oni porządni
i ochoczy. (…) Wypadki pijaństwa
zdarzały się wśród żołnierzy pułku
stosunkowo rzadko. Był to świetny
materiał żołnierski zwłaszcza, jeśli
udało się doń zbliżyć, używając ich
języka ojczystego. (…) Pułk był bardzo
popularny wśród ludności ze względu
na dobre zachowanie żołnierzy”8.

„Pluk tvorený regrútmi z územia
na sever od Tatier sa skladal výlučne
z Poliakov – Goralov. Boli čestní
a ochotní. (...) Prípady opilstva sa
medzi vojakmi pluku vyskytovali
pomerne zriedkavo. Bol to výborný
materiál na vojakov, najmä ak sa k
nim podarilo priblížiť prostredníctvom
ich rodnej reči. (...) Pluk bol veľmi
populárny medzi obyvateľmi vďaka
dobrému správaniu vojakov“ 8.

W latach 1911–1914 komendantem pułku
był Stanisław Puchalski. W 1914 r. komenda pułku oraz I i II batalion stacjonowała
w garnizonie Kraków, III batalion w Nowym
Sączu, natomiast IV batalion był detaszowany
w miejscowości Bijeljina w Serbii. Dwudziesty pułk piechoty, liczący w swoich szeregach wielu Polaków (86%) wchodził w skład
dowodzonej przez generała brygady Mieczysława Zaleskiego XXIV Brygady Piechoty wraz z 57. tarnowskim pułkiem piechoty (91% Polaków). Jednocześnie wraz z 3.
morawskim pułkiem piechoty (10% Polaków), 56. pułkiem piechoty z Wadowic (88%
8

V rokoch 1911–1914 bol veliteľom pluku
Stanisław Puchalski. V roku 1914 boli veliteľstvo pluku a 1. a 2. prápor rozmiestnené
v kasárni Krakov, 3. prápor v Nowom Sączi
a 4. prápor bol detašovaný v obci Bijeljina v Srbsku. 20. pechotný pluk, v ktorého
radoch bojovalo veľa Poliakov (86 %), bol
súčasťou 24. pechotnej brigády pod velením
brigádneho generála Mieczysława Zaleského. Jej súčasťou bol tiež 57. tarnovský
pechotný pluk (91 % Poliakov). Tento útvar
spolu s 3. moravským pechotným plukom
(10 % Poliakov), 56. pechotným plukom

J. Rydel, W służbie cesarza i króla…, s. 137.

8
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Polaków) i 100. cieszyńskim pułkiem piechoty
(40% Polaków), stanowiącymi XXIII Brygadę
Piechoty pod wodzą generała brygady Godwina Lilienhof-Aldsteina, tworzyli 12. Dywizję Piechoty, którą dowodził generał dywizji
Paul Kestřanek.
Dwudziesty pułk piechoty w składzie
tej dywizji walczył w ramach 1. Armii gen.
Viktora Dankla. Rozpoczął swój wymarsz
na front już z początkiem wojny. Dnia
11 sierpnia 1914 r. w Bochni, gdzie I i II
batalion połączył się z III batalionem stacjonującym w Nowym Sączu. Dnia 16 sierpnia żołnierze byli w Mielcu, dzień później
w Tarnobrzegu. Między 20 a 28 sierpnia
pułk walczył na Lubelszczyźnie, biorąc
udział w bitwie pod Kraśnikiem.
5 września 1914 r. uczestnicząc
w walkach nad Radlinem i Borowem przeszedł do kontrataku, jednak 8 września pod
naporem wojsk rosyjskich rozpoczął odwrót.
Po 11 września wycofał się na linię Sanu.
Walczył jeszcze w bitwie nad Lipą 15 września, ponosząc duże straty. Po 16 września
nastąpił marsz bez walk z przeciwnikiem
przez Mielec, Radomyśl do Otfinowa. Dnia
30 września po przeprawie mostem pontonowym przez Wisłę wojska zajęły odcinek koło
Pińczowa. Podjęto kontrofensywę w stronę
Dęblina, po sukcesach w czasie trzech tygodni pułk znalazł się na jego przedpolach.
23 października pułk walczył pod Laskami
wraz z legionami polskimi. Po ciężkich starciach z wojskami rosyjskimi, które przerzuciły tutaj swoje oddziały, 20. pułk piechoty
poniósł duże straty. W listopadzie i grudniu
20. pułk piechoty walczył już w ramach VI
Korpusu gen. Artura Arza von Straussenburga, m.in. biorąc udział w bitwie nad Nidą
20–31 grudnia. Front został wówczas przesunięty na dolny bieg Dunajca i południowy wschód po Gorlice.

z Wadowíc (88 % Poliakov) a 100. tešínskym pechotným plukom (40 % Poliakov),
ktoré boli súčasťou 23. pechotnej brigády
pod velením brigádneho generála Godwina
Lilienhofa-Aldsteina, tvorili 12. pechotnú
divíziu, ktorej veliteľom bol generálmajor
Paul Kestřanek.
20. pechotný pluk bojoval ako zložka
tejto divízie v rámci 1. Armády gen. Viktora Dankla. Svoj pochod na front začal hneď
na začiatku vojny a to dňa 11. augusta roku
1914 v Bochni, kde sa 1. a 2. prápor spojil
s 3. práporom rozmiestneným v Nowom
Sączi. Dňa 16. augusta vojaci boli v Mielci,
o deň neskôr – v Tarnobrzegu. Medzi 20.
a 28. augustom pluk bojoval v Lublinskej
oblasti, zúčastnil sa na bitke pri Kraśniku.
Dňa 5. septembra roku 1914 počas bojov
pri Radline a Borowe prešiel do protiútoku, ale 8. septembra pod nátlakom ruskej
armády začal ústup. Po 11. septembri ustúpil za rieku San. Bojoval ešte v bitke pri
Lipe dňa 15. septembra, kde utrpel veľké
straty. Po 16. septembri prepochodoval bez
bojov s nepriateľom cez Mielec, Radomyśl
do obce Otfinów. Dňa 30. septembra po
prekročení Visly cez pontónový most vojská
obsadili úsek pri Pińczowe. Začal sa protiútok smerom k Dęblinu, po trojtýždňových úspechoch pluk dorazil k jeho predmestiam. Dňa 23. októbra pluk bojoval
spolu s poľskými legiónmi pri Laskách. Po
ťažkých bojoch s ruskými vojskami, ktoré
sem premiestnili svoje oddiely, utrpel 20.
pechotný pluk veľké straty. V mesiacoch
november a december 20. pechotný pluk
už bojoval ako súčasť 6. zboru gen. Artura
Arza von Straussenburga, o. i. zúčastnil sa
na bitke pri rieke Nida v dňoch 20. – 31.
decembra. V tom čase bol front presunutý k dolnej časti Dunajca a na juhovýchode po Gorlice.
– 14 –

W styczniu 1915 r. pułk znajdował się
w okolicy Łużnej koło Gorlic, okopując
się i walcząc pozycyjnie z Rosjanami, pozostając tam aż do ofensywy majowej. Dnia
2 maja 1915 r. rozpoczęła się wielka ofensywa. Do wieczora tego dnia, 20. pułk piechoty doszedł do Moszczenicy (8 km na płn.
od Gorlic). Dnia 4 maja pułk walczył pod
Bieczem, dalej dwa dni później sforsował
Wisłokę na północ od Jasła i 7 maja walczył
koło Jedlicza, doznając dużych strat. Następnego dnia tj. 8 maja odrzucono Rosjan
z rejonu Krosna, 10 maja z rejonu Rzeszowa, a 16 maja wypędzono ich z Jarosławia.
Dnia 23 maja pułk relokowano w okolice
Radymna. Brał udział w czerwcowej ofensywie w stronę Lubaczowa, Rawy Ruskiej
i Magierowa. Wówczas otwarto drogę
na Lwow, który odzyskano 22 czerwca.
W lipcu 1915 r. pułk w ramach VI Korpusu walczył pod Lublinem, w sierpniu koło
Brześcia nad Bugiem. Jesienią, po ustabilizowaniu się frontu, pułk stał w okolicy Rawy
Ruskiej, potem nad rzeką Strypą w okolicy
Buczacza (obwód tarnopolski).
Do lata 1916 r. pułk walczył w okolicach Stanisławowa. W sierpniu 1916 r.
dwudziesty pułk walczył nad Dniestrem
i Złotą Lipą. Jesienią przesunął się na Bukowinę, pozostając tam do czerwca 1917 r.,
po czym translokowany został na front
włoski do IV batalionu 20. pułku piechoty, walczącego wcześniej na Bałkanach,
a od czerwca 1915 r. w dolinie rzeki Isonzo, gdzie brał udział w jedenastu bitwach.
Co ciekawe, przed przerzuceniem pułku
doszło w jego szeregach do demonstracji
antyaustriackich nastrojów wśród polskich
żołnierzy i oficerów, którzy myśleli, że ta
translokacja na front włoski stanowić ma
karę za prośbę o przeniesienie ich do Legionów Polskich.

V januári 1915 sa pluk nachádzal v okolí
Łużnej pri Gorliciach, vytvoril zákopy
a bojoval proti Rusom. Zostal na tomto
mieste až do májovej ofenzívy. Dňa 2.
mája roku 1915 sa začala veľká ofenzíva.
Do večera toho dňa dorazil 20. pechotný pluk do Moszczenice (8 km na sever
od Gorlíc). Dňa 4. mája pluk bojoval pri
Bieczi, potom, o dva dni neskôr, prešiel
rieku Wisłoka na sever od Jasła a dňa 7.
mája bojoval pri obci Jedlicze, kde utrpel
veľké straty. Nasledujúci deň, t. j. 8. mája
boli Rusi vytlačení z oblasti Krosna, 10.
mája z okolia Rzeszowa a 16. mája boli
vyhnaní z Jarosława. Dňa 23. mája bol pluk
premiestnený do oblasti Radymna. Zúčastnil sa na júnovej ofenzíve smerom na Lubaczów, Rawu Ruskú a Magierów. Vtedy sa
otvorila cesta na Ľvov, ktorý bol získaný späť
dňa 22. júna. V júli roku 1915 pluk bojoval
pri Lubline ako súčasť 6. zboru, v auguste –
pri Brest-Litovsku. Na jeseň, po ustabilizovaní frontu, pluk stál v oblasti Rawy Ruskej,
potom pri rieke Strypa v okolí mesta Bučač
(Ternopiľská oblasť).
Do leta roku 1916 pluk bojoval pri
Stanisławowe. V auguste 1916 20. pluk
bojoval pri Dnestri a Zlatej Lipe. Na jeseň
sa presunul na Bukovinu, zostal tam do júna
1917, potom ho prevelili na taliansky front
a začlenili do 4. práporu 20. pechotného
pluku, ktorý predtým bojoval na Balkáne
a od júna 1915 v doline rieky Isonzo, kde sa
zúčastnil na jedenástich bitkách. Zaujímavosťou je, že pred prevelením pluku došlo
v jeho radoch k prejavom protirakúskych
nálad medzi poľskými vojakmi a dôstojníkmi, ktorí si mysleli, že presun na taliansky
front je trestom za ich prosbu o prenesenie
do Poľských legiónov.
Vtedy došlo k personálnym zmenám
– veliteľmi rôt a čiat sa stali nemeckí
– 15 –

Wówczas dokonano zmian personalnych, obsadzając na dowódców kompanii i plutonów oficerów niemieckich
i czeskich. W dniach 2–4 listopada 1917 r.
20. pułk piechoty walczył pod Tagliamento i w czasie trzech tygodni dotarł nad
Piawę, gdzie rozpoczęły się walki pozycyjne.
Między 15 a 24 czerwca 1918 r. forsowano
Piawę, co udało się tylko w kilku miejscach.
Pułk poniósł ogromne straty w ludziach.
Do października toczono pojedyncze pozycyjne walki. Dnia 3 listopada doszło do zawieszenia broni między Austro-Węgrami i Włochami. Po tej wiadomości nastrój wśród polskich
żołnierzy był antyaustriacki, w wyniku czego
ściągnięte „bączki” z czapek, zastąpiono biało-czerwonymi kokardkami. Dnia 10 listopada 1918 r. doszło do przewrotu w 20. pułku
piechoty9. Od tego dnia żołnierze, w większo9

a českí dôstojníci. V dňoch 2. – 4. novembra roku 1917 20. pechotný pluk bojoval pri Tagliamente a za tri týždne
dorazil k rieke Piava, kde sa začala zákopová vojna. Medzi 15. a 24. júnom roku
1918 sa pokúšali prejsť cez Piavu, čo sa
podarilo iba na niekoľkých miestach. Pluk
utrpel obrovské straty na ľudských životoch. Do októbra prebiehali ojedinelé
boje vedené zo zákopov. Dňa 3. novembra došlo v uzavretiu prímeria medzi
Rakúsko-Uhorskom a Talianskom. Po
tejto správe nálada medzi poľskými vojakmi bola protirakúska a rakúske odznaky
na čiapkach boli nahradené bielo-červenými mašľami. Dňa 10. novembra roku
1918 došlo k prevratu v 20. pechotnom
pluku9. Od tohto dňa sa vojaci väčšinou
9

Informacje o 20. pułku piechoty i zarys jego
szlaku bojowego podczas I wojny światowej podaję za: G.R. v. Amon von Treuenfest,
Geschichte des K.k. Infanterie-Regiments Nr. 20,
Wien 1878, passim; J. Słoninka, Historya c. i k.
20. pułku piechoty, Nowy Sącz 1895, passim;
Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918,
Bd. I–VII,Wien 1931–1938, passim; M. Ehnl,
Erganzungsheft 9 zum Werke „Österreich-Ungarns letzter Krieg“. Die österreichisch-ungarische
Landmacht nach Aufbau, Gliederung, Friedensgarnison, Einteilung und nationaler Zusammensetzung im Sommer 1914, Wien 1934, Tab. 1;
T. Nowakowski, Armia austro-węgierska 1908–
1918, Warszawa 1992, passim; J. Giza, Organizacja „Wolność” 1918. Polska konspiracja niepodległościowa w cesarsko-królewskiej armii podczas
I wojny światowej i losy jej bohaterów, Kraków
2011, s. 55 i n; W. Szczepanik, Działania 12.
„Krakowskiej” Dywizji Piechoty od 28 lipca
1914 r. do 2 maja 1915 r., [w:] Znaki Pamięci III. Śladami I wojny światowej. Materiały
z konferencji naukowej, Gorlice 24.10.2009, red.
M. Łopata, Gorlice 2010; S. Kułacz, Od Pustek
do Sanu. Działania austro-węgierskiej 12. Dywizji Piechoty w dniach 2–16 maja 1915, [w:]
Znaki Pamięci VI. Ziemia gorlicka w ogniu Wielkiej Wojny, Gorlice 01.05.2014, red. K. Ruszała,
Gorlice 2014.
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Informácie o 20. pechotnom pluku a náčrt
jeho bojovej cesty počas 1. svetovej vojny
uvádzam za: G.R. v. Amon von Treuenfest, Geschichte des K.k. Infanterie-Regiments Nr. 20, Wien 1878, passim; J. Słoninka, Historya c. i k. 20. pułku piechoty, Nowy
Sącz 1895, passim; Osterreich-Ungarns letzter
Krieg 1914–1918, Bd. I-VII, Wien 1931–
1938, passim; M. Ehnl, Erganzungsheft 9 zum
Werke „Osterreich-Ungarns letzter Krieg“.
Die osterreichisch-ungarische Landmacht nach
Aufbau, Gliederung, Friedensgarnison, Einteilung und nationaler Zusammensetzung im
Sommer 1914, Wien 1934, Tab. 1; T. Nowakowski, Armia austro-węgierska 1908–1918,
Warszawa 1992, passim; J. Giza, Organizacja
„Wolność” 1918. Polska konspiracja niepodległościowa w cesarsko-królewskiej armii podczas
I wojny światowej i losy jej bohaterów, Kraków
2011, s. 55 a ďalšie; W. Szczepanik, Działania
12. „Krakowskiej” Dywizji Piechoty od 28 lipca
1914 r. do 2 maja 1915 r., [in:] Znaki Pamięci III. Śladami I wojny światowej. Materiały z konferencji naukowej, Gorlice 24.10.2009,
red. M. Łopata, Gorlice 2010; S. Kułacz,
Od Pustek do Sanu. Działania austro-węgierskiej 12. Dywizji Piechoty w dniach 2–16 maja
1915, [in:] Znaki Pamięci VI. Ziemia gorlicka
w ogniu Wielkiej Wojny, Gorlice 01.05.2014,
red. K. Ruszała, Gorlice 2014.

ści w niewielkich grupach wracali do swoich
rodzinnych domów, m.in. do Słopnic i ich
okolicy.

v menších skupinkách vracali na svoje
rodné miesta, napr. do obce Słopnice
a okolia.

3B.

3B.

32. pułk obrony krajowej
Drugą formacją, do której wcielano
obywateli Szaflar podczas wojny, był 32. pułk
obrony krajowej (Landwehr Infanterie Regiment Nr. 32). Dnia 11 kwietnia 1917 r. przemianowany został on na 32. Schutzen-Regiment. Pułk został utworzony w Nowym
Sączu w 1901 r. jako austriacki pułk obrony krajowej. Kolory pułkowe: trawiasty (grasgrun), guziki srebrne z oznaczeniem „32”.
W lipcu 1914 r. skład narodowościowy
pułku był następujący: 91% – Polacy. Przez
całą wojnę należał do 91. Brygady Piechoty, ta zaś do 46. Dywizji Piechoty Landwery.
32. pułk piechoty obrony krajowej przez
większość wojny działał na froncie antyrosyjskim w Galicji. Początkowo pododdział działał w ramach austro-węgierskiego
I Korpusu należącego do 1. Armii. Wraz
z nią, 32. pułk piechoty obrony krajowej
uczestniczył w walkach z Rosjanami.
Pułk wziął udział w ofensywie na Lublin
w 1914 r., nieudanej ofensywie na Dęblin
w październiku 1914 r. oraz w bitwie pod
Krakowem 16–25 listopada 1914 r. Do tego
czasu, 46. Dywizja Piechoty pozostawała
w bezpośrednim sąsiedztwie 12. Dywizji
Piechoty, w skład której wchodził omawiany
wcześniej nowosądecki 20. pułk piechoty.
Następnie 32. pułk w dniach 15–18 grudnia 1914 r. prowadził pogoń za przeciwnikiem na północ od Wisły. Z kolei w dniach
20–31 grudnia walczył nad Nidą, w których
to okolicach pozostał do ofensywy majowej 1915 r.
Dnia 23 maja 1915 r. 32. pułk zajął
Sandomierz i na początku lipca został

32. pluk vlastibrany
Druhým útvarom, do ktorého boli
mobilizovaní obyvatelia obce Szaflary počas vojny, bol 32. pluk vlastibrany
(Landwehr Infanterie Regiment Nr. 32).
Dňa 11. apríla roku 1917 bol premenovaný na 32. Schutzen-Regiment. Pluk
bol vytvorený v Nowom Sączi v roku
1901 ako rakúsky pluk vlastibrany. Plukové farby boli trávovo zelená (grasgrün),
gombíky strieborné s označením „32“.
V júli 1914 bolo národnostné zloženie
pluku nasledujúce: 91 % – Poliaci. Celú
vojnu patril k 91. pechotnej brigáde,
ktorá bola súčasťou 46. pechotnej divízie
vlastibrany. 32. pechotný pluk vlastibrany väčšiu časť vojny operoval na ruskom
fronte v Haliči. Na začiatku pododdiel
bojoval v rámci rakúsko-uhorského 1.
zboru, ktorý bol súčasťou 1. armády.
Spolu s ňou sa 32. pechotný pluk vlastibrany podieľal na bojoch proti Rusom.
Pluk sa zúčastnil na ofenzíve na Lublin
v roku 1914, na neúspešnej ofenzíve
na Dęblin v októbri 1914 a na bitke pri
Krakove v dňoch 16. – 25. novembra roku
1914. Dovtedy bola 46. pechotná divízia v bezprostrednej blízkosti 12. pechotnej divízie, ktorej súčasťou bol už spomínaný 20. pechotný pluk z Nowého Sącza.
Potom 32. pluk v dňoch 15. – 18. decembra
roku 1914 prenasledoval nepriateľa na sever
od Visly. Následne 20. – 31. decembra bojoval pri rieke Nida, kde zostal do májovej
ofenzívy v roku 1915.
Ďňa 23. mája roku 1915 32. pluk
obsadil Sandomierz a na začiatku júla
– 17 –

translokowany pod Lwow, a następnie skierował się na Wołyń. w dniach 15–16 września dywizja, w której walczył 32. pułk obrony krajowej weszła w strukturę 2. Armii,
a 19 września wróciła do 1. Armii. W czerwcu 1915 r. całą 46. Dywizję, w ramach
której walczył 32. pułk obrony krajowej,
podporządkowano niemieckiemu dowódcy. Formacja ta walczyła z armią gen. Aleksieja Aleksiejewicza Brusiłowa.
Wiosną 1918 r. dywizję przeniesiono
na front włoski, gdzie walczyła 15–25 czerwca nad Piawą i pozostała tam aż do końca
wojny10.

bol presunutý k Ľvovu, potom vyrazil
na Volyň. V dňoch 15. – 16. septembra
bola divízia, v ktorej bojoval 32. pluk vlastibrany, zaradená do štruktúry 2. armády a 19. septembra sa vrátila k 1. armáde.
V júni 1915 bola celá 46. divízia, v ktorej
bojoval 32. pluk vlastibrany, podriadená
nemeckému veliteľovi. Táto formácia bojovala s armádou gen. Alexeja Alexejeviča
Brusilova.
Na jar roku 1918 bola divízia presunutá na taliansky front, kde bojovala v dňoch
15. – 25. júna pri Piave a zostala tam až
do konca vojny10.

