
WYSTAWA HISTORYCZNA

od „budzenia” świadomości do 1945 r. 

OPRACOWANIE:
Robert Kowalski

Niedzica 2020 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE, DOKUMENTY I ZDJĘCIA ZE ZBIORÓW:

Archiwum Akt Nowych, Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Państwowego w Przemyślu, 
Archiwum Polona, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Archiwum Szkoły Podstawowej 

w Niedzicy, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Sejmowej w Warszawie, Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, 

Książnicy Cieszyńskiej, Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 
Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, 

Narodowego Archiwum Cyfrowego, Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, Polskiego Towarzystwa 
Historycznego w Nowym Targu, Redakcji  „Nový Svet”, Hanny Bednarskiej, Tadeusza Balary, 

Jerzego M. Roszkowskiego, Łukasza Wiatra, Roberta Kowalskiego, 
Rodziny Gryglak, Rodziny Kiedziuch

wystawa przygotowana z okazji

Zadanie SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI do�nansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”



DZIAŁALNOŚĆ BUDZICIELSKA 
NA GÓRNYCH WĘGRZECH
Spisz i Orawa to dwie krainy historyczno-geogra�czne rozciągające się na południe od głównego grzbietu Karpat, po wschodniej i zachodniej stronie Tatr, rozdzielone Podhalem 
na północy i słowackim Liptowem na południu. Ziemie te, historycznie należące do Królestwa Węgier, zamieszkane były przez wielokulturowy osadniczy tygiel. Mieszkała tutaj 
ludność: niemiecka, węgierska, cygańska, rusińska, a później również słowacka i polska. Ta ostatnia przybywała na te tereny od strony północnej, głównie z Żywiecczyzny, Podhala 
czy Sądecczyzny. Stąd w wieku XIX obok ludności słowackiej, tak licznie po obu stronach Tatr i Pienin zamieszkiwała ludność o wyraźnie polskich korzeniach.

Od końca XIX w. rozwijała się na tych ziemiach akcja budzicielska, której zasadniczym celem było uświadamianie porozumiewających się mową bliską gwarze podhalańskiej 
Spiszaków i Orawian, że są Polakami. Starano się przypominać, iż kulturowo jest im bliżej do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej niż do Rużomberoku czy Turczańskiego 
Świętego Marcina. Pierwsze kroki w tym kierunku na Górnych Węgrzech podjęli w 1895 roku m.in. Stanisław Michalski, Wacław Naake-Nakęski i Karolina Domagalska. 
W wyniku ich prac w Lendaku na Spiszu powstało lokalne ognisko pracy narodowo-oświatowej. Główną rolę w terenie odgrywał Jakub Bednarczyk. Ten góral-samouk, który 
nawet nie ukończył szkoły ludowej, był swego rodzaju fenomenem. Pomimo ciężkiej pracy w dworskim folwarku trwającej do 18 godzin dziennie, potra�ł późną nocą zebrać siły, 
by przy świeczce czytać oraz pisać listy i wiersze. Przed rokiem 1895 podjął korespondencję i współpracę z redakcjami polskich czasopism, a następnie z organizacjami i osobami 
prywatnymi, w tym z dr. Janem Bednarskim. Wokół Bednarczyka skupiła się ponad dwudziestoosobowa grupa słuchaczy, którzy gromadzili się w jego mieszkaniu w niedziele 
i święta, słuchając „co nowego na polskiej ziemi?”.