3C.

3C.

32. pułk piechoty pospolitego
ruszenia (Landsturm)
W armii austro-węgierskiej istniał
również Landsturm pokrywający się
ze strukturami Landwehry. W ten sposób
do 32. pułku piechoty pospolitego ruszenia wysyłano starszych rekrutów i rezerwistów z terytorium okręgu uzupełnień 32.
pułku obrony krajowej. Pospolite ruszenie w okresie pokojowym funkcjonowało
jedynie jako struktury ewidencyjne przy
poszczególnych okręgach uzupełnień obrony krajowej. W razie wojny formować
miano samodzielne jednostki pospolitego
ruszenia. Podczas I wojny światowej 32.
pułk piechoty pospolitego ruszenia wszedł
w skład 110. Brygady Piechoty Pospolitego Ruszenia, następnie w skład 49.
Brygady Piechoty i 24 Brygady Gorskiej
10

32. pechotný pluk domobrany
(Landsturm)
V rakúsko-uhorskej armáde fungovala tiež domobrana (Landsturm), ktorej
štruktúry sa prekrývali so štruktúrami vlastibrany (Landwehr). Takýmto
spôsobom boli do 32. pechotného pluku
domobrany zadeľovaní starší odvedenci a vojaci preradení do zálohy z územia,
z ktorého sa vojnopovinní zadeľovali do 32. pluku vlastibrany. Domobrana
počas mieru fungovala výlučne ako registrová štruktúra pri jednotlivých obvodoch
vlastibrany. Po vyhlásení vojny sa mali
formovať samostatné útvary domobrany.
Počas 1. svetovej vojny bol 32. pechotný pluk domobrany začlenený do 110.
pechotnej brigády domobrany, potom
do 49. pechotnej brigády a 24. horskej

Informacje o 32. pułku obrony krajowej i zarys
jego szlaku bojowego podczas I wojny światowej za: Österreich-Ungarns letzter Krieg…,
passim; M. Ehnl, Erganzungsheft 9 zum Werke
„Österreich-Ungarns letzter Krieg”. Die österreichisch-ungarische Landmacht…, Tab. 1;
T. Nowakowski, Armia austro-węgierska…,
passim.

10
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Informácie o 32. pluku vlastibrany a náčrt jeho
bojovej cesty počas 1. svetovej vojny uvádzam
za: Osterreich-Ungarns letzter Krieg…, passim;
M. Ehnl, Erganzungsheft 9 zum Werke „Osterreich-Ungarns letzter Krieg”. Die osterreichisch-ungarische Landmacht…, Tab. 1; T. Nowakowski,
Armia austrowęgierska…, passim.

Pospolitego Ruszenia. Pod koniec wojny
wrócił do 210. Brygady Piechoty, a więc
dawnej 110. Brygady Piechoty. Omawiany pułk obrony krajowej walczył zarówno
w Galicji, jak i od września 1915 r. na froncie włoskim11.
W czasie I wojny światowej mieszkańcy
Słopnic walczyli głównie w ramach wyżej
wymienionych formacji wojskowych,
ale niewykluczone, że także w innych
np. w węgierskich pułkach piechoty
czy w Honwedzie, co potwierdzają liczne nazwiska mieszkańców ziemi sądeckiej na listach tych jednostek, odnalezione zupełnie przypadkowo12. Pojedyncze
nazwiska z pewnością będą figurować
na listach innych pułków piechoty. Temat
ten pozostaje więc do zbadania i opracowania w przyszłości.

brigády domobrany. Koncom vojny sa
pluk vrátil do 210. pechotnej brigády, t.
j. bývalej 110. pechotnej brigády. Predmetný pluk vlastibrany bojoval v Haliči a od septembra roku 1915 na talianskom fronte11.
Počas 1. svetovej vojny obyvatelia
obce Słopnice bojovali hlavne v rámci
vyššie uvedených vojenských útvarov,
ale nie je vylúčené, že sa mohli ocitnúť
aj v iných, napr. v uhorských pechotných plukoch či u Honvédov, čo potvrdzuje veľa priezvisk obyvateľov Sandecka
na zoznamoch týchto jednotiek, ktoré sa
našli úplnou náhodou12. Jednotlivé priezviská sa určite vyskytnú na zoznamoch
iných pechotných plukov. Tejto téme sa
treba ešte venovať, preskúmať ju a spracovať v budúcnosti.

4. Ranni i polegli

4. Ranení a padlí

Nie wszyscy mieszkańcy Szaflar, walczący w armii austro-węgierskiej powrócili
do swoich domów po zakończonej wojnie.
Ustalenie pełnych statystyk dotyczących
strat poległych żołnierzy jest bardzo trudne, podobnie jak odpowiedź na pytanie,
ilu żołnierzy narodowości polskiej przewinęło się przez szeregi armii austro-węgierskiej w latach 1914–1918. Ilu mieszkańców Szaflar, Bańskiej czy Zaskala zginęło?
11

12

Nie všetci obyvatelia obce Szaflary, ktorí
bojovali v rakúsko-uhorskej armáde, sa po
skončení vojny vrátili do svojich domovov. Zistenie úplných štatistických údajov
týkajúcich sa strát a padlých vojakov je
veľmi náročné, podobne ako odpoveď
na otázku, koľko vojakov poľskej národnosti bojovalo na strane rakúsko-uhorskej armády v rokoch 1914 – 1918. Koľko
obyvateľov obcí Szaflary, Bańska či Zaskale zahynulo? Je ťažké jednoznačne uviesť

Informacje o 32. pułku pospolitego ruszenia
za: Österreich-Ungarns letzter Krieg…, passim;
T. Nowakowski, Armia austro-węgierska…,
passim.
Odnaleziono mieszkańców z terenu obecnego powiatu limanowskiego i nowosądeckiego,
a także z obszaru powiatu nowotarskiego – zob.
Österreichisches Staatsarchiv in Wien (dalej:
ÖSA), Kriegsarchiv (dalej: KA), Kriegsverluste
Infanterie (dalej: VLI), Karton (dalej: Kt.)
ÖSA, KA, VLI karton 48, 110.
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11

Informácie o 32. pluku domobrany uvádzam
za: Osterreich-Ungarns letzter Krieg…, passim;
T. Nowakowski, Armia austro-węgierska…,
passim.

12

Boli nájdení obyvatelia z územia dnešných
okresov Limanowa, Nowy Sącz a Nowy Targ
– viď Osterreichisches Staatsarchiv in Wien
(ďalej: OSA), Kriegsarchiv (ďalej: KA), Kriegsverluste Infanterie (ďalej: VLI), škatuľa
(ďalej: šk.) OSA, KA, VLI šk. 48, 110.

Trudno jednoznacznie podać pełną liczbę.
Podjąłem próbę odpowiedzi na to pytanie
analizując listy strat zgromadzone przez
wiedeńskie Ministerstwo Wojny dla wyżej
wskazanych pułków piechoty. Efekt zaprezentowany został w zestawieniu tabelarycznym w aneksie. Należy się jednak w tym
miejscu kilka wyjaśnień. Po pierwsze, nie
jest to w żadnym stopniu kompletne zestawienie, gdyż kwerendą objęto wyłącznie
omówione wyżej formacje wojskowe, zaś
zdarzało się również, że w rożnych okolicznościach osoby pochodzące z Szaflar
czy szerzej z ziemi nowotarskiej służyły
w innych jednostkach, jak np. w tarnowskim 57. pułku piechoty, w cieszyńskim
100. pułku piechoty czy w wadowickim
56. pułku piechoty13. Należy zwrócić
uwagę, że duża część list strat nie posiadała informacji o miejscu pochodzenia
rekruta. Uwaga powyższa dotyczy głównie list z lat 1914–1915, ale także z 1917 r.
kiedy to nie zawsze odnotowywano miejscowość pochodzenia rekruta. Najbardziej
wiarygodnym źródłem byłyby zachowane
księgi asenterunkowe z obszaru obecnej
Gminy Szaflary, do których nie udało się
dotrzeć autorowi niniejszego opracowania.
Trzeba jednak zauważyć, że nawet gdyby
się zachowały, to fakt umieszczenia kogoś
na tej liście nie jest dowodem, że ostatecznie poszedł do wojska i czynnie uczestniczył w walkach. Niemniej, źródło to odpowiedziałoby historykom na wiele pytań,
zwłaszcza tym badającym armię austro-węgierską i udział Polaków w tej armii.
Niewykluczone, że listy asenterunkowe
13

presné číslo. Pokúsil som sa odpovedať
na túto otázku tak, že som podrobil analýze zoznamy strát zhromaždené viedenským Ministerstvom vojny pre vyššie
spomínané pechotné pluky. Výsledok
pátrania uvádzam v prehľadovej tabuľke v dodatku. Musíme si však na tomto
mieste vysvetliť niektoré aspekty. Po prvé,
nie je to ani zďaleka kompletný prehľad,
pretože rešerš sa týkala výlučne hore
uvedených vojenských útvarov a stávalo
sa, že za rôznych okolností obyvatelia obce
Szaflary alebo širšie Nowotargskej oblasti slúžili v iných jednotkách, ako napr.
v tarnowskom 57. pechotnom pluku,
v tešínskom 100. pechotnom pluku alebo
vo wadowickom 56. pechotnom pluku13.
Treba podotknúť, že veľká časť zoznamov strát neuvádzala informáciu o mieste pôvodu vojaka. Táto poznámka sa týka
hlavne zoznamov z rokov 1914 – 1915,
ale tiež z roku 1917, pretože sa v nich
neuvádzala vždy obec, z ktorej odvedenci pochádzali. Najdôveryhodnejším zdrojom by boli zachované zoznamy vojnopovinných z územia dnešnej obce Szaflary,
ktoré sa však autorovi tejto štúdie nepodarilo nájsť. Treba však poznamenať, že aj
keby sa zachovali, skutočnosť, že niekto
bol uvedený na tomto zozname, by nebola dôkazom, že v konečnom dôsledku
odišiel do armády a aktívne sa zúčastňoval na bojoch. Tento zdroj by poskytol odpovede na mnohé otázky historikov, najmä tých, ktorí sa venujú výskumu
dejín rakúsko-uhorskej armády a účasti
Poliakov v tejto armáde. Nie je vylúčené,

ÖSA, KA, VLI, Kt. nr 8 (zawiera informacje
o IR 50–58 z 1914 r.). Na temat 57. pułku
piechoty zob. W. Szczepanik, Cesarskie dzieci
z Tarnowa. 57. galicyjski pułk piechoty w latach
1894–1918, Kraków 2011.

13
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OSA, KA, VLI, šk. č. 8 (obsahuje informácie o IR 50–58 z 1914 r.). O 57. pechotnom pluku viď W. Szczepanik, Cesarskie dzieci
z Tarnowa. 57. galicyjski pułk piechoty w latach
1894–1918, Kraków 2011.

pomogłyby w badaniach genealogicznych,
zwłaszcza potomkom uczestników I wojny
światowej.

že asentírky by pomohli v genealogickom
výskume, najmä potomkom účastníkov 1.
svetovej vojny.

Podsumowanie

Zhrnutie

Badania naukowe nad udziałem Polaków w armii austro-węgierskiej podczas
I wojny światowej z pewnością nie należą
do łatwych14. Głównym powodem, jak się
wydaje, jest brak obecnie na polskim rynku
wydawniczym syntezy, podobnej do tej,
dotyczącej Polaków w armii niemieckiej15.
Historycy od wielu lat próbują ustalić fakty
dotyczące liczebności strat po I wojnie
światowej, wciąż napotykając na liczne
niezgodności. Niniejsza praca, podczas
której nie dysponował Autor wyczerpującą analizą wszystkich zachowanych źródeł
do całości tego zagadnienia, lecz przedstawił problem udziału społeczeństwa jednej
z gmin obecnego powiatu nowotarskiego
w armii austro-węgierskiej podczas I wojny
światowej.
Nieobecność mężczyzn powołanych
pod broń skutkowała brakiem wykwalifikowanej kadry mającej zarządzać gminami, ale także przełożyła się na trudną czy
dramatyczną sytuację poszczególnych
rodzin. Szlak bojowy ukazuje terytorium,
na którym walczyli mieszkańcy Szaflar
podczas I wojny światowej. Bardzo istotną część artykułu stanowią załączone

Vedecký výskum zameraný na účasť Poliakov v rakúsko-uhorskej armáde počas 1.
svetovej vojny určite nepatrí k ľahkým
úlohám14. Zdá sa, že hlavnou príčinou
tohto stavu je to, že na vydavateľskom
trhu nie je dostupná syntéza, ktorá by bola
podobná štúdii venovanej účasti Poliakov v nemeckej armáde15. Historici sa už
mnohé roky pokúšajú zistiť fakty týkajúce sa veľkosti strát po 1. svetovej vojne, ale
stále narážajú na množstvo nezrovnalostí. V tejto práci, počas ktorej Autor nemal
k dispozícii vyčerpávajúcu analýzu všetkých zachovaných zdrojov k celej problematike, je opísaný výskum účasti obyvateľov jednej z obcí dnešného okresu Nowy
Targ v rakúsko-uhorskej armáde počas 1.
svetovej vojny.
Neprítomnosť mužov, ktorí boli odvedení
na front, spôsobila, že chýbali kvalifikované kádre, ktoré mohli spravovať obce, mala
tiež vplyv na ťažkú a dokonca dramatickú
situáciu jednotlivých rodín. Bojová cesta
ukazuje územie, na ktorom bojovali obyvatelia obce Szaflary počas 1. svetovej vojny.
Veľmi dôležitou súčasťou článku sú pripojené tabuľky, ktoré môžu odpovedať na otázky

14

W zakresie armii austro-węgierskiej, poza badaniami cytowanych wyżej historyków jak M.
Baczkowski, J. Rydel, S. Szuro czy W. Szczepanik wspomnieć należy także o Marianie
Zgórniaku, zob. M. Zgórniak, Polacy w armii
austro-węgierskiej w czasie I wojny światowej,
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”,
t. XXX: 1988.

14

Čo sa týka rakúsko-uhorskej armády okrem
výskumov hore uvedených historikov ako
M. Baczkowski, J. Rydel, S. Szuro či W.
Szczepanik treba tiež spomenúť Mariana
Zgórniaka, viď M. Zgórniak, Polacy w armii
austro-węgierskiej w czasie I wojny światowej,
„Studia i Materiały do Historii Wojskowości”,
zv. XXX: 1988.

15

R. Kaczmarek, Polacy w armii Kajzera, Kraków
2014.

15

R. Kaczmarek, Polacy w armii Kajzera, Kraków
2014.
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tabele, które mogą odpowiedzieć na pytania nurtujące osoby dociekające historii swoich przodków w okresie zawieruchy wojennej. Omówiony temat Polaków
w armii austro-węgierskiej, który przedstawiony został w większym lub mniejszym
zarysie na przykładzie mieszkańców Szaflar
i okolicy bez wątpienia potrzebuje dalszych
badań historycznych16.

16

mnohých ľudí zaoberajúcich sa skúmaním
histórie svojich predkov uprostred vojnového chaosu. Prezentovaná téma Poliakov
v rakúsko-uhorskej armáde, ktorá tu bola
prezentovaná vo väčšom alebo menšom
náčrte na príklade obyvateľov obce Szaflary a okolia, si bezpochyby vyžaduje ďalší
historický výskum16.

Brak omówienia tego problemu np. w monografii Szaflar, autorstwa Prof. dr hab. Mieczysława Adamczyka-zob. Szaflary. Wieś podhalańska, praca zbiorowa pod red. M. Adamczyka,
Nowy Targ 1993. s. 70–71.

16
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Tento problém nebol predmetom napr. monografie obce Szaflary autorstwa prof. dr. hab.
Mieczysława Adamczyka – viď Szaflary. Wieś
podhalańska, kolektív autorov, red. M. Adamczyka, Nowy Targ 1993, s. 70 – 71.

Wykaz
skrótów
ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ

Zoznam
skratiek

Er. Res., Ers. Res. (Ersatz Reserve,
Ersatz Reservist) – rezerwa zapasowa,
rezerwista zapasowy
FJB (Feldjägerbataillon) – batalion
strzelców polowych (lekka piechota)
Gft., Gefr. (Gefreiter) – starszy
szeregowiec
I., Inf. (Infanterie, Infanterist) –
piechota, piechur
I.D.S.A., Inf.-Div. San.-Abt.
(Infanterie-Division Sanitäts-Abteilung)
– oddział sanitarny dywizjonu piechoty
IR, Inf. Reg. (Infanterie-Regiment) –
pułk piechoty
Jäger – strzelec
Kpl., Korp. (Korporal) – kapral
L., Ldw. (Landwehr) – obrona krajowa
L., Lst., Ldst. (Landsturm) – pospolite
ruszenie
LFAR (Landwehr-Feld-ArtillerieRegiment) – pułk artylerii polowej
obrony krajowej
R., Reg., Rgt. (Regiment) – pułk
Sch., (Schütze) – strzelec
UR ( Ulanenregiment) – pułk ułanów
Zgsf., Zugsf. (Zugsführer) – plutonowy

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ
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Er. Res., Ers. Res. (Ersatz Reserve,
Ersatz Reservist) – náhradná záloha,
náhradný záložník
FJB (Feldjägerbataillon) – prápor
poľných strelcov (ľahká pechota)
Gft., Gefr. (Gefreiter) – vojak
2. stupňa
I., Inf. (Infanterie, Infanterist) –
pechota, pešiak
I.D.S.A., Inf.-Div. San.-Abt.
(Infanterie-Division Sanitats-Abteilung)
– sanitárny útvar pechotnej divízie
IR, Inf. Reg. (Infanterie-Regiment) –
pechotný pluk
Jäger – poľný strelec
Kpl., Korp. (Korporal) - kaprál
L., Ldw. (Landwehr) – vlastibrana
L., Lst., Ldst. (Landsturm)
– domobrana
LFAR (Landwehr-Feld-ArtillerieRegiment) – pluk poľného
delostrelectva vlastibrany
R., Reg., Rgt. (Regiment) – pluk
Sch., (Schutze) – strelec
UR (Ulanenregiment) – pluk ulánov
Zgsf., Zugsf. (Zugsführer) – čatár

ANEKS
Tab. 1. Lista strat mieszkańców Bańskiej w czasie I wojny światowej.
Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.

Status

Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
Dátum
nie sú údaje,
nar.
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

Gefreiter

Andrzej
Karpiel

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

1879 r.

ranny

8–30 XI 1914 r.
natarcie na wzgórze
Glavica w Serbii

---

VLI,
Kt. nr 33

Inf.

Czesław
Zapotoczny

IR 20
2 kompania
piechoty

1884 r.

zaginiony

7–10 V 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Jedlicze koło Krosna

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

Ldst. Inf.

Andrzej
Borkowski

IR 20
12 kompania
piechoty

1890 r.

zaginiony

8 V 1915 r.
[walki w pobliżu
Krosna-PS]

---

VLI,
Kt. nr 33

Inf.

Józef Topór

IR 20
1 kompania
piechoty

1880 r.

ranny

11–16 V 1915 r.
walki w pobliżu
Jarosławia

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

Gefreiter

Franciszek
Borkowski

IR 20
7 kompania
piechoty

1888 r.

ranny

18–20 VII 1915 r.
[walki w pobliżu
wsi Żuków koło
Cieszanowa]

1909 r.

VLI,
Kt. nr 33

Inf. Ldst.

Wojciech
Nędza

IR 20
7 kompania
piechoty

1874 r.

?
[brak danychPS]

12 X 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Petlikowce Nowe
na płd.-zach. od
Trembowli (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 33

Inf. Ldst.

Wojciech
Kułak

IR 20
2 kompania
piechoty

zaginiony

30 XII 1915 r.
warta na polu walki
[w pobliżu wsi
Bobulińce na płn. od
Buczacza, Ukraina]

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Franciszek
Bukowski

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

ranny

16–31 I 1916 r.
pozycja na Gross Pal
(Alpy Karynckie, front
włoski)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Józef
Kuchta

IR 20
IV batalion
16 kompania
piechoty

ranny

29 VI-6 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Wilhelminówka
(Wołyń)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Jakub
Rączka

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

zaginiony

16 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Gubin (Wołyń)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

1884 r.

1895 r.

1880 r.

1888 r.
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Szarża
Hodnosť

Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

Inf.

Stanisław
Barnaś

IR 20
IV batalion
16 kompania
piechoty

1876 r.

zaginiony

16 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Gubin (Wołyń)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Korporal

Andrzej
Karpiel

IR 20
IV batalion
17 kompania
piechoty

1879 r.

zaginiony

21–31 VII 1916 r.
walki na płn.-wsch.
od miejscowości
Adamówka (Wołyń)

1902 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Andrzej
Bafia

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

1886 r.

zaginiony

21–31 VII 1916 r.
walki na płn.-wsch.
od miejscowości
Adamówka (Wołyń)

1907 r.
Ers. Res.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Szymon
Jarząbek

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

1896 r.

zaginiony

21–31 VII 1916 r.
walki na płn.-wsch.
od miejscowości
Adamówka (Wołyń)

1915 r. Ldst.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Stanisław
Chadowski1

IR 20
5 kompania
piechoty

1874 r.

zaginiony

7 VII 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Hrehorów (Wołyń)

1897 r.

VLI,
Kt. nr 92

Jan
Zapotoczny

IR 20
III batalion
19 kompania
piechoty

poległ

4 VIII 1916 r.
walki w pobliżu
sztolni Cellonschulter
na zboczu góry
Cellon 2241 mnpm
(Alpy Karynckie, front
włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Ldst. Inf.

Jan
Wojtasiak

IR 20
5 kompania
piechoty

zaginiony

10 VIII 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Berezówka na płn.wsch. od Radziechowa
(Ukraina)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Walenty
Zapotoczny

IR 20
3 kompania
piechoty

1890 r.

zaginiony

10–12 VIII 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Berezówka na płn.wsch. od Radziechowa
(Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Andrzej
Stokwicz

IR 20
1 kompania
piechoty

1889 r.

ranny

14 VIII 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Ozierki (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Kazimierz
Malacina

IR 20
2 kompania
piechoty

ranny

22 VIII 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Panowice na płn.zach. od Monasterzysk
(Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Korporal

Inf.

1

Imię
i nazwisko

1896 r.

1883 r.

1870 r.

Przy nazwisku tym błędnie wpisano w dokumencie przynależności wsi Bańska do powiatu
nowosądeckiego-PS.
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Szarża
Hodnosť

Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

Inf.

Andrzej
Jarzębek2

IR 20
IV batalion
16 kompania
piechoty

1876 r.

zaginiony

1–20 X 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Murgasine
(Rumunia)

1897 r.

VLI,
Kt. nr 92

Ldst. Inf.

Józef
Borkowski

IR 20
1 kompania
piechoty

1896 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

8 VI 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

1888 r.

zaginiony,
potem przyszła
informacja,
że jest
w niewoli
rosyjskiej
(pismo
nr 304679/18)

9 VI 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1909 r.

VLI,
Kt. nr 92

1893 r.

zaginiony

10 VI 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

9 VI 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1912 r.

VLI,
Kt. nr 92

Res. Inf.

Piotr
Wilkiosz

IR 20
4 kompania
piechoty

Inf.

Mikołaj
Migiel

IR 20
7 kompania
piechoty

Gefreiter

Walenty
Dziedzic

IR 20
12 kompania
piechoty

1890 r.

zaginiony,
potem przyszła
informacja, że
jest w niewoli
rosyjskiej
(pismo
nr 304679/18)

Ldst. Inf.

Wojciech
Topór

IR 20
4 kompania
piechoty

1896 r.

ranny

1 III 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Jakobeni
(Bukowina)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

Ldst. Inf.

Jan
Walkosz

IR 20
7 kompania
piechoty

1887 r.

zaginiony

20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo
(front włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

1916 r.

VLI,
Kt. nr 203

Inf.

Ldst. Inf.

2

Imię
i nazwisko

Stanisław
Zalenski

IR 20 Sturm
Kompagnie

1898 r.

ranny

8 VIII 1917 r.
walki
w pobliżu miejscowości
Kostamierica
koło Monfalcone
(front włoski)

Józef Latek

IR 20
20 kompania
szturmowa
piechoty

1897 r.

poległ

16 VI 1918 r.
walki nad rzeką Piawą
(front włoski)

Nazwa miejscowości zapisana w dokumencie jako „Raińska”[!-PS].
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Szarża
Hodnosť

Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

Gefreiter

Józef
Sieczka

LIR 32
13 kompania
piechoty

1884 r.

ranny

23 IX 1915 r.
walki w pobliżu
miejscowości Bokujma
na płn.-zach. od Dubna
na Wołyniu

Gefreiter

Ignacy
Babiś

LIR 32
2 kompania
piechoty

1891 r.

ranny

1 III 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Mszanka koło Gorlic

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

1914 r.

VLI,
Kt. nr 14

Inf.

Stanisław
Bednarz

IR 93
5 kompania

1881 r.

wzięty do
w niewoli
rosyjskiej

8 VI 1915 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Ust-Kamienogorsk
(Gubernia Semipała
tyńsk, obecnie
wsch. Kazachstan)

Inf.

Sebastian
Furcoń

IR 20
7 kompania
piechoty

1898 r.

poległ

10 II 1918 r.
walki nad rzeką Piawą
(front włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 203

Jan Kulach

IR 20
16 kompania
piechoty

ranny

11 XII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Jakobeni
(Bukowina)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Jan Kwak

LIR 32
5 kompania
piechoty

1881 r.

poległ

25–30 VI 1915 r.
walki w pobliżu
wsi Żuków koło
Cieszanowa

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

Jäger

Franciszek
Palka

FJB 13

? [brak
danych
– PS]

ranny

8–30 XI 1914 r.
natarcie na wzgórze
Glavica w Serbii

---

VLI,
Kt. nr 24

Ldst. Inf.

Michał
Sieczka

IR 20
8 kompania
piechoty

1880 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

20 XII 1917 r.
walki w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

Inf.

Józef Sikoń

LIR 32
2 kompania
piechoty

1898 r.

ranny

21 II 1918 r.
walki pobliżu
miejscowości Monfalcone
(front włoski)

1917 r.

VLI,
Kt. nr 227

Inf.

Józef Slaby

LIR 32
7 kompania
piechoty

1888 r.

ranny

23 IX 1915 r.
walki w pobliżu
Monsterzysk (Ukraina)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

Franciszek
Palka3

FJB 13
4 kompania
piechoty

1892 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej
zmarł

7 V 1916 r.
obóz jeniecki
w miejscowości Jalu
torowski (Gubernia
Tobolsk, Rosja)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 61

Inf.

Jäger

3

Imię
i nazwisko

1893 r.

Najpewniej identyczny z w/w (pod datą: listopad 1914 r.)-PS.
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Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Ldst. Inf.

Feliks
Staszel

Jäger

Stanisław
Zapotoczny

Jednostka
Útvar

LIR 32
17 kompania
piechoty

FJB 13

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

1895 r.

ranny

5 X 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Pyszkowce Nowe
(Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 141

1893 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

10 XII 1915 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Wischni Wolotschek
(Gubernia Twer)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 61

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Tab. 2. Lista strat mieszkańców Boru w czasie I wojny światowej.
Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.

Status

Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
Dátum
nie sú údaje,
nar.
v ruskom zajatí

Brak danych o mieszkańcach Boru uczestniczących w działaniach wojennych
w latach 1914–1918 w świetle akt wojskowych przechowywanych
w Archiwum Państwowym w Wiedniu
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Sygn. akt
ÖSA KA
Spisová
značka
OSA KA

Tab. 3. Lista strat mieszkańców Maruszyny w czasie I wojny światowej.
Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.

Status

Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
Dátum
nie sú údaje,
nar.
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

Inf.

Józef
Bukowski

IR 20
IV batalion
16 kompania
piechoty

1890 r.

poległ

2–7 X 1914 r. walki
w pobliżu miejscowości
Cip w Serbii

---

VLI,
Kt. nr 4

Inf.

Kazimierz
Zapotoczny

IR 20
IV batalion
15 kompania
piechoty

1882 r.

ranny

2–7 X 1914 r. walki
w pobliżu miejscowości
Cip w Serbii

---

VLI,
Kt. nr 4

Ldst. Inf.

Franciszek
Bednarczyk

IR 20
12 kompania
piechoty

1885 r.

ranny

18–19 III 1915 r.
walki w pobliżu
folwarku w Mszance
koło Gorlic

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

Ldst. Inf.

Wojciech
Tillch

IR 20
12 kompania
piechoty

1885 r.

poległ

18–19 III 1915 r.
walki w pobliżu dworu
w Mszance koło Gorlic

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

Ldst. Inf.

Jan Fudali

IR 20
12 kompania
piechoty

1885 r.

poległ

18–19 III 1915 r.
walki w pobliżu dworu
w Mszance koło Gorlic

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

Inf. Ldst.

Franciszek
Fatla

IR 20
3 kompania
piechoty

1896 r.

zaginiony

12–15 X 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Sapowa na płd.-zach. Od
Trembowli (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 33

Inf.

Jan Janik

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

poległ

29 VI-6 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Szklin
(Wołyń)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

Gefreiter

Szymon
Janik

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

zaginiony

16 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Gubin (Wołyń)

1913 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Stanisław
Mucha

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

1893 r.

ranny

21–31 VII 1916 r.
walki na płn.-wsch.
od miejscowości
Adamówka (Wołyń)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Andrzej
Mrożek

IR 20
5 kompania
piechoty

1897 r.

zaginiony

7 VII 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Hrehorów (Wołyń)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 92

Ldst. Inf.

Józef
Bukowski

IR 20
III batalion
19 kompania
piechoty

1897 r.

ranny

4 VIII 1916 r.
walki w pobliżu sztolni
Cellonschulter na zboczu
góry Cellon 2241 mnpm
(Alpy Karynckie, front
włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Stanisław
Mucha

IR 20
IV batalion
16 kompania
piechoty

1890 r.

ranny

1–20 X 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Murgasine
(Rumunia)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

1895 r.

1892 r.
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Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

Inf.

Franciszek
Bylina

IR 20
6 kompania
piechoty

1879 r.

zaginiony

[9 VI 1916 r.]
[walki w pobliżu
wsi Pyszkowce koło
Buczacza na Ukrainie]

1900 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Andrzej
Hryc

IR 20
7 kompania
piechoty

1892 r.

zaginiony

10 VI 1916 r. walki
w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Ldst. Inf.

Wojciech
Repa

IR 20
1 kompania
piechoty

ranny

[styczeń 1917 r.]
walki
w pobliżu miejscowości
Breanathal (Rumunia)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

Ldst. Inf.

Józef Zubek

IR 20
Technische
Abteilung

poległ

21 II 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Jakobeni
(Bukowina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

Inf.

Andrzej
Bieda

ranny

13 IV 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Jakobeni
(Bukowina)

1913 r.

VLI,
Kt. nr 159

Res. Inf.

Jan
Moczarny4

IR 20
6 kompania
piechoty

1889 r.

poległ

26–27 VII 1917 r.
walki na drodze
Vojnica-Korytok

1910 r.

VLI,
Kt. nr 159

Inf.

Stanisław
Mucha

IR 20
9 kompania
piechoty

1890 r.

zaginiony

20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo (front
włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

Ldst. Inf.

Michał
Mucha

IR 20
10 kompania
piechoty

zaginiony

18–20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo (front
włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

Inf.

Andrzej
Bieda

IR 20
Maschinen
1896 r.
gewehr
Kompagnie nr II

ranny

20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo (front
włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

1894 r.

1891 r.

IR 20
Maschinen
1882 r.
gewehr
Abteilung nr II

Inf.

Jan
Morawa5

IR 20
3 kompania
piechoty

Inf.

Jan
Bukowski

LIR 33
1 kompania
zapasowa
piechoty

1895 r.

1898 r.

ranny

19–20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kosta
mierica i Jamiano koło
Monfalcone (front włoski)

1885 r.

ranny

21 XII 1915 r.
walki koło wsi Petli
kowce Nowe (okolica
Buczacza, Ukraina)

4

Nazwa miejscowości zapisana w dokumencie jako „Maruszyn” [!-PS].

5

Nazwa miejscowości przy tym nazwisku zapisana jako „Marciczyna” [!-PS].
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Szarża
Hodnosť

Ldst. Inf.

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Wojciech
Fatla

Jednostka
Útvar

IR 24
16 kompania
piechoty

Data
ur.
Dátum
nar.

1894 r.

Status

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

poległ

26 XI 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Petlikowce Nowe
(okolica Buczacza,
Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 34

1914 r.

VLI,
Kt. nr 84

Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Ulan

Wojciech
Gubała

UR 2

1891 r.

ranny

1 XII 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Petlikowce Nowe
(okolica Buczacza,
Ukraina)

Ulan

Wojciech
Zubek

UR 1

1891 r.

ranny

23 III 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Bystra koło Gorlic

1914 r.

VLI,
Kt. nr 84

Inf.

Stanisław
Gubała

LIR 32
4 kompania
piechoty

1893 r.

ranny

1 III 1915 r.
Biała Niżna koło
Grybowa

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

1884 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

18 IV 1916 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Pietropawłowsk
(Gubernia Akmolińsk,
obecnie płn.
Kazachstan)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 141

1882 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

18 IV 1916 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Tomsk (stolica guberni,
Syberia)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 141

1894 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

16 II 1916 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Nikołajewsk (Gubernia
Samara)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 79

24 VIII 1915 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Omsk (Gubernia
Tobolsk, Syberia)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 49

Andrzej
Mrowca

LIR 32
7 kompania
piechoty

Jan Pytel

LIR 32
8 kompania
piechoty

Franciszek
Strama

LIR 36
3 kompania
zapasowa
piechoty

Res. Inf.

Jan Janik

IR 72
1 Stabs
kompagnie

1886 r.

zmarł
w niewoli
rosyjskiej

Ldst.
Jäger

Andrzej
Skóbel

FJB 4
1 kompania
piechoty

1885 r.

poległ

10 V 1915 r.
Jedlicze koło Krosna

1914 r.

VLI,
Kt. nr 58

1887 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej
(przebywał
w niej jeszcze
16 XI 1916 r.)

1 V 1916 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Pokrow (Gubernia
Włodzimierz)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 123

Inf.

Gefreiter

Freiwillige
Inf.

Ldst.
Jäger

Józef
Stopka

FJB 4
4 kompania
piechoty

– 31 –

Tab. 4. Lista strat mieszkańców Skrzypnego w czasie I wojny światowej.
Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Inf.

Józef Blacha

IR 20
IV batalion
16 kompania
piechoty

Inf.

Jan Lasak

IR 20
2 kompania
piechoty

Inf. tit.
Gefreiter

Stanisław
Stopka

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

Ldst. Inf.

Jan Śmiałek

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

Inf.

Jan
Malacina

IR 20
18 kompania
piechoty

Jan Bugara

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

Inf.

Jan Kwak

IR 20
IV batalion
15 kompania
piechoty

Inf.

Szymon
Piszczor

IR 20
9 kompania
piechoty

Inf.

Jan
Malacina

IR 20
6 kompania
piechoty

Inf.

Tomasz
Parządka

IR 20
9 kompania
piechoty

Andrzej
Śmiałek

IR 20
6 kompania
piechoty

Inf.

Ldst. Inf.

Data
ur.

Status

Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
Dátum
nie sú údaje,
nar.
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

1891 r.

ranny

2–7 X 1914 r. walki
w pobliżu miejscowości
Cip w Serbii

---

VLI,
Kt. nr 4

1890 r.

zaginiony

7–10 V 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Jedlicze koło Krosna

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

ranny

6 VIII-21 IX 1915 r.
pozycja na Klein Pal
(Alpy Karynckie, front
włoski)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

ranny

1–15 XI 1915 r.
pozycja na Gross Pal
wzgórze 1362 (Alpy
Karynckie, front włoski)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

ranny

7 I 1916 r.
walki na wsch. od
wsi Bobulińce koło
Buczacza, (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

ranny

1–15 II 1916 r.
pozycja na górze
Freikofel
(Alpy Karynckie,
front włoski)

1905 r.

VLI,
Kt. nr 92

ranny

29 VI-6 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Wilhelminówka
(Wołyń)

1911 r.

VLI,
Kt. nr 92

ranny

7 VII 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Hrehorów
(Wołyń)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

zaginiony

[9 VI 1916 r.]
[walki w pobliżu
wsi Pyszkowce koło
Buczacza
na Ukrainie]

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

zaginiony

10 VI 1916 r. natarcie
w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

ranny

[styczeń 1917 r.]
walki w pobliżu
miejscowości
Mesticanesti
(Rumunia)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

1892 r.

1895 r.

1880 r.

1873 r.

1895 r.

1896 r.

1880 r.

1887 r.

1897 r.
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Szarża
Hodnosť

Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

Ldst. Inf.

Andrzej
Mrugała6

IR 20
5 kompania
piechoty

1888 r.

ranny

18–20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo
(front włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

Ldst. Inf.

Szymon
Piszczor

IR 20
10 kompania
piechoty

1896 r.

zaginiony

18–20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo
(front włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

Inf.

Maciej
Śmiałek

IR 20
6 kompania
piechoty

1885 r.

zaginiony

18–20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo
(front włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

Jan Bugara

LIR 32
3 kompania
zapasowa
piechoty

1885 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

21 IV 1915 r.
obóz jeniecki
w miejscowości Kaińsk
(Gubernia Tomsk,
Syberia)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

Inf.

Józef
Marusacz

LIR 32
8 kompania
piechoty

1890 r.

ranny

7 IV 1917 r.
walki na Monte San
Gabriele 646 mnpm
koło Gorycji (front
włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 190

Ldst .
Schütze

Jakub
Kapłon

LIR 32
8 kompania
piechoty

1897 r.

ranny

5–8 VIII 1918 r.
walki w pobliżu Selo
(front włoski)

1917 r.

VLI,
Kt. nr 227

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

27 I 1917 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Ak-Tepe na płn.
od Aschabadu
(Gubernia
Transkaspijska,
obecnie
Turkmenistan)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 188

1915 r.

VLI,
Kt. nr 145

Ers. Res.

Wojciech
Nędza

LIR 17
3 kompania
zapasowa
piechoty

Inf.

Józef Pająk

LIR 36
8 kompania
piechoty

1895 r.

ranny

30 IX 1916 r.
walki w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

Ldst .
Schütze

Stanisław
Wąsik

LIR 32
12 kompania
piechoty

1884 r.

ranny

25 X 1917 r.
walki w pobliżu
Jamiano (front włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 190

Stanisław
Kwak

IR 24
15 kompania
piechoty

poległ

21 X 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Petlikowce Nowe
na płd.-zach. od
Trembowli (Ukraina)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 37

Ldst. Inf.

Ldst. Inf.

6

Imię
i nazwisko

1878 r.

1892 r.

Przy nazwisku tym miejscowośc zapisano jako „Skrzypienne” [!-PS].
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Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

4 III 1916 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Buinsk (Gubernia
Symbirsk)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 96

Ldst. Inf.

Jan
Walkosz

IR 24
15 kompania
piechoty

1895 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

Inf.

Jan
Wojdola

IR 9
2 kompania
zapasowa
piechoty

1878 r.

ranny

2 IV 1915 r.
Mszanka koło Gorlic

1914 r.

VLI,
Kt. nr 25

Inf.

Stanisław
Zapotoczny

IR 57
6 kompania
piechoty

1889 r.

wzięty do
niewoli
serbskiej

11 V 1915 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Nisz (Serbia)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 44
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Tab. 5. Lista strat mieszkańców Szaflar w czasie I wojny światowej.
Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.

Status

Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
Dátum
nie sú údaje,
nar.
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

---

VLI,
Kt. nr 4

Wojciech
Kopiński

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

1889 r.

ranny

1–15 XII 1914 r.
walki w pobliżu
miejscowości Vrlaja
w Serbii

Ers. Res.

Teofil Łatek

IR 20
Maschinen
gewehr
abteilung nr IV

1892 r.

zaginiony

7 V 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Potok koło Krosna

1912 r.

VLI,
Kt. nr 33

Inf.

Stanisław
Szaflarski

IR 20
7 kompania
piechoty

ranny

25 VI 1915 r.
[walki w pobliżu
wsi Żuków koło
Cieszanowa]

1915 r.

VLI,
Kt. nr 33

Ldst. Inf.

Jan
Skwarek

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

ranny

1–15 XI 1915 r.
pozycja na Gross
Pal wzgórze 1362
(Alpy Karynckie,
front włoski)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

zaginiony

29–30 XII 1915 r.
warta na polu
walki w pobliżu wsi
Petlikowce Nowe
na płd.-zach. od
Trembowli,
(Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

ranny

3 I 1916 r.
[walki w pobliżu wsi
Petlikowce Nowe
na płd.-zach. od
Trembowli, Ukraina]

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

ranny

29 VI-6 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Szklin
(Wołyń)

1910 r.

VLI,
Kt. nr 92

zaginiony

16 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Gubin (Wołyń)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Korporal

1896 r.

1886 r.

Inf.

Józef Kulia

IR 20
6 kompania
piechoty

Inf.

Andrzej
Szaflarski

IR 20
10 kompania
piechoty

1895 r.

Korporal

Wojciech
Kopiński

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

1889
4.