W  1904 r. dla prowadzenia akcji uświadomienia narodowego wśród polskiej ludności Górnych Węgier zostało powołane w Krakowie „Koło Spiżowe” im. Klaudyny Potockiej 
działające w oparciu o Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL). Inicjatorem utworzenia „Koła”, a także najbardziej aktywnym jego działaczem był inż. Julian Jerzy Teisseyre. 
Przewodniczącym tego grona został znany etnograf – Seweryn Udziela. W pracach „Koła” uczestniczyli również: Maria Siedlecka, Franciszek Wojciechowski, Józef Moskwa, 
Kazimierz Skrochowski i inni. „Koło”, które skupiało działaczy krakowskich, pozostawało przez cały czas swojego istnienia stowarzyszeniem nielegalnym, władze austriackie nie 
zatwierdziły bowiem jego statutu. Taka sytuacja z całą pewnością utrudniała mu pracę, gdyż nie mogło o�cjalnie prowadzić swojej działalności. Mimo tych formalnych utrudnień 
przez 10 lat swego istnienia „Koło” założyło na samym tylko Spiszu kilkadziesiąt biblioteczek, rozesłało kilka tysięcy patriotycznych kalendarzy, kilkaset polskich elementarzy 
i wiele innych druków. Ponadto, wysyłano książki młodym Spiszakom i Orawianom, którzy studiowali w Budapeszcie i innych miastach.

Kluczową rolę w akcji „budzenia” polskiej świadomości narodowej na Kresach Południowych odegrał dr Jan Bednarski, nowotarski lekarz powiatowy i poseł do Sejmu Krajowego 
we Lwowie. Był on ze wszystkich polskich działaczy najdłużej zaangażowany w pracę narodową na Spiszu i Orawie. Działalność Bednarskiego rozpoczęła się w 1897 r. W pierwszej 
kolejności polegała na nawiązywaniu kontaktów z przedstawicielami ludności polskiej na Spiszu i Orawie. Bardziej uświadomieni narodowo: Aleksander Matonog, Eugeniusz 
Stercula, Jakub Bednarczyk czy ks. Ferdynand Machay sami zgłosili się do niego z prośbą o pomoc i radę w sprawie obrony polszczyzny na Górnych Węgrzech. Do innych docierał 
samodzielnie. Bednarski zbierał również informacje o sytuacji społeczno-politycznej na tych terenach. Zachęcał młodych Spiszaków i Orawian do nauki w polskich szkołach na 
terenie Galicji oraz czynił wszystko, by im to umożliwić. Zarówno Bednarski, jak i jego współpracownicy doskonale zdawali sobie sprawę, że w emancypacji narodowej ludności 
polskiej na Górnych Węgrzech kluczową rolę musi odgrywać oświata. Dlatego podjął aktywne działania i niewątpliwie przyczynił się do utworzenia w Nowym Targu pierwszego 
na Podhalu gimnazjum z polskim językiem wykładowym, które zostało uruchomione w 1908 r. Równie istotną rolę w akcji „budzicielskiej” odegrało Towarzystwo Bursy 
Gimnazjalnej pw. św. Stanisława Kostki, jak też prowadzona przez stowarzyszenie od 1912 r. Bursa Gimnazjalna. W jej murach mieszkali młodzi Spiszacy podejmujący naukę 
w nowotarskiej szkole. Większość z nich korzystało z różnego rodzaju stypendiów i innego wsparcia �nansowego. 

Działalność budzicielską prowadziło również środowisko skupione wokół pisma „Świat Słowiański” czy w końcu wydawana w Nowym Targu „Gazeta Podhalańska”. Mimo 
pewnych różnic światopoglądowych oba środowiska przyczyniły się znacząco do popularyzacji wiedzy o tzw. Kresach Południowych Rzeczypospolitej oraz do wzrostu 
uświadomienia narodowego wśród polskojęzycznej ludności tych terenów. Do podejmowanych działań „budzicielskich” należało m.in. publikowanie tematycznych artykułów, 
opracowań, przemycanie za granicę polskich modlitewników, kalendarzy, literatury pięknej, prasy, tworzenie bibliotek, czytelni ludowych, nawiązywanie kontaktów z miejscową 
inteligencją, fundowanie stypendiów dla uczniów chcących się kształcić, zwracanie uwagi polskiej opinii publicznej na te „zapomniane” tereny.

Wacław Naake-Nakęski (1864-1945) Karolina Domagalska (1864-1953) – zdjęcie wykonane w Cieszynie ok. 1913 r. Stanisław Michalski (1865-1949) Fragment listu Jakuba Bednarczyka 
do Karoliny Domagalskiej z 1 marca 1897 r.

[Ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu]

Pierwsza strona „Świata Słowiańskiego” 
z listopada 1910 r., w którym opublikowany 

został tekst Edmunda Kołodziejczyka. 
[Ze zbiorów Biblioteki 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]

Artykuł Edmunda Kołodziejczyka 
poświęcony ludności polskiej na Górnych Węgrzech, 

opublikowany na łamach „Świata Słowiańskiego”. 
[Ze zbiorów Biblioteki 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]

Mapa osad polskich na Górnych Węgrzech opracowana przez 
Edmunda Kołodziejczyka i opublikowana w listopadzie 1910 r. 

na łamach „Świata Słowiańskiego”. 
[Ze zbiorów Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]

Edmund Kołodziejczyk (1888-1915) Spotkanie orawskich i nowotarskich „budzicieli” w sierpniu 1912 r. 
Siedzą (od lewej): Jan Bednarski, Magdalena Sterculowa i Jan T. Dziedzic. 

Stoją: Eugeniusz Stercula, Tomasz Buła i Aleksander Matonog. 
[Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego]

Budynek Bursy Gimnazjalnej pw. św. Stanisława Kostki w Nowym Targu.
[Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego]

Potwierdzenie wpłaty 4000 koron na utrzymanie uczniów ze Spisza 
w Bursie Gimnazjalnej w Nowym Targu na rok szkolny 1918/1919.

[Zbiory Archiwum Narodowego w Krakowie] 

Rezolucja przyjęta na wiecu 
zorganizowanym przez Narodowy 
Komitet Obrony Spisza i Orawy, 

Czadeckiego i Podhala 3 sierpnia 1919 r. 
w Nowym Targu. 

[Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego]

A�sz nawołujący mieszkańców Spisza i Orawy 
do wstępowania do armii polskiej, 

podpisany przez płk. Andrzeja Galicę –
 Dowódcę Okręgu Podhalańskiego. 

[Ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego 
w Nowym Targu]

A�sz zapraszający na „Dzień Spisza i Orawy” organizowany 3 sierpnia 1919 r. w Nowym Targu. 
[Ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Plakat zachęcający do udziału w festynie na rzecz powrotu Spisza i Orawy do Polski. 
[Ze zbiorów Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

„Dzień spisko-orawski” organizowany 26 lipca 1914 r. w Zakopanem. 
[Ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego]
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NARODZINY 
„GAZETY PODHALAŃSKIEJ” 
„Gazeta Podhalańska” odegrała istotną rolę w kształtowaniu i umacnianiu tożsamości narodowej mieszkańców Spisza i Orawy. Na jej łamach dokonywała się prezentacja idei 
i programu regionalizmu podhalańskiego, podejmowała także kwestie problemów oraz bolączek, którymi żyli zarówno mieszkańcy Nowego Targu, jak i okolicznych 
miejscowości. Było to jedno z najważniejszych czasopism wydawanych na Podhalu w pierwszej połowie XX w. Ukazywało się ono w latach 1913-1934, następnie od 1937 do 
1939 r. pod nazwą „Gazeta Podhala”, po wojnie zaś do 1947 r. ponownie pod swoją pierwotną nazwą. Przez te wszystkie lata służyła wielu pokoleniom czytelników informacjami 
ze świata polityki – lokalnej, ale i ogólnopolskiej czy nawet europejskiej. W swej długoletniej historii, najpierw postrzegana była jako narzędzie w walce o budzenie świadomości 
narodowej mieszkańców Spisza i Orawy, w latach Wielkiej Wojny głosiła hasła walki o niepodległość, później o sprawiedliwą granicę na kresach południowych. Stanowiła 
czasopismo dla wszystkich warstw społecznych.
„Gazetę Podhalańską” zaczęto jednak wydawać przede wszystkim dla wzmożenia akcji narodowej na Spiszu i Orawie. Już w pierwszym numerze pisma w Słowie wstępnym 
Władysław Orkan silnie podkreślił i nakreślił miejsce sprawy spisko-orawskiej. Za sprawą „Gazety” ludność na Spiszu i Orawie mogła przekonać się, że nie jest słowacką, ale 
góralską, czyli polską społecznością. Ten kierunek oddziaływania pisma od samego początku stanowił powód niechęci działaczy i prasy słowackiej, a nawet ostrych na nią ataków. 
Pismo zyskało poczytność na Górnych Węgrzech, dzięki współpracy z gronem tamtejszej inteligencji, tj. przede wszystkim z księżmi: Ferdynandem Machayem, Marcinem 
Jabłońskim, Antonim Sikorą i Józefem Buroniem, a także Eugeniuszem Styrczulą, Aleksandrem Matonogiem czy Józefą Machayówną. „Gazeta Podhalańska” w pierwszym roku 
swego istnienia rozchodziła się średnio w nakładzie 600 egzemplarzy. W kolejnym roku liczba prenumeratorów zwiększyła się już do ponad 1000 egzemplarzy. Pismo 
wypożyczano sobie do domu, co tym bardziej poszerzało jego zasięg. Szacuje się, iż kontakt z polskim słowem miało w tym czasie ok. 3-4 tys. mieszkańców Spisza i Orawy. 