Ldst.
Gefreiter

Jan Kulach

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

Korporal

Wojciech
Zacharek

IR 20
IV batalion
16 kompania
piechoty

1893 r.

zaginiony

16 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Gubin (Wołyń)

Inf.

Stanisław
Szaflarski

IR 20
7 kompania
piechoty

1896 r.

ranny

10 VI 1916 r. walki
w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1896 r.

1894 r.
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Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.
Dátum
nar.

Status

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

zaginiony

7–8 VI 1916 r.
walki w pobliżu
wsi MedwedowcePyszkowcePodzameczekJezierzany-PrzewłokaSaweliwka koło
Buczacza
(Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

ranny

6 IX 1916 r. walki
w pobliżu wsi Hnilcze
na płn.-wsch. od
Halicza (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

ranny

6–12 IX 1917 r.
walki w pobliżu
Monte San Gabriele
646 mnpm
na płn.-wsch. od
Gorycji (front włoski)

1917 r.

VLI,
Kt. nr 159

ranny

6–12 IX 1917 r.
walki w pobliżu
Monte San Gabriele
646 mnpm
na płn.-wsch. od
Gorycji (front włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

1917 r.

VLI,
Kt. nr 159

Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Inf.

Jakub
Skwarek

IR 20
11 kompania
piechoty

Inf.

Stanisław
Gołdyn

IR 20
1 kompania
piechoty

Jan
Majerczyk

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

Bartłomiej
Zagórski

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

Inf.

Jan
Skwarek

IR 20
IV batalion
15 kompania
piechoty

1894 r.

zaginiony

6–12 IX 1917 r.
walki w pobliżu
Monte San Gabriele
646 mnpm
na płn.-wsch. od
Gorycji (front włoski)

Inf.

Wojciech
Gacek

IR 20
11 kompania
piechoty

1897 r.

zaginiony

18–20 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo
(front włoski)

1917 r.

VLI,
Kt. nr 159

Korporal

Stanisław
Golden

IR 20
Maschinen
gewehr
Kompagnie
nr III

zaginiony

18–21 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo
(front włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

Jakub Gil

IR 20
8 kompania
piechoty

zaginiony

19–21 VIII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo
(front włoski)

1917 r.

VLI,
Kt. nr 159

Jan
Skwarek

IR 20
Nachrichten
Detachement

zaginiony

20–21 VIII 1917 r.
walki
w pobliżu miejscowości
Koritolager
(front włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

Inf.

Inf.

Inf.

Inf.

1873 r.

1893 r.

1899 r.

1898 r.

1893 r.

1898 r.

1898 r.
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Szarża
Hodnosť

7

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

1917 r.

VLI,
Kt. nr 159

Inf.

Stanisław
Kalata

IR 20
IV batalion
13 kompania
piechoty

1899 r.

ranny

25–31 X 1917 r.
walki na wzgórzu
Veliki Vrh 963 mnpm
na płd. od Selo
(front włoski)7

Korporal
titular
Zugs
führer

Sebastian
Gil

LIR 32
5 kompania
piechoty

1872 r.

ranny

21 II 1918 r.
walki w pobliżu Selo
(front włoski)

1917 r.

VLI,
Kt. nr 227

Inf.

Wojciech
Kasperek

LIR 32
11 kompania
piechoty

1877 r.

poległ

3 VII 1915 r.
walki w pobliżu Sokala

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

Inf.

Stanisław
Kopiński

LIR 32
3 kompania
piechoty

1896 r.

ranny

21 II 1918 r.
walki w pobliżu Selo
(front włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 227

Inf.

Antoni
Lichaj

LIR 32
6 kompania
piechoty

1897 r.

poległ

15–18 VI 1916 r.
walki w pobliżu
Hrechorowa (Wołyń)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 141

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

3 II 1917 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Pietropawłowsk
(Gubernia Akmolińsk,
obecnie płn.
Kazachstan)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 190

ranny

7 IV 1917 r.
walki na Monte San
Gabriele 646 mnpm
koło Gorycji (front
włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 190

1915 r.

VLI,
Kt. nr 141

Ers. Res.
Korporal
titular
Zugs
führer

Tomasz
Lubelski

LIR 32
3 kompania
zapasowa
piechoty

Inf.

Andrzej
Stanek

LIR 32
9 kompania
piechoty

Inf.

Ludwik
Stuch

LIR 32
9 kompania
piechoty

1876 r.

poległ

2 XI 1916 r.
walki na Monte San
Gabriele 646 mnpm
koło Gorycji (front
włoski)

Inf.

Wojciech
Szaflarski

LIR 32
2 kompania
piechoty

1896 r.

ranny

3 II 1917 r.
walki w pobliżu Selo
(front włoski)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 190

Schütze

Jan
Szaflarski

LIR 32
8 kompania
piechoty

1889 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

7 VI 1917 r.

1916 r.

VLI,
Kt. nr 190

Ldst.
Schütze

Jakub
Antoszek

LIR 17
7 kompania
piechoty

1886 r.

poległ

11 II 1915 r.
Biała Niżna koło
Grybowa

1914 r.

VLI,
Kt. nr 72

?

[brak
danychPS]

1872 r.

W innym dokumencie wydarzenie to zadatowano na jeszcze większą cezurę chronologiczną (1 październik-10 listopad 1917 r.), lecz w tabeli podałem bardziej precyzyjną datę uzyskania rany przez Stanisława
Kalatę-PS.
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Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Józef
Hudoba

Landsturm
bataillon
nr 106
1 kompania
piechoty

Andrzej
Kasparek

Landsturm
bataillon
nr 104
3 kompania
piechoty

Józef Kalata

IR 24
Maschinen
gewehr
Abteilung

Ers. Res.

Józef Kalata

IR 20
2 Marsch
kompagnie

Ldst. Inf.

Samuel
Steiner

IR 20
6 kompania
piechoty

Ulan

Wojciech
Sieczka

UR 2
4 eskadra

Ldst. Inf.

Stanisław
Walicki

IR 20
3 kompania
piechoty

Inf.

Ldst. Inf.

Ldst. Inf.

Ers. Res.

Ers. Res.

Józef
Walkosz

Jakub
Zacharek

IR 20
1 Marsch
kompagnie

IR 20
7 kompania
piechoty

Data
ur.
Dátum
nar.

Status
Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
nie sú údaje,
v ruskom zajatí

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

1914 r.

VLI,
Kt. nr 17

1879 r.

poległ

11–24 XII 1914 r.
walki w pobliżu
miejscowości Vrlaja
w Serbii

1873 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej,
powrócił z niej
1 XII 1917 r.

26 VII 1917 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Torshok (Gubernia
Twer)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 196

1892 r.

ranny

11 VII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo (front
włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 160

1881 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

27 I 1916 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Omsk (Gubernia
Tobolsk, Syberia)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 33

1897 r.

ranny

5 VII 1917 r.
walki w pobliżu
miejscowości Selo (front
włoski)

1916 r.

VLI,
Kt. nr 159

1892 r.

poległ

31 VIII 1916 r.
walki w pobliżu
Hrechorowa (Wołyń)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 152

1896 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

20 XII 1917 r.
walki w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 159

ranny, wzięty
do niewoli
rosyjskiej

8 IV 1915 r.
walki koło Gorlic,
potem obóz jeniecki
w miejscowości
Tiumen (Gubernia
Tobolsk, Syberia)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 33

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

18 I 1916 r.
obóz jeniecki
w miejscowości
Dubrowińsk (Gubernia
Akmolińsk, obecnie
środkowy Kazachstan)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 33

1888 r.

1888 r.
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Tab. 6. Lista strat mieszkańców Zaskala w czasie I wojny światowej.
Szarża
Hodnosť

Imię
i nazwisko
Meno
a priezvisko

Jednostka
Útvar

Data
ur.

Status

Sygn. akt
ÖSA KA

Data/okoliczności
śmierci

Rok
asenterunku

Dátum/okolnosti
smrti

Rok
odvodu

Spisová
značka
OSA KA

ranny

10–20 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Gubin (Wołyń)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

zaginiony

16 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Gubin (Wołyń)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 92

zaginiony

16 VII 1916 r.
walki w pobliżu
miejscowości Kolonia
Gubin (Wołyń)

1913 r.

VLI,
Kt. nr 92

1915 r.

VLI,
Kt. nr 92

Stav: nezvestný,
padlý, zranený,
Dátum
nie sú údaje,
nar.
v ruskom zajatí

Józef Kalata

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

Inf.

Jan Głąb

IR 20
IV batalion
14 kompania
piechoty

Gefreiter
Ldst.

Tomasz
Głąb

IR 20
IV batalion
16 kompania
piechoty

Inf.

Józef
Kąlatny

IR 20
7 kompania
piechoty

1896 r.

zaginiony

10 VI 1916 r. walki
w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

Inf.

Antoni
Rączka

IR 20
10 kompania
piechoty

1890 r.

zaginiony

9 VI 1916 r. walki
w pobliżu wsi
Pyszkowce koło
Buczacza (Ukraina)

1909 r.

VLI,
Kt. nr 92

Inf.

Augustyn
Gacek

LIR 32
5 kompania
piechoty

1894 r.

ranny

6 IX 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Petlikowce Nowe koło
Trembowli (Ukraina)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

Inf.

Tomasz
Rączka

LIR 32
10 kompania
piechoty

1894 r.

ranny

6 IX 1915 r.
walki w pobliżu wsi
Petlikowce Nowe koło
Trembowli (Ukraina)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 76

Ldst. Inf.

Marcin
Mucha

IR 40
4 kompania
zapasowa
piechoty

1890 r.

wzięty do
niewoli
rosyjskiej

28 I 1916 r.
walki w pobliżu
Buczacza (Ukraina)

1915 r.

VLI,
Kt. nr 97

Wojciech
Tylka

FJB 16
4 kompania
piechoty

ranny

27 VIII 1915 r.
walki
w pobliżu miejscowości
Monasterzyska
(Ukraina)

1914 r.

VLI,
Kt. nr 127

Inf.

Jäger

1895 r.

1895 r.

1891 r.

1886 r.
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Halina Szulc
Weronika Gąsienica

„Pójdziem nocą śród białych mgieł pobojowiska
i w bruzdach pogubione odgrzebiem ładunki
i Wasze zapomniane odnajdziem nazwiska
i trawą zarośnięte Wasze posterunki.”
Jan Pietrzycki – poeta legionowy, IX.1915 r.
Jan Pietrzycki – básnik a vojak v poľských legiónoch, november 1915

P

Š

raca poświęcona jest historii legionistów i żołnierzy wcielanych do wojska
austro-węgierskiego w czasie I wojny
światowej, pochodzących z Gminy Szaflary.
W pamięci najstarszych mieszkańców zachowały się tylko nieliczne wspomnienia dotyczące udziału ich przodków
w działaniach wojennych. Jakże jednak
cenne są pamiątki skrzętnie przechowywane w domowych archiwach, odnalezione i to często przypadkiem w domowych
zakamarkach czy też odszukane w archiwach państwowych. Na podstawie zachowanych fotografii, pocztówek pisanych
z frontu, odznaczeń, książeczek wojskowych
i innych pamiątek wojennych udało się
ustalić, gdzie żołnierze walczyli, na jakich
frontach, chociaż nie zawsze było to łatwe,

túdia je venovaná príbehom legionárov a vojakov odvedených
do rakúsko-uhorskej armády počas
1. svetovej vojny, ktorí pochádzali z obce
Szaflary.
V pamäti najstarších obyvateľov sa
zachovalo už veľmi málo spomienok
o účasti ich predkov na vojnových aktivitách. Preto sú pamiatky starostlivo uchovávané v domácich archívoch, objavené
(často náhodou) v domácich zákutiach či
tie vyhľadané v štátnych archívoch také
vzácne. Na základe zachovaných fotografií, pohľadníc písaných z frontu, vyznamenaní, vojenských preukazov a iných
vojnových pamiatok sa podarilo zistiť, kde
vojaci bojovali, na ktorých frontoch, aj
keď to nebolo vždy jednoduché, pretože
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Wyjście ochotników z Nowego Targu, 1914 r. / Odchod dobrovoľníkov z Nowého Targu, 1914

bowiem czas zatarł niektóre słowa, a fotografie wyblakły.
Dzięki uprzejmości rodzin, które udostępniły pamiątki, udało się odtworzyć historię
tych, którzy walczyli na różnych frontach
I wojny światowej. Wielu z nich nigdy nie
powróciło już do rodzinnego domu, nieznane jest też miejsce ich pochówku.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie
udało się dotrzeć do wszystkich zachowanych dokumentów. Przed nami jeszcze
wiele do odkrycia. Ważne jest jednak to, że
pomimo wielu trudności, udało się ukazać
losy legionistów w niniejszej publikacji.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim tym z Państwa, którzy udostępnili nam swoje rodzinne pamiątki i przekazali cenne informacje.

postupom času sa niektoré slová zatreli
a fotografie vybledli.
Vďaka láskavosti rodín, ktoré sprístupnili pamiatky, sa nám podarilo zrekonštruovať príbehy tých, ktorí bojovali na rôznych
frontoch 1. svetovej vojny. Mnohí z nich sa
už nikdy nevrátili do rodného domu, nie je
známe miesto ich pochovania.
Uvedomujeme si, že sa nám nepodarilo
nahliadnuť do všetkých zachovaných dokumentov. Určite nás čakajú ešte mnohé objavy. Dôležité je však to, že napriek mnohým
problémom sa v tejto publikácii podarilo
opísať osudy legionárov.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám sprístupnili svoje rodinné pamiatky a poskytli nám všetky vzácne informácie.
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1. Książeczka wojskowa Jana Bafii / Vojenský preukaz Jana Bafiu

BAFIA JAN ur. w 1885 r. w Bańskiej, syn
Andrzeja i Anny. Brał udział w działaniach
zbrojnych I wojny światowej. Po wojnie
wyjechał do Francji.

2. Jan Bafia z rodziną / Jan Bafia s rodinou
3. Książeczka wojskowa Jana Bafii / Vojenský preukaz Jana Bafiu
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BENDYK WOJCIECH ur. 02.04.1896 r. w Szaflarach, syn Józefa i Anny z domu Gał. Zmarł
6 grudnia 1922 r. w Wojskowym Szpitalu
w Wilnie. Jego grób znajduje się na Litwie,
na cmentarzu na Antokolu. Był uczniem
6 klasy Gimnazjum w Nowym Targu.
5. Wojciech Bendyk

4. Strona książeczki wojskowej Jana Bafii / Strana z vojenského
preukazu Jana Bafiu

BABIARZ TOMASZ ur. 11.12.1883 r. w Bańskiej,
zm. 29.11.1961 r. Służył w armii austriackiej.

6. Zdjęcie tablicy nagrobnej Tomasza Babiarza / Fotografia náhrobnej tabule Tomasza Babiarza
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ʢʢ

7. Grób Wojciecha Bendyka / Hrob Wojciecha Bendyka

ʢʢ

Przebieg służby:
Od 8 sierpnia 1914 r. do 1 września
1914 r. należał do Podhalańskiej
Drużyny Strzeleckiej por. Minkiewicza.
Do Legionów Polskich wstąpił 1 września
1914 r., gdzie służył do 25 października

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

1917 r. i przydzielony został do 3 Pułku
Piechoty 1 Kompanii por. Minkiewicza
jako sekcyjny. W tym czasie walczył
w Besarabii w kwietniu 1915 r., pod
Rarańczą w czerwcu 1915 r., a w lipcu
1916 r. w bitwie pod Gradiani nazwa
częściowo nieczytelna we Włoszech.
Dnia 3 sierpnia 1916 r. był ranny
w rękę w bitwie pod Sitowiczami nad
rzeką Stochód i przebywał w szpitalu
wojskowym w Rabce i w Nowym Targu.
Po wyleczeniu powrócił do 3 Pułku
Piechoty. W tym czasie jako szeregowiec
zgłosił się w dniach 3–5 maja 1917 r.
do egzaminu prywatnego z klasy V i VI
Gimnazjum w Nowym Targu, który to
egzamin zdał.
Od 25 października 1917 r. do 15 lutego
1918 r. służył w 1 Pułku Artylerii Polowej
2 baterii por. Rudzkiego jako celowniczy.
Następnie przebywał w niewoli
austriackiej i został internowany w obozie
jeńców na Węgrzech w Bustyahaza
od 15 lutego 1918 r. do 25 kwietnia
1918 r.
Od 25 kwietnia 1918 r. do 8 grudnia
1918 r. służył w armii austriackiej
46 Art. Regiment jako ogniomistrz.

8. Skan kwestionariusza Wojciecha Bendyka / Naskenovaný dotazník Wojciecha Bendyka
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9. Karta ewidencyjna Wojciecha Bendyka / Registračný list Wojciecha Bendyka
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10. Karta ewidencyjna Wojciecha Bendyka / Registračný list Wojciecha Bendyka
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11. Uzasadnienie przyznania odznaczenia / Odôvodnenie udelenia vyznamenania

12. Karta zgonu Wojciecha Bendyka / Potvrdenie o úmrtí Wojciecha Bendyka
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ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

ʢʢ

Od 8 grudnia 1918 r. do 25 lutego
1919 r. służył w 1 Pułku Artylerii
Górskiej 2 Baterii por. Michałowskiego
w Nowym Targu, skąd na własną prośbę
przeniósł się do 1 Pułku Artylerii
Polowej, gdzie służył jako ogniomistrz
wywiadowczy.
Od 25 lutego do 20 sierpnia 1919 r.
służył w 1 Pułku Artylerii Polowej por.
Rudzkiego jako oficer wywiadowczy.
Od 20 sierpnia 1919 r. do 10 maja
1920 r. służył w 1 Pułku Artylerii Polowej
1 Baterii por. Miąsowicza.
Od 10 maja 1920 r. do 1 marca 1921 r.
służył w 1 Pułku Artylerii Polowej
3 Baterii kap. Kowalskiego.
Od 1 marca do 27 października 1921 r.
służył w 1 Pułku Artylerii Polowej
5 Baterii.

Został mianowany podporucznikiem
i brał udział we wszystkich akcjach frontowych 1 Dywizji Piechoty LP, a w grudniu
1921 r. został mianowany porucznikiem. [1]
Odznaczony:
Krzyżem Walecznych po raz drugi,
KrzyżemNiepodległości [2]
Virtutti Militari za wojnę 1919-1920. [3]

13. Ks. Leopold Bukowski

wybuchu wojny wyruszył wraz z kompanią
ochotników z Nowego Targu do Krakowa i wstąpił do LP. Został przydzielony do 12 Kompanii III Baonu 3. PP LP.
Uczestniczył w kampanii karpackiej pułku.
Ranny został 15 lutego 1915 r. w potyczce pod Markową k. Nadwórnej, w maju
1915 r. przebywał w szpitalu w Nowym
Targu. Po powrocie do szeregów walczył m.
in. na froncie wołyńskim i 5 lipca 1916 r.
dostał się pod Wołczeckiem do niewoli
rosyjskiej. Powrócił do kraju w marcu
1918 r. Wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego, uczęszczał na Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ʢʢ
ʢʢ
ʢʢ

KSIĄDZ BUKOWSKI LEOPOLD ur. 26.12.1894 r.
w Maruszynie, syn Jakuba i Anny z domu
Strama. Absolwent gimnazjum. Książeczka wojskowa nr 3159. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [4]
W 1907 r. został uczniem Gimnazjum
w Nowym Targu. Przed I wojną światową
był członkiem Drużyn Podhalańskich. Po

14. Skan dokumentu z archiwum / Naskenovaný dokument z archívu
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Wraz z innymi klerykami uczestniczył
w wojnie polsko-bolszewickiej. 29 czerwca
1922 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk
bp. Adama Sapiehy. Był następnie wikariuszem w parafiach w Osieku (1922–1926),

Jaworznie (1927–1927), Niepołomicach
(1927–1928), Bodzanowie (1928) i Więcławicach (1928–1935). W 1935 objął funkcję
proboszcza w parafii św. Wojciecha w Krzeczowie k. Lubienia. 20 czerwca 1943 r.
podczas pacyfikacji Krzeczowa został aresztowany i osadzony w Zakopanem, a następnie
w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. 20 lipca 1943 r. został wywieziony
do KL Auschwitz (nr obozowy 130365).
24 lipca 1944 r. przeniesiony do KL Buchenwald (nr obozowy 62540). Zginął 15 kwietnia 1945 r. w Mittelbau podczas ewakuacji
obozu. [5]
BUKOWSKI MICHAŁ, ur. w Zaskalu. Służył w armii
austriackiej.
16. Michał Bukowski z żołnierzem austriackim /
Michał Bukowski s rakúskym vojakom

15. Pocztówka z wojny Michała Bukowskiego / Pohľadnica z vojny
Michała Bukowského
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17. Pocztówka z wojny Władysława Bukowskiego do narzeczonej Marianny Sieczki / Pohľadnica z vojny Władysława Bukowského pre snúbenicu Mariannu Sieczku

BUKOWSKI WŁADYSŁAW ur. w Bańskiej. Służył
w armii austriackiej, zginął w czasie wojny.
BYLINA ANDRZEJ ur. w Zaskalu. Służył w armii
austriackiej.

18. Władysław Bukowski z narzeczoną Marianną Sieczką /
Władysław Bukowski so snúbenicou Mariannou Sieczkou

19. Odznaczenie Andrzeja Byliny /
Vyznamenanie Andrzeja Bylinu
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20. Pocztówka z wojny Andrzeja Byliny do matki Agnieszki Byliny. / Pohľadnica z vojny Andrzeja Bylinu pre matku Agnieszku Bylinu

CACHRO FRANCISZEK ur. 1892 r. w Szaflarach, zm.
7.12.1963 r., służył w armii austriackiej.
Powrócił z wojny w 1918 r.

21. Andrzej Bylina

22. Franciszek Cachro z narzeczoną Antoniną /
Franciszek Cachro so snúbenicou Antoninou
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FĄFROWICZ JÓZEF ur. w Zaskalu, służył w armii
austriackiej.

23. Mapa bitwy pod Kostiuchnówką [7] / Mapa bitky pri Kostiuchnówke [7]

CISZEK FRANCISZEK – ur. 24.01.1894 r. w Maruszynie, syn Rozalii i Jana, rolnik. Służył
w stopniu szeregowego w 2 Kompanii I Baonu 3 Pułku Piechoty LP, poległ
pod Kostiuchnówką 4 listopada 1915 r.
Odznaczony pośmiertnie Krzyżem
Niepodległości. [6]

25. Legitymacja wojskowa Józefa Fąfrowicza /
Vojenský preukaz Józefa Fąfrowicza

24. Strona książeczki wojskowej Józefa Fąfrowicza / Strana z vojenského preukazu Józefa Fąfrowicza
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26.Fragment zapisków Józefa Fąfrowicza / Úryvok z poznámok Józefa Fąfrowicza
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27. Legitymacja wojskowa Józefa Gacka / Vojenský preukaz Józefa Gacka

28. Krzyż Niepodległości Józefa Gacka /
Kríž nezávislosti Józefa Gacka

GACEK JÓZEF ur. 05.07.1895 r. w Szaflarach, zmarł 12.07.1981 r., syn
Jędrzeja i Anny Warniczek, rolnik.
Nr karty wojskowej: 1353.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [8] Nr legitymacji 17707.
Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił w sierpniu 1914 r.
do Legionów Polskich. Służył jako

29. Dokument potwierdzający nadanie Krzyża Niepodległości Józefowi Gackowi /
Potvrdenie o udelení Kríža nezávislosti pre Józefa Gacka
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szeregowy w 5. Kompanii II Baonu 3. Pułku
Piechoty II Brygady LP. Został wysłany
na front włoski. Walczył też w Chorwacji.
JANIK JÓZEF ur. 04.01.1894 r. w Maruszynie,
syn Jana i Anny Polak, rolnik. Książeczka
wojskowa nr 30043.

31. Krzyż Niepodległości Józefa Janika /
Kríž nezávislosti Józefa Janika
30. Odznaka Legionów Polskich Józefa Janika / Odznak Poľských legiónov Józefa Janika

32. Legitymacja wojskowa Józefa Janika / Vojenský preukaz Józefa Janika
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Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił
18 sierpnia 1914 r. do Legionów Polskich.
Służył jako szeregowy w 3. Kompanii
I Baonu 3. Pułku Piechoty LP. Zwolniony ze służby 17 lipca 1915 r. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [9] Nr legitymacji 43111.
KALATA JĘDRZEJ /ANDRZEJ/ ur. w 1895 r. w Szaflarach, syn Piotra i Marii, rolnik. Książeczka
wojskowa nr 464. Odznaczony Krzyżem
Niepodległości. [10]
Wstąpił do Legionów Polskich 13 października 1914 r. i został przydzielony do 2 Pułku
Piechoty LP. Ranny został podczas kampanii karpackiej, leczył się w jednym ze szpitali w Czechach, następnie w Kamieńsku
(listopad 1915 r.– styczeń 1916 r.). Podczas
kampanii wołyńskiej służył w kolumnie sanitarnej 2 Pułku Piechoty II Brygady LP. Awansowany został 27 stycznia 1917 r. na starszego szeregowego i służył w Dywizyjnym
Zakładzie Sanitarnym. Po próbie przejścia
przez front pod Rarańczą (15–16 lutego
1918 r.) internowany został przez Austriaków w Szeklence i wcielony do austro-węgierskiego 77 Pułku Piechoty. [11]

33. Wojciech Kamiński

Od 10 maja 1920 r. do 11 października1920 r. służył w I Pułku Czołgistów
I Kompanii na Litwie. [12]

KALATA JÓZEF ur. 03.01.1899 r. w Szaflarach,
zm. w 1977 r., syn Bartłomieja i Antoniny Mól, służył w armii austriackiej
od 1 maja 1917 r. do 24 czerwca 1918 r.,
kapral – mianowany 5.04.1922 r., plutonowy rezerwy – 11.05.1943 r. W 1919 r.
został zaprzysiężony w 6 Pułku Piechoty organizowanym we Włoszech.

KAMIŃSKI WOJCIECH – ur. 05.06.1889 r. w Szaflarach jako syn Michała i Katarzyny. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej w Szaflarach. 1 sierpnia 1914 r. został powołany

34. Skan dokumentu z archiwum CAW / Naskenovaný dokument z Centrálneho vojenského archívu
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35. Fragment kwestionariusza Józefa Kalaty / Úryvok z dotazníka Józefa Kalatu

do wojska. W Krakowie otrzymał przydział do 12 Krakowskiej Dywizji Piechoty, walczył przez 3 lata na różnych frontach:
był na Węgrzech 1916/1917 r., na froncie włoskim nad rzeką Piava. W 1917 r.

pod koniec lipca powrócił z frontu włoskiego do domu. W 1920 r. jako ochotnik
ćwiczył w Artylerii Górskiej w Nowym
Targu. [13] Po zawieszeniu broni został
zdemobilizowany.
– 57 –

36. Pocztówka Ludwiki Kamińskiej do Wojciecha Kamińskiego z 1915 r. / Pohľadnica Ludwiky Kamińskej pre Wojciecha Kamińského z roku 1915

37. Fragmenty zapisków wojennych Wojciecha Kamińskiego / Úryvky z poznámok z vojny Wojciecha Kamińského
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38. Fragmenty zapisków wojennych Wojciecha Kamińskiego / Úryvky z poznámok z vojny Wojciecha Kamińského

MARUSARZ STANISŁAW ur. 03.09.1897 r. w Skrzypnem jako syn Andrzeja i Agnieszki z domu
Hyc.
Od 1 lipca 1912 r. do 30 lipca 1914 r.
należał do Drużyny Podhalańskiej
w Skrzypnem. Podczas I wojny światowej
służył w armii austriackiej. Walczył na froncie włoskim, gdzie dostał się do niewoli 12 lipca 1917 r. Przebywał w obozie
wojskowym La Mandria Di Chivasso
we Włoszech. W marcu 1919 r. wstąpił
do armii polskiej we Francji jako ochotnik i otrzymał przydział do Pułku Piechoty im. Zawiszy Czarnego i służył w 7 Pułku
Strzelców. Po przyjeździe do Polski w maju
1919 r. został przerzucony na front ukraiński i brał udział w walkach pułku przeciw
Ukraińcom w rejonie Tarnopol, Złoczów,
Podwołoczyska, Wołoczyska, aż po linię

Zbrucz. Z wojska został zwolniony w maju
1921 r. [14]
KSIĄDZ MARUSARZ STANISŁAW ur. 17.06.1898 r.
w Skrzypnem w wielodzietnej rodzinie.
Był synem Andrzeja i Anny z domu Bąk.
Początkowo naukę pobierał w Skrzypnem,
a następnie rozpoczął naukę w Gimnazjum w Nowym Targu w roku szkolnym
1911/1912. 12 lutego 1917 r. został powołany do czynnej służby wojskowej w armii
austriackiej do 4 Kompanii 20 Pułku
Piechoty w Tarnowie. Po kilku miesiącach
został przeniesiony do 1 Pułku Artylerii
Górskiej. Tam służył do 30 października
1918 r. [15]
Będąc nadal w służbie wojskowej złożył
egzamin z klasy VI i VII jako „prywatysta”
w latach 1917–1918. [16]
– 59 –

39. Życiorys Stanisława Marusarza / Životopis Stanisława Marusarza
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40. Zaświadczenie Stanisława Marusarza o przynależności do Drużyny Podhalańskiej / Potvrdenie Stanisława Marusarza o členstve v paramilitaristickej
organizácii Drużyna Podhalańska
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szeregowy w artylerii/. W maju 1918 r.
nawiązał kontakty z kapitanem Otokarem „
Brzozą” Brzeziną, który przyjął go do tajnej
Polskiej Organizacji Wojskowej.
Z rozkazu Kapitana miał potajemnie spełniać następujące rozkazy:
Zdobywać i starannie w ukryciu
przechowywać broń.
Chronić byłych legionistów i innych
dezerterów z wojska austriackiego
od aresztowania, dostarczaniu im
przepustek in blanco oraz myleniu
miejsca ich pobytu na wypadek, gdyby
żandarmeria wpadła na ich trop.

ʢʢ

ʢʢ

Z rozkazu kapitana „Brzozy” Brzeziny razem z innymi żołnierzami rozbrajał
1 Pułk Artylerii Górskiej w Nowym Targu.
„Pod osłoną nocy z 31 października/
1 listopada 1918 r. polscy żołnierze oraz
legioniści z Nowego Targu, dowodzeni przez

41. ksiądz Stanisław Marusarz / Stanisław Marusarz, kňaz

Walczył na froncie włoskim i w kwietniu
1918 r. wrócił do Baterii Zapasowej 1 Pułku
Artylerii Górskiej w Nowym Targu, gdzie
dosłużył się stopnia Bombardiera /starszy

42. ksiądz Stanisław Marusarz jako żołnierz z narzeczoną Eugenią i jej rodziną / Stanisław Marusarz ako vojak so snúbenicou Eugeniou a jej rodinou
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43. ksiądz Stanisław Marusarz z rodzicami i siostrami / Stanisław Marusarz s rodičmi a sestrami

kapitana Brzezinę /znanego także jako major
Brzoza/, zajęli zabudowania poligonu artyleryjskiego oraz znajdujące się tam magazyny
amunicji i żywności. Tej samej nocy Polacy
rozbroili żołnierzy austriackich”. [17]
Po tym wydarzeniu major Brzezina
mianował Stanisława Marusarza kapralem.
Dnia 1 listopada 1918 r. wstąpił do armii
polskiej jako ochotnik, gdzie służył do grudnia 1919 r. w 6 Pułku Artylerii Polowej.
W tym czasie zdał egzamin dojrzałości tzw.
„maturę wojenną” w Gimnazjum w Nowym
Targu. [18]
Miłość do Eugenii Maliszówny – nauczycielki spowodowała, że wyjechał na Lubelszczyznę, gdzie przez krótki okres czasu
/od lutego do czerwca 1920 r./ pracował
jako tymczasowy nauczyciel w Blinowie.
Ze względu na trudną sytuację rodzinną,
Eugenia zerwała zaręczyny, gdyż jej mama
zmarła na tyfus a ona musiała zaopiekować
się młodszym rodzeństwem. Z całą rodziną
wyjechała do Wielkopolski, gdzie podjęła

pracę nauczycielki w Ryszewie wiążąc się
z południowymi kresami Pałuk na całe życie.
[19] Stanisław Marusarz powrócił do Nowego Targu i ponownie wstąpił armii polskiej
jako ochotnik.
W lipcu 1920 r. razem z innym żołnierzem /nazwisko nieznane/ z 6 Pułku Artylerii Górskiej zorganizowali w Nowym Targu
„I Ochotniczą Podhalańską Drużynę”,
która jako pierwsza wyruszyła z Krakowa
do Warszawy pod nazwą „Artyleria Ochotnicza Krakusów Bateria I.” St. Marusarz
pełnił w niej funkcję działonowego. Brał
też udział w wojnie bolszewickiej.
Jak wspomina ks. Marusarz w swoim
życiorysie /wtedy jeszcze żołnierz/
„Spod Warszawy poprzez Lublin –
Kowel – Łuck – Równe w pogoni za
bolszewikami dotarliśmy do Zwiahla
na Wołyniu, gdzie w niedzielę
17.10.1920 r. po krwawych walkach
dywizji zakończyła się wojna.” [20]
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W czasie walk prawdopodobnie został
ranny i przebywał w szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. Szpital opuścił w styczniu 1921 r. Zwolniono go z czynnej służby
wojskowej w stopniu plutonowego w 1 Pułku
Artylerii Konnej w Górze Kalwarii w 1921 r.
Nieszczęśliwa miłość sprawiła, że po zwolnieniu z wojska udał się na studia teologiczne do Gniezna, które ukończył w latach
1921–1925. Został kapłanem mając 27 lat.
Mszę prymicyjną odprawił 25 października
1925 r. w kościele parafialnym w Szaflarach,
a dalsze uroczystości odbyły się w rodzinnym
Skrzypnem. Został proboszczem na parafii
w Strzałkowie w 1931 r. [21] Gdy wybuchła II wojna światowa został aresztowany w marcu 1940 r. i wywieziony do obozu

koncentracyjnego w Dachau. W tzw. „transporcie inwalidów”/byli to więźniowie chorzy
i niezdolni do pracy/ wraz z innymi księżmi
został wywieziony do zamku Hartheim, koło
Linzu, a następnie zamordowany w komorze
gazowej. Męczeńską śmierć poniósł 18 maja
1942 r. [22]
…„Ksiądz Stanisław Marusarz nie wrócił
do swojego Skrzypnego, do swej ziemi
podhalańskiej, do tatrzańskich gór.
Załkały tylko serca najbliższej rodziny,
zapłakały turnie i uboce…” [23]
MORAWA STANISŁAW ur. 25.07.1894 r. w Maruszynie, syn Jędrzeja i Rozalii Piszczór. Rolnik.
Książeczka wojskowa nr 165. Został
odznaczony Krzyżem Niepodległości,
[24] Krzyżem Legionowym i brązowym
Medalem Waleczności.

44. Nadanie Krzyża Legionowego Stanisławowi Morawie /
Udelenie Legiónového kríža Stanisławovi Morawovi

45. Stanisław Morawa
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46. Książeczka wojskowa Stanisława Morawy / Vojenský preukaz Stanisława Morawu
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47. Poświadczenie służby Stanisława Morawy / Potvrdenie o službe Stanisława Morawu
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W 1913 r. należał do Drużyny Podhalańskiej. Wstąpił do oddziałów strzeleckich
4 sierpnia 1914 r. Od 25 września 1914 r.
pełnił służbę w 1 Kompanii I Baonu 3.
Pułku Piechoty LP jako szeregowy. Brał
udział w bitwach pod Nadwórną, Mołotkowem, Zieloną, Rafajłową, Maksymcem, Rokitną i Rarańczą. 5 listopada
1915 r. został ranny pod Kostiuchnówką /postrzelony w obie nogi/. Przez wiele
miesięcy leczył się w szpitalu w Krakowie.
Ze względu na stan zdrowia został zwolniony ze służby w 1916 r. Po wojnie należał do Z LP Oddział w Nowym Targu.

Maksymcem, leczył się w szpitalu w Dombo
oraz w szpitalu w Arpad. Po wyleczeniu powrócił ponownie do 1 Kompanii. Następnie, aż
do wycofania Legionów z frontu w październiku 1916 r. służył w polu. Po kryzysie

PAWLIKOWSKI JAN ur. 26.12.1895 r. w Szaflarach,
zm. w 1943 r., syn Franciszka i Anny Kalata, rolnik. Książeczka wojskowa nr 1537.
W latach 1912–1914 należał do Drużyn
Strzeleckich w Białym Dunajcu. Wstąpił
do Legionów Polskich 16 września 1914 r.
i otrzymał przydział do 1. Kompanii I Baonu
3 Pułku Piechoty LP, gdzie służył jako szeregowy. Brał udział w Kampanii Karpackiej,
Besarabskiej, Bukowińskiej i Wołyńskiej.
16 grudnia 1914 r. został ranny w bitwie pod

48. Dokument potwierdzający nadanie Krzyża Niepodległości
Janowi Pawlikowskiemu / Dokument s potvrdením o udelení Kríža
nezávislosti Janovi Pawlikowskému

49. Książeczka legionowa Jana Pawlikowskiego / Legiónový preukaz Jana Pawlikowského
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50. Legitymacja wojskowa Jana Pawlikowskiego / Vojenský preukaz Jana Pawlikowského

przysięgowym (lipiec 1917 r.) służył w 1.
Kompanii I Baonu 3. Pułku Piechoty Polskiego Korpusu Posiłkowego i po próbie przejścia II Brygady przez front pod Rarańczą
(15–16 lutego 1918 r.) został internowany
przez Austriaków i osadzony w obozach jenieckich na Węgrzech w Talaborfalva i Marmarosz-Sziget. Po dwóch miesiącach wywieziony do Włoch i przydzielony do austriackiego
wojska 20 Pułku Piechoty, wysłany na front
serbski do Knić, a następnie ze względu na stan
zdrowia zwolniony ze służby. [25]
Odznaczony trzykrotnie Krzyżem
Walecznych i Krzyżem Niepodległości [26]
RUSNAK STANISŁAW ur. w Bańskiej, służył w armii
austriackiej. Został odznaczony austriackim
Krzyżem Wojskowym Karola.
51. Stanisław Rusnak (pierwszy z prawej strony)
z innymi żołnierzami z Bańskiej / Stanisław Rusnak (prvý sprava)
s inými vojakmi z Bańskej

SIECZKA JAN ur. w 1897 r. w Bańskiej, walczył
w armii austriackiej.
– 68 –

53. Odznaczenie austriackie Krzyż Wojskowy Karola (napis „VITAM
ET SANGVINEM/życiem i krwią/„GRATI PRINCEPSET PATRIA
CAROLUS IMPETREX” wdzięczny książę i kraj, Karol,cesarz i król/) /
Rakúske vyznamenanie Karolov vojenský kríž (nadpis „VITAM
ET SANGVINEM“ /životom a krvou/ „GRATI PRINCEPS ET PATRIA
CAROLUS IMP ET REX” vďačný princ a vlasť, Karol, cisár a kráľ/)

54. Odznaczenie austriackie Brązowy Medal Waleczności /
Rakúske vyznamenanie Bronzová medaila za statočnosť

52. Karta wojskowa Jana Sieczki / Vojenský preukaz Jana Sieczku

55. Poświęcenie kapliczki postawionej przez Wojciecha Sieczkę jako wotum wdzięczności za szczęśliwy powrót z wojny / Vysvätenie kaplnky postavenej
Wojciechom Sieczkom ako prejav vďaky za šťastný návrat z vojny.
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SIECZKA WOJCIECH ur. 07.04.1893 r. /24 maja 1893 r.
/w Bańskiej, syn Franciszka i Agnieszki Pawlikowskiej. Rolnik. Książeczka wojskowa nr 1223,
Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [27]
Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił po
wybuchu wojny do Legionów Polskich. Służył
w Oddziale Technicznym 3 Pułku Piechoty LP.
Od 24 października 1914 r. do 8 października 1916 r. przebywał na froncie. Przeszedł szlak
bojowy od Karpat do Włoch. Po zakończeniu
działań wojennych szczęśliwie powrócił do domu.
W 1930 r. postawił niedaleko domu
w Bańskiej Wyżnej krzyż jako votum dziękczynne za szczęśliwy powrót z I wojny światowej i służbę w Legionach.
STOPKA JAN ur. w 1886 r. w Skrzypnem jako syn
Macieja i Kunegundy, służył w armii austriackiej w 17 Pułku Piechoty jako szeregowy,

56. Książeczka wojskowa Jana Stopki /
Vojenský preukaz Jana Stopku

57. Książeczka wojskowa Jana Stopki / Vojenský preukaz Jana Stopku
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58. Książeczka wojskowa Jana Śmiałka / Vojenský preukaz Jana Śmiałka
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ŚMIAŁEK JAN ur. w 1895 r. w Skrzypnem.
Służył w armii austriackiej w 20 Pułku
Piechoty od 1914 r. do 1918 r. W czasie
wojny walczył jako szeregowiec na froncie włoskim, gdzie był ranny w prawą
nogę w 1916 r. w bitwie pod Guzeem ?/
nazwa mało czytelna/, leczył się w szpitalu polowym.
WALKOSZ JAN ur. w Szaflarach w 1896 r. jako
syn Jana i Katarzyny Warniczek. Legionista. Zginął w 1920 r. w Pińskich Błotach
w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości.
pośmiertnie [28]
WALKOSZ PIOTR ur. 27.07. 1894 r. w Szaflarach, rolnik, zm. w 1976 r. pochowany jest na cmentarzu w Szaflarach, syn
Andrzeja i Wiktorii. Książeczka wojskowa nr 31337. Do oddziałów strzeleckich

59. Jan Walkosz

60. W Pińskich Błotach zginął Jan Walkosz [29] / V Pinských močariskách zahynul Jan Walkosz [29]
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61. Skan dokumentu Piotra Walkosza [30] / Naskenovaný dokument Piotra Walkosza [30]

wstąpił 14 sierpnia 1914 r. i do lutego 1915 r. służył w 1 kompanii I Baonu
3 Pułku Piechoty LP. Brał udział w wielu
walkach z wojskami rosyjskimi na Wołyniu, min. o Polską Górę. Kontuzjowany był w bitwie pod Zieloną i ranny pod
Maksymcem.
/We wspomnieniach syna Walkosza
Andrzeja –jego ojciec Walkosz Piotr został
ranny podczas ataku na bagnety, miał przestrzelone płuca, był ranny w szyję, ogłuszony na lewe ucho od wybuchu granatu./ [31]
Po zakończeniu leczenia w szpitalu został
przydzielony do 9 Kompanii III Baonu
4 Pułku Piechoty, gdzie służył do 20 lutego 1916 r. Następnie ponownie został skierowany do szpitala. Od maja 1916 r. służył
w 9 kompanii III Baonu 6 Pułku Piechoty
w stopniu kaprala. Był ranny w bitwie pod

62. Piotr Walkosz

63. Odznaczenia Piotra Walkosza / Vyznamenania Piotra Walkosza
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64. Dokument potwierdzający nadanie Piotrowi Walkoszowi „Krzyża Walecznych” / Dokument potvrdzujúci, že Piotrovi Walkoszovi bolo udelené
vyznamenanie „Kríž za chrabrosť“

65. Dokument potwierdzający nadanie odznaczenia „Krzyża Niepodległości” Piotrowi Walkoszowi / Dokument potvrdzujúci, že Piotrovi Walkoszovi
bolo udelené vyznamenanie „Kríž nezávislosti“
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Sitowiczami 22 sierpnia 1916 r. Brał udział
w wojnie bolszewickiej w 1920 r. W listopadzie skierowany był do biura werbunkowego w Olkuszu. W wyniku obrażeń odniesionych w czasie wojny pozostał inwalidą. Po
zakończeniu I wojny światowej miał stwierdzone 45% utraty zdrowia.
Odznaczony:
a/ Krzyżem Legionów Polskich Józefa
Piłsudskiego 1914–1918
b/ Krzyżem Niepodległości [32]
c/ K r zyżem Walecznych n a d any 23.VI.1923 r. za zasługi bojowe
w 6 Pułku Piechoty LP
d/ osobiście odznaczony przez Józefa Piłsudskiego odznaką sztandaru [33]
WILCZEK WOJCIECH ur. 21.04.1895 r. w Szaflarach,
syn Jakuba i Marianny, zm. 14.04.1972 r.