Pomysł wydawania w Nowym Targu tygodnika przede wszystkim dla wzmożenia akcji narodowej na Spiszu i Orawie, krain pozostających w tym czasie w granicach Królestwa 
Węgierskiego, wysunął dr Jan Bednarski – działacz spisko-orawski, prowadzący od 1897 r. konspiracyjną pracę uświadamiającą. Zdawał on sobie doskonale sprawę, jak wielkie 
znaczenie odgrywa słowo pisane, dostosowane do lokalnych warunków i potrzeb. Juliusz Zborowski, wieloletni dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, pisał: istnieje góralszczyzna na 
węgierskiej stronie taka sama, jak na galicyjskiej, a więc polska i tę jej polskość trzeba ratować wszelkimi środkami, z których podstawowym jest rozbudzanie świadomości szczepowej 
wspólnoty, a tym samym narodowego uświadomienia.
Podczas II Zjazdu Podhalan, odbywającego się w dniach 2-3 sierpnia 1913 r. w Nowym Targu, dr Bednarski wygłosił referat przedstawiający konieczność powołania regionalnego 
wszechgóralskiego czasopisma. Zjazd poparł założenia pisma i podjął stosowną uchwałę.
Na początku listopada 1912 r. odbyła się w „mieście” narada, w której wzięli udział m.in. dr Jan Bednarski, ks. prof. Bułat, prof. Tomasz Buła, prof. Jan Tomasz Dziedzic, Ludwik 
Czech – dyrektor nowotarskiego gimnazjum, Feliks Gwiżdż i Józef Beck (ojciec późniejszego ministra spraw zagranicznych) oraz Józef Rajski – burmistrz Nowego Targu. 
W trakcie trwania narady dr Bednarski przedłożył zaawansowany i gotowy do realizacji projekt wydawania czasopisma, wskazując jednocześnie kandydata na stanowisko jej 
redaktora naczelnego – Feliksa Gwiżdża.
Na kolejnym spotkaniu, w połowie listopada 1912 r., podjęto ostateczną decyzję o terminie ukazania się pierwszego numeru czasopisma, który tra�ł do czytelników w grudniu 
1912 r., a kolejny już 5 stycznia 1913 r. Pierwotnie tytuł nowego pisma miał brzmieć „Nowiny Podhalańskie”. Ostatecznie jednak przyjęto: „Gazeta Podhalańska”.
Jednym z istotnych czynników powodujących upadek lokalnej prasy w tamtym czasie był czynnik �nansowy. Z tym problemem musieli poradzić sobie również inicjatorzy 
powołanej „Gazety Podhalańskiej”. Celem zapewnienia odpowiednich środków na wydawanie pisma zdecydowano się powołać do życia „Podhalańską Spółkę Wydawniczą”. 
Spółka została zarejestrowana przez c.k. Sąd Obwodowy Oddział IV w Nowym Sączu 10 maja 1913 r. i wpisana do rejestru stowarzyszeń zarobkowych i gospodarczych. Zarząd 
Spółki tworzyli: dr Jan Bednarski, Zygmunt Wasiewicz, ks. Jan Bułat, Ludwik Czech, dr Józef Diehl i Michał Mroszczak. 
Rada nadzorcza spółki składała się ze znanych osobistości Nowego Targu i Podhala. Jej prezesem został ks. dziekan Piotr Krawczyński z Ludźmierza, wiceprezesem wicemarszałek 
powiatowy Aleksander Lagocki. Ponadto członkami byli: dr Andrzej Chramiec, księżna Maria Sułkowska, dr Józef Borowicz, Andrzej Kamiński, Władysław Orkan, Józef Rajski, 
Franciszek Pawlica.
Pierwszym redaktorem „Gazety Podhalańskiej” został Feliks Gwiżdż – poeta, dziennikarz, przyjaciel Władysława Orkana, Podhalanin rodem z Odrowąża, działacz społeczny 
i polityczny. Zespół redakcyjny, który wokół siebie skupił, tworzyli m.in.: ks. Jan Bułat, Zygmunt Wasiewicz, Ludwik Czech, Michał Mroszczak oraz Jan Bednarski i Józef Diehl. 
Zespół redagował kronikę bieżących wydarzeń, zamieszczał reportaże i felietony o aktualnych problemach mieszkańców Podhala, wiersze i prozę ludową, ogłoszenia, niekiedy 
reklamy, niejednokrotnie zamieszczał także interesujące fotogra�e.
Pismo cieszyło się dużą popularnością i zainteresowaniem, na wydanie kolejnych numerów z niecierpliwością oczekiwali mieszkańcy Nowego Targu, całego Podhala i okolic, 
a w szczególności ludność Spisza i Orawy.