66. Wojciech Wilczek wraz z innymi żołnierzami nazwiska nieznane /
Wojciech Wilczek spolu s inými vojakmi, neznáme priezviská

Służył w 12 Kompanii 3 Pułku Strzelców
Podhalańskich.
ZALIŃSKI WINCENTY ur. w 1886 r. w Bańskiej. Służył
w 20 Pułku Piechoty 3 Kompanii. Brał udział
w działaniach wojennych na froncie włoskim.
W 1915 r. przebywał w szpitalu w Jarosławcu, ale nie powrócił już do domu, ponieważ
zmarł na tyfus, który w tym czasie dziesiątkował żołnierzy w czasie I wojny światowej.
Nie wiadomo, gdzie został pochowany.
ZAPOTOCZNY JAKUB ur. w 1892 r. w Skrzypnem,
zm. w 1970 r. Gdy wybuchła wojna wstąpił do armii. Nie wiadomo, gdzie walczył.

67. Wincenty Zaliński
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68. Metryka śmierci Wincentego Zalińskiego / Úmrtný list Wincentyho Zalińského
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BABIARZ WOJCIECH ur. 1887 r. w Maruszynie,
zm. 24.10.1977 r. Odznaczony Medalem
Niepodległości. [34] Służył w 20 Pułku
Piechoty. Był saperem. Walczył na froncie
włoskim i węgierskim.

W czasie walk w pobliżu Krosna w maju
1915 r. został uznany za zaginionego.
BOROWICZ WINCENTY ur. w 1894 r. w Maruszynie. Po wybuchu I wojny światowej wraz
z oddziałem nowotarskim wstąpił do Legionów Polskich. Walczył w szeregach II
Brygady LP.

BABICZ IGNACY ur. w 1892 r. w Bańskiej. W sierpniu 1914 r. wraz z ochotnikami z Nowego
Targu wstąpił do 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich.

BRZESZKOWSKI JAN ur. 28.05.1895 r. w Szaflarach. Służył w 20 Pułku Piechoty, walczył
na froncie włoskim.

BARNAŚ WALENTY ur. w 1894 r. w Bańskiej.
Do Legionów Polskich wstąpił w sierpniu 1914 r. wraz z innymi ochotnikami z Nowego Targu. Został przydzielony
do 3 Pułku Piechoty II Brygady LP.

BUKOWSKI FRANCISZEK ur. w 1893 r. w Bańskiej.
Do Legionów Polskich wstąpił w sierpniu
1914 r. wraz z ochotnikami z Nowego Targu
i został przydzielony do 3 Pułku Piechoty LP,
a w 1915 r. do 6 Pułku Piechoty LP.

BEDNARZ PIOTR ur. 27.06.1892 r. w Bańskiej.
Odznaczony Medalem Niepodległości. [35]
Do Legionów Polskich wstąpił w sierpniu
1914 r. wraz z innymi ochotnikami z Nowego Targu i został przydzielony do 3 Pułku
Piechoty. Podporucznik rezerwy.

BUKOWSKI FRANCISZEK ur. w 1895 r. w Bańskiej.
Służył w IV Batalionie 14 Kompanii Piechoty, został ranny w czasie walk
na froncie włoskim w 1916 r.

BOBAK BRONISŁAW ur. 15.10. 1897 r. w Skrzypnem. Syn Zofii. Czeladnik szewski. Książeczka wojskowa nr 51219. Odznaczony
Krzyżem Niepodległości. [36]
Po wybuchu I wojny światowej wraz
z oddziałem nowotarskim wstąpił do Legionów Polskich. Od 21 września 1914 r.
służył w 11. Kompanii III Baonu 3. Pułku
Piechoty LP, gdzie pozostał do 25 marca
1915 r. Następnie był odnotowany w 12.
Kompanii III Baonu 3. Pułku Piechoty II
Brygady LP. Uczestniczył w kampaniach:
karpackiej, bukowińskiej i wołyńskiej.

BUKOWSKI JAN ur. w 1886 r. w Maruszynie.
Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił po
wybuchu I wojny światowej do Legionów
Polskich. Służył w szeregach II Brygady LP.

BORKOWSKI JĘDRZEJ ur. w 1890 r. w Bańskiej.
Zgłosił się do Legionów Polskich w sierpniu 1914 r. wraz z nowotarską grupą ochotników. Służył w 12 Kompanii Piechoty.

BUKOWSKI STANISŁAW ur. w 1894 r. w Maruszynie.
Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił po
wybuchu I wojny światowej do Legionów
Polskich. Służył w szeregach II Brygady LP.

BUKOWSKI JAN ur. w 1885 r. w Maruszynie.
Służył w I Kompanii Zapasowej Piechoty, w grudniu 1914 r. został ranny w czasie
walk na Ukrainie.
BUKOWSKI JÓZEF ur. w Maruszynie w 1897 r.
Służył w 19 Kompanii Piechoty. Został
ranny w czasie walk na froncie włoskim.
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CACHRO STANISŁAW ur. w Szaflarach 12.06.1894 r.
zm. 04.02.1964 r. Służył w armii austriackiej. Z wojny wrócił po 12 latach niewoli.

13 Kompanii Piechoty II Brygady LP. Poległ
w czasie walk na Wołyniu w lipcu 1916 r.
HAJNOS PIOTR ur. w Bańskiej

CACHRO STANISŁAW ur. w 1893 w Bańskiej.
Do Legionów Polskich wstąpił w sierpniu
1914 r. wraz z grupą ochotników z Nowego Targu. Został przydzielony najpewniej
do 3 Pułku Piechoty II Brygady LP.

JANIK JAN ur. w 1895 w Maruszynie. Wraz
z oddziałem nowotarskim wstąpił po wybuchu wojny do Legionów Polskich. Walczył
w szeregach II Brygady LP.

GACEK AUGUSTYN ur. sierpniu 1894 r. w Zaskalu. Rolnik. Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił po wybuchu wojny do Legionów Polskich. Walczył jako szeregowy
w 5 Kompanii Piechoty II Brygady LP.
W czasie walk na Ukrainie we wrześniu
1915 r. został ranny.

JANIK JAN ur. 18.06.1899 r. w Maruszynie.
JANIK JÓZEF ur. 04.03.1893 r. w Maruszynie, syn Stanisława, służył w 8 Kompanii
3 Pułku Piechoty LP. Był ranny w bitwie
pod Wołczkiem na Wołyniu 5 lipca 1916 r.
JARZĄBEK JAN ur. w 1895 r. w Międzyczerwiennem (ob. Czerwienne), syn Józefa, zam.
w Bańskiej. Rolnik. Książeczka wojskowa
nr 51074. Wraz z oddziałem nowotarskim
wstąpił po wybuchu wojny do Legionów
Polskich. Walczył jako starszy szeregowy
w 4 Kompanii I Baonu 3 Pułku Piechoty II Brygady LP. Po kryzysie przysięgowym (lipiec 1917 r.) przeniesiony został
do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Po
próbie przejścia przez front pod Rarańczą (15–16 luty 1918 r.) był internowany w Huszt.

GACEK JÓZEF ur. 1.07.1895 r. w Szaflarach.
Odznaczony Medalem Niepodległości. [37]
GACEK SZCZEPAN ur. 26.12.1884 r. w Zaskalu,
syn Jakuba i Wiktorii Król. Odznaczony
Medalem Niepodległości. [38] Nr legitymacji 29906.
GAWRON JAN ur. w Maruszynie. Służył
w 20 Pułku Piechoty, walczył na froncie
włoskim.
GIL WOJCIECH ur. 26.09.1896 r. w Szaflarach

KALATA JĘDRZEJ ur. 08.09. 1895 r. w Szaflarach, syn Jana i Anny Kopińskiej. Służył
w Oddziale Technicznym 3 Pułku Piechoty II Brygady LP. Od 24 października
1914 r. – 8 października 1916 r. pozostawał
na froncie. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [39] Nr legitymacji 22597.

GŁĄB JAN ur. w 1895 r. Zaskalu. Po wybuchu wojny wraz z oddziałem nowotarskim
wstąpił do Legionów Polskich, walczył
jako szeregowy w II Brygadzie LP. Zaginął w czasie kampanii wołyńskiej w 1916 r.
GOLDMAN IZAAK ur. w 1895 r. w Maruszynie.
Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił po wybuchu wojny do Legionów
Polskich. Walczył w szeregach IV Batalionu

KALATA JÓZEF ur. w 1895 r. w Zaskalu, syn Jakuba. Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił
po wybuchu wojny do Legionów Polskich.
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Walczył w szeregach IV Baterii Kompanii
Piechoty 3 Pułku Piechoty II Brygady LP.
Podczas walk na Wołyniu w lipcu 1916 r.
został ranny.

Polskich. Służył w 14 Kompanii IV Baonu
2 Pułku Piechoty LP. Odnotowany był
19 września 1914 r. w stopniu szeregowego. 28 października 1914 r. dostał się
pod Mołotkowem do rosyjskiej niewoli.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości
pośmiertnie [40]

KALATA JÓZEF ur. w 1892 r. w Szaflarach. Wraz
z oddziałem nowotarskim wstąpił po wybuchu wojny do Legionów Polskich. Walczył
w szeregach 3 Pułku Piechoty II Brygady
LP. Został ranny podczas walk na froncie
włoskim w lipcu 1917 r.

KOS JÓZEF ur. 04.03. 1893 r. w Maruszynie, syn Stanisława. Rolnik. Książeczka
wojskowa nr 142. Od 1 września 1914 r.
służył w 8 Kompani II Baonu 3 Pułku
Piechoty II Brygady LP. 20 czerwca
1915 r. odnotowany był w 1 Kompanii
I Baonu 3 Pułku Piechoty II Brygady LP.
5 lipca 1916 r. został ranny pod Wołczeckiem. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [41]

KALATA STANISŁAW ur. w Szaflarach, zginął
w sierpniu 1915 r. w czasie walk w Brześciu Litewskim.
KAMIŃSKI JAN ur. 1896 r. w Szaflarach, rolnik.
Walczył na froncie wschodnim, podczas
walk został ranny i leczył się w szpitalu
w Kluczach. Ponownie powrócił na front
wschodni, dostał się do niewoli rosyjskiej. Kiedy zakończyła się wojna, powrócił do domu.

KRÓL ANDRZEJ ur. 01.11.1893 r. w Szaflarach,
rolnik.
KRÓL JAN ur. 07.02.1881 r. w Zaskalu, syn
Wojciecha i Anny.

KAPŁON JAKUB ur. w 1897 r. w Skrzypnem,
służył w 8 Kompanii Piechoty, ranny był
w czasie walk na froncie włoskim.

KUKUĆ STANISŁAW ur. 03.08.1893 r. w Bańskiej,
syn Jędrzeja i Ludwiki Gąsienica. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [42]
Nr legitymacji 28071.

KASPEREK WITOLD ur. 10.06.1897 r. w Zaskalu.
KASPEREK WOJCIECH ur. w 1886 r. w Szaflarach.
Służył w 20 Pułku Piechoty jako szeregowy.

KUŁACH JAN ur. w 1893 r. w Bańskiej. Wstąpił
do Legionów Polskich w sierpniu1914 r.
wraz z grupą ochotników z Nowego Targu.
Służył w 16 Kompanii Piechoty 3 Pułku
Piechoty II Brygady LP. W czasie walk
na Ukrainie został ranny.

KASPEREK JĘDRZEJ ur. w Szaflarach, służył
w 22 Pułku Ułanów.
KOPIŃSKI JAN ur. 31.05.1889 r. w Szaflarach,
starszy sierżant.

ŁATEK TEOFIL ur. 14.12.1891 r., zm. 04.12.1974 r.
w Szaflarach. Służył w armii austriackiej.
Walczył na froncie wschodnim, był w niewoli rosyjskiej około 3 lat. Po zakończeniu
wojny powrócił do domu.

KOPIŃSKI JÓZEF ur. w 1894 r. w Szaflarach.
Rolnik. Wraz z oddziałem nowotarskim
wstąpił po wybuchu wojny do Legionów
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MAGIERA MACIEJ ur. 01.08.1893 r. w Szaflarach,
syn Jakuba. Rolnik. Książeczka wojskowa
nr 67. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [43]
Wstąpił do Legionów Polskich 16 sierpnia 1914 r. Służył w 1. Kompanii I Baonu
3 Pułku Piechoty II Brygady LP. Po kryzysie przysięgowym (lipiec 1917 r.) służył w 3.
Pułku Polskiego Korpusu Posiłkowego. Po
próbie przejścia II Brygady przez front pod
Rarańczą (15–16 luty 1918 r.) internowany został w Száldobos, a następnie wcielony do armii austro-węgierskiej 20 Pułku
Piechoty i wysłany na front włoski.

brał udział w działaniach I wojny światowej, został wcielony do armii austriackiej,
rolnik,
MAREK JÓZEF ur. 19.03.1901 r. w Szaflarach, zm. w 1969 r. Brał udział w wojnie
bolszewickiej,był ranny w czasie walk pod
Szepetówką.
MARUSARZ JAN ur. w 1889 r. w Maruszynie.
Służył w 3 Pułku Piechoty Legionów
Polskich.
Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił
do oddziałów strzeleckich 4 sierpnia 1914 r.
Służył w 3. Pułku Piechoty II Brygady LP.

MARDUŁA WOJCIECH ur. w Szaflarach, zaginął
w czasie I wojny światowej.

MARUSARZ JÓZEF u r.
2 3 . 0 1 . 1 8 9 0 r.
/15.02.1890 r./ w Skrzypnem, syn Mikołaja. Walczył w 8 Kompanii Piechoty Legionów polskich. Był ranny w czasie walk
na froncie włoskim w 1917 r.

MAREK FRANCISZEK ur. 30.05.1898 r., zm.
08.11.1947 r. w Szaflarach. Gdy wybuchła I wojna światowa został wcielony do armii austriackiej razem z bratem
Janem, służyli w niej do zakończenia wojny
w 1918 r. i szczęśliwie powrócili do domu.
Kiedy wybuchła wojna polsko-bolszewicka, Franciszek Marek i młodszy brat Józef
/ ur. w 1901 r./ zaciągnęli się na ochotnika do wojska. Chrzest bojowy przeszli pod
Szepetówką, gdzie podczas ataku na bagnety Józef został ranny. Po zwycięskiej bitwie
wojsko polskie a wraz z nim bracia Markowie dotarli do Kijowa. W wyniku uderzenia
Armii Budionnego znaleźli się w Brześciu
nad Bugiem. Stamtąd z wojskiem polskim
pomaszerowali na Wilno i dalej na piechotę do rzeki Dźwiny. Jesienią 1920 r. Franciszek i Józef zostali zdemobilizowani i wrócili do Szaflar.

MROŻEK JÓZEF ur. 05.03.1899 r. w Maruszynie,
zm. 28.12.1973 r., zam. w Zaskalu. Rolnik.
MROWCA WOJCIECH ur. 13.04.1874 r. w Zaskalu.
MRUGAŁA JAN ur. 16.05. 1896 r. w Szaflarach,
syn Jędrzeja i Marii Jucha. Odznaczony
Krzyżem Niepodległości. [44] Nr legitymacji 22591.
Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił
po wybuchu wojny do Legionów Polskich.
Wcielony został do 14 Kompanii IV
Baonu 2 Pułku Piechoty LP. W październiku 1914 r. został ranny, od 1 listopada
1914 r. leczył się w szpitalu w Dombo.
Następnie od 15 marca 1915 r. do 10 lipca
1916 r. do wycofania LP z frontu wołyńskiego służył w polu. W 1916 r. przydzielony został do 1. Baterii I Dyonu Haubic
Polowych LP.

MAREK JAN ur. 17.08.1892 r. w Szaflarach, zm.
19.02.1957 r. Uczęszczał do nowotarskiego
gimnazjum, ale go nie ukończył, ponieważ
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MRUGAŁA JÓZEF ur. 23.12. 1893 r. w Szaflarach,
syn Tomasza i Marii Walkosz, rolnik. Książeczka wojskowa nr 38924. Odznaczony
Krzyżem Niepodległości, [45] Nr legitymacji 26848.
Służył w Legionach Polskich od 2 września 1914 r. Przydzielony został do 1.
Kompanii I Baonu 3. Pułku Piechoty LP.
Wraz z pułkiem wyruszył na front karpacki i pozostawał tam do 15 lutego 1915 r..
Był ranny w bitwie pod Maksymcem.
Od 15 kwietnia 1915 r. służył w 4. Pułku
Piechoty LP a następnie w 9. Kompanii
III Baonu 4. Pułku Piechoty III Brygady LP. Od lipca 1915 r. do 1 września
1916 r. pozostawał na froncie na Lubelszczyźnie i na Wołyniu. Wyróżnił się
w bitwie pod Optową. Po kryzysie przysięgowym (lipiec 1917 r.) służył w 2.
Baterii Haubic Polskiego Korpusu Posiłkowego. Po próbie przejścia przez front
pod Rarańczą (15–16 luty 1918 r.) internowany został w Dulfalva.

wzięty do niewoli rosyjskiej i przebywał
w obozie jenieckim. Odznaczony Medalem Niepodległości. [47] Nr legitymacji
43502
PISZCZÓR WOJCIECH ur. 16.06.1878 r. w Skrzypnem jako syn Franciszka i Anny z domu
Chramiec, rolnik, był wójtem. Odznaczony Medalem Niepodległości. [48] Nr legitymacji 42583.
PISZCZÓR SZYMON ur. 28.10.1896 r. w Skrzypnem, syn Jana. Służył w 9 Kompanii
Piechoty Legionów Polskich. Został ranny
w czasie kampanii wołyńskiej w 1916 r.
POLAK JÓZEF ur. w 1888 r. w Szaflarach. Wraz
z oddziałem nowotarskim wstąpił po wybuchu wojny do Legionów Polskich. Walczył
na froncie karpackim w szeregach 3 Pułku
Piechoty II Brygady LP. W kwietniu 1915 r.
leczył się w szpitalu w Brasso.
POLAK JÓZEF ur. 07.02.1887 r. w Szaflarach, syn
Wojciecha i Anny Szostak. Odznaczony
Krzyżem Niepodległości. [49]

NĘDZA ANDRZEJ ur. w 1895 r. w Bańskiej. Rolnik.
Książeczka wojskowa nr 69. Odznaczony Krzyżem Niepodległości /pośmiertnie/. [46]
Do Legionów Polskich zgłosił się wraz
z grupą ochotników z Podhala w sierpniu 1914 r. Służył jako szeregowy w 2.
Kompanii I Baonu 3. Pułku Piechoty
II Brygady LP. Uczestniczył w walkach
pułku aż do kampanii wołyńskiej. Zaginął 1 października 1915 r. Po powrocie do oddziału walczył nadal na froncie
wołyńskim. Poległ 5 listopada 1915 r. pod
Wołczeckiem.

RĄCZKA JAN ur. 02.05.1896 w Zaskalu, syn
Andrzeja i Antoniny Bylina. Stolarz.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości.
[50] Nr legitymacji 15844.
14 sierpniu 1914 r. wstąpił do oddziałów strzeleckich. Wykazany początkowo
był jako szeregowy w 3 Kompanii VI
baonu, w szeregach którego walczył m.in.
w kampanii wołyńskiej. W październiku
1915 r. został ranny. Po rekonwalescencji
odnotowany był w Kolumnie Prowiantowej 4 Pułku Piechoty III Brygady LP
i Warsztatach Polowych Taborów LP oraz
wykazany w Kompanii Saperów Komendy LP.

NĘDZA WOJCIECH ur. 25.01.1878 r. w Skrzypnem, syn Józefa i Agnieszki Pająk. Służył
w 3 Kompanii Zapasowej Piechoty. Został
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RĄCZKA JÓZEF ur. w Bańskiej. Służył
w 20 Pułku Piechoty, walczył na froncie włoskim. Odznaczony Krzyżem
Niepodległości. [51]

uciec, nie było go 11 lat. Po wielu miesiącach tułaczki powrócił do domu rodzinnego, jednakże nikt go nie rozpoznał, nawet
własny ojciec.

RUSNAK JÓZEF ur. w 1890 r. w Bańskiej, zm.
w 1976 r. Służył w Ułanach.

SZAFLARSKI FRANCISZEK ur. 03.10.1900 r.
w Szaflarach.

SKUBEL /SKÓBEL/ PIOTR ur. 25.12. 1896 r. w Maruszynie. Wraz z oddziałem nowotarskim
wstąpił po wybuchu wojny do 3 Pułku
Piechoty LP. Odznaczony Krzyżem
Niepodległości. [52]

SZAFLARSKI JAKUB ur. w 1890 r. w Szaflarach.
Służył w armii austriackiej, prawdopodobnie w 20 Pułku Piechoty. Walczył na froncie włoskim przez dwa lata.
URBAŚ STANISŁAW ur. w Bańskiej, syn Szymona, poszedł na wojnę razem z ojcem,
skierowany był na pierwszą linię frontu. Zginął w Karpatach w czasie wybuchu miny, mimo poszukiwań nie odnaleziono ciała,

STANEK JÓZEF ur. w 1890 r. w Maruszynie. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [53]
Służył w oddziałach strzeleckich
od 2 sierpnia 1914 r. Walczył na froncie karpackim w szeregach 1 Kompanii
3 Pułku Piechoty LP. Ranny został w bitwie
pod Maksymcem, następnie zwolniony z Legionów z powodów zdrowotnych
24 stycznia 1916 r. w Krakowie.

URBAŚ SZYMON ur. w Bańskiej, poszedł na wojnę
ze swoim synem Stanisławem, miał za zadanie obsługę kuchni.

STRZĘP JAN ur. w 1887 r. w Maruszynie. Służył
w 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich.

WALKOSZ JAN ur. w 1896 r. w Szaflarach. Książeczka wojskowa nr 19287.
Od 10 lutego 1915 r. do 10 lipca 1916 r.
oraz do końca kampanii wołyńskiej służył
w polu. Od 1916 r. wykazany był w 1 Baterii I Dyonu Haubic Polowych LP.

STRAMA MACIEJ ur. w 1883 r. w Maruszynie.
Rolnik.
ŚMIAŁEK ANDRZEJ ur. w 1888 r. w Zaskalu.
Według relacji rodziny przez 11 lat przebywał na Sybirze.

WALKOSZ JAN ur. w 1887 r. w Szaflarach,
zamieszkały w Bańskiej. Rolnik.

ŚMIAŁEK FRANCISZEK ur. 21.01.1882 r. w Skrzypnem, zm. 07.08.1979 r. Wraz z innymi
ochotnikami poszedł na wojnę. Według
relacji córki Zofii Dudek brał udział
w I wojnie światowej. Walczył na froncie wschodnim. Został ranny i dostał
się do niewoli rosyjskiej. Był więziony
w Irkucku i Władywostoku. Udało mu się

WĄSIK JAN ur. w 1893 r. w Szaflarach, syn
Wojciecha i Anny. Rolnik. Książeczka wojskowa nr 469. W latach 1912-1914 należał do Drużyn Podhalańskich.
13 września 1914 r. zgłosił się w Nowym
Targu do Legionów Polskich. Przydzielony został do 1. Kompanii I Baonu 3.
Pułku Piechoty LP. Został ranny i od lutego
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ZAPOTOCZNY FRANCISZEK ur. w 1896 r. w Maruszynie. Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił
po wybuchu wojny do Legionów Polskich.
Służył w 3 Pułku Piechoty.

do października 1917 r. przebywał w szpitalu. Następnie otrzymał przydział do 1 Pułku
Artylerii w Polskim Korpusie Posiłkowym,
Po Rarańczy (15–16 luty 1918 r.) internowany był na Węgrzech. Następnie służył
w wojsku austriackim 12 Baterii Uzupełniającej. Notowany był jako kanonier.
Wycieńczony trudami wojennymi, pobytem w Huszt i niewoli włoskiej, zmarł
wkrótce po wojnie.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości./ prawdopodobnie pośmiertnie/ [54]

ZAPOTOCZNY FRANCISZEK ur.12.05.1898 r.
w Bańskiej. Rolnik .
ZAPOTOCZNY JÓZEF ur. 19.04.1894 r. w Bańskiej,
syn Józefa. Rolnik. Książeczka wojskowa
nr 1868. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [57]
Wraz z oddziałem nowotarskim wstąpił
po wybuchu wojny do Legionów Polskich.
Od 12 października 1914 r. do 16 marca
1915 r. służył polu w oddziale sztabowym
III Baonu 3. Pułku Piechoty LP. Uczestniczył w kampanii karpackiej.

WARNICZEK WAWRZYNIEC ur. 07.08.1893 r. w Szaflarach, syn Wojciecha i Tekli Bieda. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [55]
Nr legitymacji 26671.
ZAGÓRSKI STANISŁAW ur. 12.05. 1892 r. w Szaflarach, syn Jana i Zofii Czarniak. Stolarz.
Książeczka wojskowa nr 1802. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. [56]
Służył w Oddziale Technicznym 3.
Pułku Piechoty LP. Od 24 października
1914 r. do 9 października 1916 r. przebywał na froncie.

ZAPOTOCZNY KAZIMIERZ ur. 16.01.1882 r. w Nowym
Targu, zam. w Maruszynie, syn Jędrzeja i Anny Borowicz, rolnik. Służył w IV
Batalionie 15 Kompanii Piechoty. Był
ranny w czasie walk w 1914 r. Odznaczony Medalem Niepodległości. [58] Nr legitymacji 13275.

– 83 –

Przypisy / Poznámky:
1. Archiwum CAW – Teczka akt osobowych Wojciecha Bendyka
2. Monitor Polski nr 111/1931
3. Archiwum CAW I.482.66-5743 VM
4. Monitor Polski nr 235/1933
5, 22. „Biała Księga Martyrologium
Duchowieństwa” https://www.swzygmunt.knc.pl
6. MP nr 111/1931
7, 29. strony internetowe
8. MP nr 64/1937
9. MP nr 217/1931
10. MP nr 64/1938
11, 25, 32. Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku – „Żołnierze Niepodległości” biogramy, https://muzeumpilsudski.pl
12. Archiwum CAW – Teczka akt osobowych Józefa Kalaty
13. Wojciech Kamiński – „Wspomnienia”
14. Archiwum CAW – Teczka akt osobowych Stanisława Marusarza
15, 17, 18, 20. Archiwum CAW – Teczka akt osobowych Stanisława Marusarza księdza
16. Archiwum Narodowe w Krakowie-Ekspozytura w Spytkowicach. Zespół
akt: c.k. Gimnazjum im. S.Goszczyńskiego w Nowym Targu z lat 1904-1933. Protokół egzaminów dojrzałości 1917/1918

19. Dominik Księski „Nieudana rewolucja”, korespondencja prywatna
– 13.VIII.2018 r.
21. www.parafiastrzalkowo.pl/proboszczowie strona internetowa
22. IPN karta zgonu ks. St. Marusarza,
zasoby własne
23. Gazeta Podhalańska nr 3 z 1946 r.
„Wspomnienia Włodzimierza Wnuka
o ks. St. Marusarzu”.
24. MP nr 218/ 1932
26. MP nr 255/1933
27. MP nr 64/1937
28. MP nr 217/1932
30. Lista chorych, rannych, zabitych –
VII lista strat, Archiwum CAW
31. Wspomnienia Andrzeja Walkosza
33. MP nr 258/1933
34. MP nr 287/1931
35. MP nr 177/1938
36. MP nr 217/ 1932
37. MP nr 28/1934
38. MP nr 217/1932
39. MP nr 251/1931
40. MP nr 63/1938
41. MP nr 177/1938
42. MP nr 6/1934
43. MP nr 64/1937
44. MP nr 217/1932
45. MP nr 6/1934
46. MP nr 111/1931

– 84 –

Źródła zdjęć i dokumentów:
Zdroje fotografií a dokumentov:
Archiwum domowe Christiana Gardona z Francji: 1, 2, 3, 4,
Archiwum CAW: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 33, 34, 39, 40,
Archiwum domowe Zbigniewa Sieczki z Zębu: 17, 18, 54, 55, 56, 57,
Archiwum domowe Marii Król z Zaskala: 19, 20, 21,
Archiwum domowe Józefa Cachro z Szaflar: 22,
Archiwum domowe Danuty Kurkowskiej Mrowca ze Skrzypnego: 15, 16, 24, 25, 26, 58,
59, 60, 61,
Archiwum domowe Marii i Józefa Ochalik z Szaflar: 27, 28, 29,
Archiwum domowe Marii Bartoszek z Maruszyny Górnej: 30, 31, 32,
Archiwum domowe Krystyny Kamińskiej z Szaflar: 37, 38,
Archiwum domowe Heleny Marusarz ze Skrzypnego: 41, 43,
Archiwum domowe Państwa Kulów z Maruszyny Górnej: 44, 45, 46, 47, 48, 49,
Archiwum domowe Aleksandra Antończaka z Krakowa: 50, 51, 52,
Archiwum domowe Barbary Zalińskiej – Sikoń z Bańskiej Wyżnej: 70, 71,
Archiwum domowe Marii i Józefa Komperdów z Szaflar: 62,
Archiwum domowe Andrzeja Walkosza z Szaflar: 64, 65, 66, 67, 68,
Archiwum domowe Państwa Wilczków z Szaflar: 69,
Archiwum domowe Państwa Kułach z Bańskiej Wyżnej: 53,
Weronika Gąsienica: 5, 6, 10, 11, 12,
Halina Szulc: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 33, 34, 39, 40, 42, 63

– 85 –

Bibliografia / Literatúra:
Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie – korespondencja prywatna – teczka akt osobowych
ks. St. Marusarza
ʢʢ Archiwum CAW w Warszawie – teczki akt osobowych
ʢʢ Archiwum Narodowe w Krakowie – Ekspozytura w Spytkowicach. Zespół akt: c. k. Gimnazjum
im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu z lat 1904–1933. Protokół egzaminów dojrzałości
1917/1918.
ʢʢ „Biała Księga Martyrologium Duchowieństwa” https://www.swzygmunt.knc.pl
ʢʢ Dominik Księski „Nieudana rewolucja” korespondencja prywatna
ʢʢ „Gazeta Podhalańska” nr 3 z 1946 r. „Wspomnienia Włodzimierza Wnuka o księdzu Stanisławie
Marusarzu”
ʢʢ „Katalog polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie” https://www.gov.pl/web/litwa/
miejsca-pamięci-narodowej
ʢʢ „Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych do IV.1915 r.” https:/jbc.bj.uj.edu.pl
ʢʢ „Lista strat Legionów Polskich 1.X.1916 r.” – Archiwum CAW
ʢʢ „Monitory Polski” https://monitorpolski.gov.pl/MP i skany kartotek
ʢʢ Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – „Żołnierze Niepodległości” biogramy,
ʢʢ https://muzeumpilsudski.pl
ʢʢ „Niezwyciężeni 1918–2018” – Lista odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości
ʢʢ https://niezwyciezeni1918-2018.pl
ʢʢ „Ocalić od zapomnienia” – Szaflary i ich mieszkańcy w latach 1918–1945, praca zbiorowa
pod redakcją Jarosława Szlęka, Szaflary 2008
ʢʢ Parafia w Strzałkowie http://www.parafiastrzalkowo.pl/proboszczowie.html
ʢʢ Polski Czerwony Krzyż – Biuro Informacji i Poszukiwań – wyciąg z dokumentów ks. St.Marusarza
ʢʢ zasoby własne
ʢʢ „Sprawozdanie Dyr. c. i k. Gimnazjum w Nowym Targu za rok szkolny 1908”, str. internetowa
ʢʢ „Wielkopolscy księża od XVIII – XX wieku” http://www.wtg-gniazdo.org/
ʢʢ Wojciech Kamiński „Pamiętniki”, redakcja Anna Mlekodaj, wyd. „Zachylina” Rabka Zdrój 2014
ʢʢ Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie https://
wbh.wp.mil.pl
a/ Detale Kartoteki Personalno-Odznaczeniowej
b/ Kolekcje Akt Personalnych i Odznaczeniowych
c/ Archiwum CAW – skany kartotek
ʢʢ

– 86 –

Źródło: www.podbiel.sk

Zdroj: www.podbiel.sk

O gminie
Podbiel

V

W

O obci
Podbiel

ýnimočnosť malebnej dedinky,
obce Podbiel s cca 1300 obyvateľmi spočíva v jej bohatej histórii. Jej význam podčiarkuje aj miesto jej
polohy. Obec Podbiel je oravská obec severného Slovenska, ležiaca na starej kupeckej
ceste, známej aj ako jantárová cesta, či stará
soľná cesta, ktorá od nepamäti, už pred
keltským osídlením Oravy sa vinula popri
rieke Orava dolu, smerom cez terajšiu

yjątkowość malowniczej wioski
i gminy Podbiel liczącej ok.
1300 mieszkańców wynika z jej
bogatej historii. Znaczenie podkreśla też jej
położenie. Gmina Podbiel to orawska wieś
na północy Słowacji leżąca na starym szlaku
kupieckim, znanym jako szlak bursztynowy
czy też solny, który od najdawniejszych czasów,
jeszcze przed przybyciem Celtów na Orawę,
wiódł wzdłuż rzeki Orawy w dół przez
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dzisiejszą wioskę Malatiná
i przez przełęcz zwaną Malatinský priesmyk na Liptów.
Szlak ten umożliwiał przewożenie towarów z bałtyckiego wybrzeża w dzisiejszej
Polsce w kierunku na południe aż na Bałkany czy zachód
Europy. Karawany kupieckie musiały oczywiście mieć
ochronę, którą zapewniały
w każdym czasie strażnice –
punkty kontrolne. Mało kto
dziś zdaje sobie sprawę, że za
czasów węgierskich właśnie w Podbielu znajdowała się druga kontrola celna po Twardoszynie, a to dlatego, że niektórzy kupcy
omijali twardoszyńską ze względu na opłaty, jednak urzędu celnego w Podbielu już nie
dało się obejść. Jednym z punktów zapewniających ochronę szlaku już za Celtów była
Biela skala w Podbielu wraz z twierdzą.
Geograficzne znaczenie Podbiela wynika
także z tego, że miejscowość leży u zbiegu
dwóch rzek: większej Orawy i mniejszej –
Studená, której źródła znajdują się w Tatrach
Zachodnich – Rohaczach. Można zakładać,
że już w tym czasie Celtowie, których grupę
zamieszkującą nasze rejony nazywano Kotynami, wydobywali rudy żelaza właśnie pod
Rohaczami, w Dolinie Błotnej, jak i w innych
miejscach niedaleko Podbiela. Kotynowie
byli mistrzami w produkcji żelaza i słynęli
z kowalstwa. W Podbielu wykorzystywano
lokalne pokłady torfu, które niestety zostały zniszczone przez zabudowę miejscowości. Rzeka Studená nazywała się pierwotnie
Białym Potokiem od jednej z dwóch skał
od wieków górujących nad Podbielem. Pierwsza ze skał, Biela Skala, jest starodawnym
grodziskiem, w którym jak dotąd udokumentowano pozostałości celtyckiej umocnionej

obec Malatiná a cez malatinský priesmyk
na Liptov.
Cesta zabezpečovala prevoz tovaru až od terajšieho pobrežia v Poľsku
na Balte, smerom dole na juh až na Balkán,
či do vtedajšej západnej časti Európy.
Pochopiteľne kupecké karavány museli mať
ochranu, čo zaisťovali v každej dobe strážne, kontrolné body. Málokto už dnes vie,
že za Uhorska práve v Podbieli bola druhá
colná kontrola po colnici v Tvrdošíne, bo
niektorí kupci colnicu v Tvrdošíne kvôli
poplatkom obišli, no v Podbieli už platili, bo sa nedal obísť. Jedným z ochranných
miest už za Keltov bola Biela skala v Podbieli so svojou pevnosťou.
Geografický význam Podbiela je aj v tom,
že Podbiel leží na sútoku dvoch riek a to
vačšej rieky Orava a menšej rieky Studená,
ktorá vyviera v západných Tatrách-Roháčoch. Dá sa predpokladať, že už v tom čase
Kelti, ktorých časť, obývajúca naše kraje, sa
menovala Kotíni, ťažili železnú rudu práve
pod Roháčami, v Blatnej doline, či na iných
miestach blízko Podbiela. Kotíni boli známi
majstri vo výrobe železa a preslávení kováči... V Podbieli využívali aj miestne ložisko
rašeliny, ktoré ale zástavbou obce v minulosti
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nerozumne bolo zničené. Rieka Studená, s jej
pôvodným názvom Biely Potok mala prastarý
názov odvodený od jedného z dvoch skalných
brál, ktoré sa veky vypínajú nad Podbielom.
Prvé z brál, s názvom Biela skala je starobylé hradisko, kde zatiaľ bola zdokumentovaná
keltská opevnená osada a pohrebisko. To bolo
objavené pri archeologickom výskume pána
Čaploviča, vtedajšieho kastelána Oravského
hradu z rokov okolo 1962 .Nálezy sú zachované v múzeu na Oravskom hrade.
Na Bielej skale sa podľa povestí nachádzalo aj hradisko Templárov. Dodnes možno
pozorovať obrysy opevnených valov, ktoré
chránili obyvateľov pred nájazdmi nepriateľa. Severnejším smerom, sa nad Podbielom
týči druhé bralo, s názvom Červená skala. Aj
tu počas náhodných hľadaní sa našlo spustu
hlinených črepín, ktoré svedčia o starobylom
osídlení. Našiel sa tam aj kamenný nožík,
ktorý by dosvedčoval osídlenie už v dobe
kamennej. Význam tejto lokality podtrhuje
aj vodný prameň hore na brale, čo je veľká
zvláštnosť a výhoda pre obyvateľov tej doby.
Na Červenej skale sa nachádza miesto,
kde aj dnes je možné nájsť skameneliny-fosílie rôznych živočíchov. Podľa povesti tam
vraj kedysi dávno pastieri našli aj skamenelinu ľudského tela. Pastieri ju údajne rozbili, pretože boli zvedaví, čo nájdu vo vnútri... Vraj sa podarilo miestnemu učiteľovi
zachrániť časť hlavy, ktorá sa mala dostať
do nemenovaného múzea v Budapešti...Červená skala sa v povestiach spája aj
s červenými mníchmi. Nuž povesť.
Obyvatelia Podbiela si až pri výstupe
na bralo Červená skala uvedomia, vidiac
na vlastné oči, že dedina leží akoby na polostrove, ktorý vytvorili rieka Studená a Orava.
Dedina Podbiel aj v súčasnosti patrí
medzi architektonické skvosty ľudovej architektúry zachovalých drevených

osady i cmentarza. Odkryć tych dokonano
około 1962 r. podczas badań archeologicznych prowadzonych przez Pavla Čaploviča,
ówczesnego kustosza Zamku Orawskiego. Znaleziska przeniesiono do muzeum
na Zamku Orawskim.
Na Bielej skale zgodnie z podaniami miało
się także znajdować zamczysko templariuszy.
Do dziś widać tu zarysy wałów obronnych,
które chroniły mieszkańców przed najazdami wrogów. Bardziej na północ nad Podbielem góruje druga skała – Červená skala (Czerwona Skała). Tu także w czasie wyrywkowych
poszukiwań znaleziono wiele odłamków
glinianych naczyń, które świadczą o najdawniejszym osadnictwie. Znaleziono tam także
kamienny nożyk, który potwierdza obecność
ludzi już w epoce kamienia. Znaczenie tego
miejsca podkreśla także źródełko znajdujące się na górze, na skale, co jest dużą rzadkością, ale także wielką zaletą dla ówczesnych
mieszkańców.
Na Červenej skale znajduje się miejsce,
gdzie do dziś jeszcze możemy znaleźć skamieliny różnych zwierząt. Zgodnie z podaniami
w dawnych czasach pasterze mieli tu znaleźć
nawet skamielinę ludzkiego ciała. Pasterze
podobno ją rozbili, ponieważ byli ciekawi,
co znajdą w środku, a miejscowy nauczyciel uratował tylko część głowy, która miała
trafić do któregoś z muzeów w Budapeszcie.
Červená skala łączyła się w podaniach z czerwonymi mnichami. Ale to tylko legenda.
Mieszkańcy Podbiela dopiero po wyjściu
na szczyt Červenej skaly mogą zobaczyć
na własne oczy i uświadomić sobie, że wioska
leży jakby na półwyspie utworzonym przez
rzeki Studená i Orawa.
Wieś Podbiel jest dziś perełką architektury
ludowej z wieloma zachowanymi budynkami
drewnianymi, jest to chyba najlepiej zachowany taki zespół w Europie Środkowej. Znajdują
– 89 –

stavieb, údajne najzachovalejší pôvodný celok v strednej Európe. Ide o celkom
64 pôvodných dreveníc, ktoré boli prevažne postavené koncom 19. storočia. Zaujímavosťou je, že na každej drevenici je pri
mene jej staviteľa vyrezaný znak akoby ružice. Tento znak u Keltov predstavoval znak
ich najvýznamnejšieho božstva a tým bolo
slnko. Znak sa zachoval do dnešných čias,
hoci ide o znak pohanský....
Za dedinou, smerom na Roháče sa dodnes
zachoval ďalší skvost a tým je zbytok železiarne, tzv. Františkova huta, po podbieľansky Hámor, v ktorom sa dokonca zachovala
pôvodná vysoká pec. Hámor bol postavený
začiatkom 19 storočia v roku 1836, v ktorom
sa spracovávala železná ruda z okolia Roháčov
/Zuberec a Habovka, predovšetkým Blatná
dolina/, Oravíc /Juráňova dolina/, dokonca
až od Malatinej a z terajšieho Poľska, ktorého
časti patrili pod Uhorsko. Miestni železiareň
volali po nemeckom názve kladiva – hammer.
Toto vodné obrovské kladivo používali na drvenie dovezenej železnej rudy pred
vsádzkou do vysokej pece. Energiu vodného kolesa využívali aj pri skujňovaní vyrobeného surového železa v tvare bochníkov,
dá sa predpokladať, že získaná energia, ťahala, aj obrovské dúchadlo na vháňanie vzduchu doteraz zachovalými kanálikmi do vysokej pece, aby sa zvýšila dosahovaná teplota
potrebná pre tavbu... Zbytky vodného náhonu si pozorný návštevník tejto pamiatky
všimne v areáli železiarne aj dnes. Pôvodná
trasa tohto náhonu, žiaľ dnes už nefunkčného, donedávna poháňala aj doteraz zachovaný vodný mlyn na mletie múky nad Podbielom, smerom na Oravský Biely Potok, známy
ako Brunčákov mlyn. Dokonca nad vysokou
pecou dodnes je zbytok zásob železnej rudy.
V tejto lokalite bola za Uhorska aj papiereň, z ktorej sa ale už nič nezachovalo. Podľa

się tu łącznie 64 oryginalne drewniane chaty
wzniesione przeważnie pod koniec XIX wieku.
Ciekawostką jest, że na każdej drewnianej
chacie przy nazwisku rzeźbiarza wykonano
rozetę. Właśnie ten znak u Celtów symbolizował ich najważniejsze bóstwo, którym było
słońce. Symbole zachowały się do naszych
czasów, a przecież są to pogańskie znaki.
Za wsią, w kierunku na Rohacze zachował się do dziś kolejny zabytek – pozostałości po hucie żelaza, tzw. Franciszkowej Hucie,
nazywanej tu Hámor, gdzie możemy zobaczyć
nawet oryginalny wielki piec. Hámor wybudowano na początku XIX wieku, tj. w 1836 r.,
przetapiano tu rudy żelaza z okolic Rohaczy
(Zuberzec i Habówka, przede wszystkim
Dolina Błotna), Orawic /Juráňova dolina/,
a nawet aż z Malatiny i z dzisiejszej Polski,
której część należała do Węgier. Miejscowi
nazywali hutę od niemieckiej nazwy młota –
Hammer. Ten ogromny wodny młot używany był do rozdrabniania dowiezionej rudy
żelaza przed jej wsypaniem do wielkiego
pieca. Energię koła wodnego wykorzystywano także przy kuciu wyprodukowanego surowego żelaza w kształcie „bochenków”, można
zakładać, że uzyskana energia napędzała także
dużą dmuchawę zasilania powietrzem przepływającym przez zachowane do dziś kanaliki w wielkim piecu, dzięki czemu rosła
temperatura potrzebna do wytopu. Uważny zwiedzający jest w stanie zaobserwować
pozostałości młynówki na terenie huty nawet
dziś. Dawna młynówka, obecnie już niestety
nieczynna, do niedawna napędzała zachowany
do naszych czasów wodny młyn do produkcji
mąki nad Podbielem, w kierunku Orawskiego
Białego Potoku, znany jako Brunčákov mlyn.
Powyżej wielkiego pieca możemy do dziś oglądać pozostałości zapasów rudy żelaza.
W tym miejscu za czasów węgierskich
działała papiernia, z której jednak nic się nie
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pamätníkov vraj šlo o výrobu pergamenového papiera, ktorý sa používal aj na dôležité
kráľovské listiny... Na konci obce Podbiel bol
v 19 storočí vybudovaný aj liehovar s pivovarom, ktorý zanikol odkúpením českými
pivovarmi za 1. československej republiky
zrejme ako neželaný konkurent pri výrobe
kvalitného čierneho piva, ktoré bolo dodávané aj do svetoznámeho pražského pivovaru, U Flekú. Za zmienku stojí, že v Podbieli
už za Uhorska bola postavená na tie pomery obrovská parná píla na spracovanie dreva.
Práve píla podporila výstavbu úzkokoľajnej parnej železničky z Podbiela až na terajší
skanzen Oravskej dediny na Brestovej, kde
železnička mala konečné depo. Tak sa začalo
vo veľkom ťaženie dreva v Roháčoch. Zvyšky
železničného zvršku sú viditeľné aj dnes.
Tragédiou pre majiteľov bolo, že železnička zanikla v roku uvedenia do prevádzky,
v tridsiatych rokoch minulého storočia pri
obrovskej povodni, ktorá zničila mosty aj
s kusmi trasy, včítane parnej lokomotívy...
Dnes, ak sa ubytujete priamo v obci,
nájdete tu veľa námetov na oddych potulkami v okolitých lesoch, kde možno nazbierať liečivé rastliny, množstvo húb, tiež čučoriedky, maliny aj černice,
na jeseň aj lieskovce, ktoré
rastú všade okolo Podbiela...
Atrakciou je aj splavovanie
na pltiach a miestni drevorezbári, ktorí pre Vás vyrobia originálne spomienkové
predmety. Budete nadšení aj
návštevou miestneho múzea,
ktoré je v centre obce v bývalej cirkevnej škole. Miestne múzeum založil, zariadil
cennými zbierkami miestny
katolícky kňaz Donát Čarnogurský. Za povšimnutie stojí

zachowało. Mówi się, że produkowano tu
pergamin wykorzystywany do sporządzania
ważnych królewskich dokumentów. Na końcu
wsi Podbiel w XIX w. wybudowano gorzelnię
z browarem, które jednak zaprzestały działalności po ich wykupieniu przez czeskich
browarników w czasach Pierwszej Republiki
Czechosłowackiej, prawdopodobnie z tego
powodu, że była to niepożądana konkurencja
w produkcji dobrego ciemnego piwa, które
przecież wysyłano nawet do znanego na świecie praskiego browaru „U Fleků”. Godne
uwagi jest to, że w Podbielu jeszcze za czasów
węgierskich założono duży jak na lokalne
potrzeby tartak parowy. Właśnie dzięki tartakowi wybudowano wąskotorową kolejkę parową z Podbiela do dzisiejszego Skansenu Wsi
Orawskiej na Brestovej, gdzie zlokalizowano
zajezdnię. W ten sposób w Rohaczach rozpoczął się wyrąb drzew na dużą skalę. Pozostałości nasypu kolejowego widać do dziś. Tragedią właścicieli było to, że kolejkę zamknięto
jeszcze w tym samym roku, w którym została oddana do eksploatacji, czyli w latach trzydziestych ubiegłego wieku w czasie wielkiej
powodzi, która zniszczyła mosty i fragmenty
trasy, a nawet lokomotywę parową.
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okrem iných výstavka o vysťahovalectve
Podbieľanov do Ameriky v dobách Uhorska.V tunajších penziónoch sa o Vás postarajú prípravou jedál podľa starých, miestnych receptov. Za poznámku stojí spomenúť,
že z Podbiela sa ľahko dostanete na Oravskú
priehradu, termálne kúpaliská v Oraviciach,
na Oravský hrad, na jazdu koňmi do blízkej
Dlhej, či do blízkych Roháčov, Západných
Tatier. V lete prevažne miestna turistika, kde
modrou trasou vystúpite na podbieľanskú
Oravskú Maguru, či opačnou trasou smerom
na Huty, Malatinú až Choč, prípadne vysokohorská turistika v Západných Tatrách – Roháčoch, cykloturistika, jazda na motocykloch,
splavovanie rieky Orava na lodiach / kanoe
/. V zime výborná lyžovačka, beh na lyžiarskych bežkách, či chôdza na bežkách, lyžiarske vleky všade v okolí, stačí si vybrať podľa
náročnosti. Zimná scenéria okolia Podbiela zanechá vo Vás nezabudnuteľné zážitky,
dokonca sa máte možnosť stretnúť aj divou
zverou ako je jeleň, diviak, vlk, líška, rys, ba
aj predčasne zobudený medveď.

Dziś, jeżeli zakwaterujemy się w samej
wiosce, będziemy mieli wiele możliwości zrelaksowania się podczas wędrówek w okolicznych
lasach, które obfitują w lecznicze zioła, grzyby,
jagody, maliny i jeżyny, jesienią nie zabraknie
nam orzeszków laskowych, bowiem leszczyna rośnie wszędzie wokół Podbiela. Atrakcją
jest też spływ tratwami i oryginalne pamiątki wykonywane przez miejscowych snycerzy. Na pewno warto także odwiedzić lokalne muzeum, które znajduje się w centrum,
w dawnej szkole kościelnej. Miejscowe
muzeum założył i wyposażył w cenne zbiory
miejscowy ksiądz katolicki Donát Čarnogurský. Godna uwagi jest między innymi także
ekspozycja poświęcona emigracji mieszkańców
Podbiela do Ameryki. W lokalnych pensjonatach gościom serwowane są dania przygotowane zgodnie ze starymi tutejszymi przepisami. Warto wspomnieć, że z Podbiela łatwo
się dostać nad Jezioro Orawskie, do kąpielisk
termalnych w Orawicach, na Zamek Orawski,
do stadniny w niedalekiej Dlhej czy w leżące w sąsiedztwie Rohacze i Tatry Zachodnie.
Latem lokalne szlaki turystyczne oferują bogaty wybór tras, niebieskim szlakiem możemy
wyjść na Magurę Orawską albo pójść w przeciwnym kierunku – do Huty, Malatiny czy aż
na Chocz. Miłośnicy bardziej wymagających
tras mogą wyjść w Tatry Zachodnie – na Rohacze, ale znajdzie się tu także coś dla kolarzy,
motocyklistów, a dla miłośników sportów
wodnych przygotowano ofertę spływu na kajakach po Orawie. W zimie na chętnych czekają
świetne warunki do narciarstwa zjazdowego,
biegowego, trasy skiturowe i wyciągi narciarskie w okolicy, wystarczy wybrać odpowiedni poziom trudności. Zimowa sceneria okolic
Podbiela oferuje niezapomniane przeżycia,
mamy tu możliwość spotkania dzikich zwierząt jak jelenie, dziki, wilki, lisy, rysie, a nawet
zbyt wcześnie obudzonego niedźwiedzia.
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Historia
wsi Podbiel

História
obce Podbiel

P

P

odbiel patrí medzi obce, ktorých
novodobý vznik vyvolala valašská
kolonizácia v dobe, keď na Orave
ako feudálni páni vládli Thurzovci. Jediný dokument z dôb Thurzovcov o ktorý
sa dnes môžeme oprieť je vlastne ako by
daňový súpis platieb obce voči hradu. Tento
dátum samozrejme bol mylne považovaný
za dátum vzniku Podbiela.
Region Oravy svoju historiu ale ťahá
hlboko do minulosti, bo cesta starých
obchodníckych karaván od Baltu dole
na juh prechádzala práve aj naším
údolím.. Veď aj v obci Podbiel je historicky

odbiel należy do tych wsi, które
powstały w czasach nowożytnych
dzięki kolonizacji wołoskiej w okresie, kiedy panami feudalnymi Orawy byli
Thurzonowie. Jedyny dokument z czasów
Thurzonów, na którym możemy dziś polegać, to opis obciążeń podatkowych wobec
zamku. Datę dokumentu błędnie uważano
za datę powstania wsi Podbiel.
Historia Orawy sięga jednak głęboko
w przeszłość, ponieważ stary szlak karawan handlowych znad Bałtyku na południe wiódł właśnie przez naszą dolinę.
W samej wsi Podbiel udokumentowano
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doložené osídlenie na vrchu Bielej skaly,
kde pán Čaplovič svojím archeologickým výskumom už v šesťdesiatych rokoch
minulého storočia zdokumentoval tunajší
život. Dokladový materiál o tom možno
nájsť v depozitári Oravského hradu. V tých
dobách vrch dnešnej Bielej skaly bol osídlený Keltami-Kotínmi a to sa písalo dvesto,
tristo rokov pred Kristom. Samozrejme by
sa nezakladalo na historickej pravde, že tá
doba bola začiatkom tunajšieho osídlenia.
To sa tu, v Podbieli určite datuje aj do skorších období, ktoré ale žiaľ doteraz zdokumentované nie sú...
Názov obce súvisí so skalou Biela,
ktorá je v chotári obce. Meno Podbiel
sa vyskytuje v písomných prameňoch
v rôznych variáciách, a to ako Podbyly,
Podbielie, Podbilia, Podbiela, Podbiel,
Podbel. Možno povedať, že názov Podbiel
sa definitívne ustálil až v 18. storočí.
Prvá písomná zmienka o obci pochádza
z roku 1556.
Obyvateľstvo sa zamestnávalo prevažne
roľníctvom. Podľa prameňov sa v chotári obce pestovala pšenica, žito, jačmeň
a hrach. Podbielania navštevovali jarmoky v Trstenej, v Liptovskom Mikuláši, kde
predávali rožný statok. Niektorí sa zamestnávali pltníctvom a v zimnom období dopravovali soľ z Liptovského Hrádku do tvrdošínskeho skladu. Zaoberali
sa aj domácou výrobou šindľov a plátna.
V obci bol jeden múčny mlyn, pivovar
postavený roku 1786, a dve píly patriace
panstvu. V Podbieli. Tradíciu aj hutníctvo a baníctvo, ktorého počiatky siahajú
do 17. storočia. V roku 1836 bola postavená vysoká pec na tavbu železnej rudy,
ktorú privážali zo Zuberca, z Juráňovej doliny a z Malatinej. Táto vysoká
pec neskôr zanikla pre nerentabilnosť

dawne osadnictwo na skalnym szczycie Biela
skala, tam właśnie Pavel Čaplovič prowadził
w latach 60. ubiegłego wieku badania archeologiczne, które udokumentowały tutejsze życie. Znalezione tu przedmioty można
zobaczyć w depozytorium Zamku Orawskiego. W III/II w. p.n.e. szczyt dzisiejszej
Bielej skaly zamieszkiwali Celtowie – Kotynowie. Oczywiście nie byłoby prawdziwe
twierdzenie, że ten okres jest początkiem
tutejszego osadnictwa. Datuje się ono
z pewnością na jeszcze wcześniejsze okresy,
których jednak jak dotąd niestety nie udało
się udokumentować.
Nazwa miejscowości wiąże się ze skałą
Biela, która nad nią góruje. Nazwa Podbiel
występuje w źródłach pisanych w różnych
wariantach, jako Podbyly, Podbielie, Podbilia, Podbiela, Podbiel, Podbel. Można
powiedzieć, że nazwa Podbiel ustaliła się
ostatecznie dopiero w XVIII wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości
pochodzi z 1556 r.
Mieszkańcy zajmowali się przeważnie
rolnictwem. Na podstawie źródeł można
stwierdzić, że uprawiano tu pszenicę,
żyto, jęczmień i groch. Podbielanie jeździli na jarmarki do Trzciany czy Liptowskiego Mikułasza, gdzie sprzedawali różne
dobra. Niektórzy trudnili się flisactwem,
a zimą przewozili sól z Liptowskiego Gródka do składu w Twardoszynie. Zajmowali się
także domowym wytwórstwem gontu i płótna. We wsi był jeden młyn, browar, który
wybudowano w 1786 r., oraz dwa tartaki
należące do pana feudalnego. W Podbielu swoje tradycje ma także hutnictwo
i górnictwo, którego początki sięgają XVII
w., w 1836 r. wybudowano tu wielki piec
do wytopu rudy żelaza, którą przewożono tu
z miejscowości Zuberzec, z Juráňovej doliny
i z Malatiny. Ze względu na nierentowność
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prevádzky. Na postavenie poddaných,
teda väčšiny obyvateľov obce, nepriaznivo vplývali drsné klimatické podmienky,
ktoré nie raz zavinili pohromu. Sprievodným javom neúrod bol hlad a epidémie.
Epidémia cholery roku 1831 si vyžiadala v Podbieli takmer 80 obetí. Škola bola
postavená roku 1833. Bola vybudovaná z dreva a pozostávala z dvoch tried
a z jednej miestnosti pre učiteľa.
Roku 1885 postihol obec požiar
v ktorom zhorelo 38 domov. Málo úrodnej pôdy na Orave, rastúca populácia a najmä sociálne otázky nútili Oravcov odchádzať do sveta za zárobkom. Už
v priebehu 19. storočia ale i prv sa Oravci hodne sťahovali na úrodnejšiu Dolnú
zem. Od konca minulého storočia sa
vysťahovalectvo orientovalo temer výlučne do Ameriky. Roku 1899 bol vybudovaný úsek železničnej trate do Oravského
Podzámku po Tvrdošín. Tak bol i Podbiel
spojený železnicou s ostatným svetom.
Po roku 1930 sa stal určitým zdrojom príjmov rozvíjajúci sa cestovný ruch
orientovaný predovšetkým na ROHÁČE. Podbiel mal v roku 1933 pravidelnú
autobusovú dopravu zo železničnej stanice do Zuberca, ba až na Zverovku., hoci sa
v tom čase chodilo najviac peši. Obec bola
až roku 1940 elektrifikovaná, hoci už predtým sa elektrický prúd v Podbieli ojedinele vyrábal a používal. V roku 1977 bola
časť obce nazývaná Bobrova rala vyhlásená
za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Tá dnes predstavuje najväčšie kultúrne
bohatstvo obce a zohráva významnú úlohu
pri rozvoji cestovného ruchu.

zaprzestano tu produkcji żelaza. Położenie
poddanych, czyli większości mieszkańców
wsi, pogarszały trudne warunki klimatyczne, które niejednokrotnie doprowadziły
do klęsk. Nieurodzajom towarzyszył głód
i epidemie. Wybuch cholery w 1831 r.
zebrał we wsi żniwo niemal 80 ofiar. Szkołę wybudowano w 1833 r. Był to budynek
drewniany, miał dwie klasy i jedno pomieszczenie dla nauczyciela.
W 1885 r. we wsi wybuchł pożar, który
strawił 38 domów. Mało urodzajne gleby
na Orawie, rosnąca populacja i problemy
społeczne zmuszały Orawian do wyjazdów
w świat za chlebem. Już w XIX wieku,
ale także wcześniej wielu mieszkańców
Orawy wyjeżdżało na południe na bardziej
urodzajne tereny Węgier. Od końca XIX w.
emigracja kierowała się niemal wyłącznie
do Ameryki. W 1899 r. wybudowano odcinek linii kolejowej z Orawskiego Podzamcza do Twardoszyna. Dzięki temu Podbiel
uzyskał połączenie kolejowe ze światem.
Po 1930 r. pewnym źródłem przychodów stała się rozwijająca się turystyka
zorientowana przede wszystkim na Rohacze. W 1933 r. Podbiel łączyła regularna
linia autobusowa ze stacji kolejowej do wsi
Zuberzec, a nawet do Zwierówki, choć
w tych czasach najczęściej chodzono piechotą. Wieś została zelektryfikowana dopiero
w 1940 r., choć już wcześniej w niektórych
gospodarstwach produkowano i korzystano
z prądu. W 1977 r. jedną z części wsi, nazywaną Bobrova raľa, uznano za Historyczny
Rezerwat Architektury Ludowej. Dziś jest to
największe bogactwo kulturowe wsi, odgrywające istotną rolę w rozwoju turystyki.
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