„Gazeta Podhalańska” powstawała w Drukarni Ignacego Borka, która mieściła się w kamienicy przy ul. Szkolnej 8 w Nowym Targu. 
[Zbiory  Hanny Bednarskiej]

Jan Bednarski i Ignacy Borek w redakcji „Gazety Podhalańskiej”, lata 20. XX w. 
[Zbiory Hanny Bednarskiej]

Pierwszy numer „Gazety Podhalańskiej” ukazał się 1 stycznia 1913 r. 
[Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie]

Władysław Orkan w Słowie wstępnym określił miejsce sprawy spisko-orawskiej, jaką zajmować ona będzie na łamach „Gazety Podhalańskiej”. 
[Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie]

Feliks Gwiżdż – pierwszy redaktor „Gazety Podhalańskiej” 
[Narodowe Archiwum Cyfrowe]

Artykuł Eugeniusza Styrczuli opublikowany na pierwszej stronie 
drugiego numeru „Gazety Podhalańskiej”, który ukazał się 5 stycznia 1913 r.

[Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie]

Akcja plebiscytowa miała ważne miejsce na łamach „Gazety Podhalańskiej”. 
Pierwsza strona pisma z tekstem dotyczącym administracji na spornych terenach. 

[Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie]
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Dekret powołania dr. Jana Bednarskiego na Komisarza Polskiej Komisji Likwidacyjnej 
na powiat nowotarski z 6 listopada 1918 r. 

[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego] 

Delegacja Spisza i Orawy w rozszerzonym składzie przed wyjazdem do Paryża: Ignacy Sandrzyk, Mateusz Koszczak, 
ks. Ferdynand Machay, Wojciech Halczyn i Piotr Borowy, Warszawa 1919 r. [Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Delegacja Spisza i Orawy na konferencję pokojową wraz z hr. Ksawerym Orłowskim (siedzi). 
Stoją: Wojciech Halczyn, Kazimierz Rouppert, NN, ks. Ferdynand Machay i Piotr Borowy, Paryż 1919 r.

 [Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Uchwała Rady Najwyższej Konferencji Pokojowej 
w Paryżu z 27 września 1919 r. o przeprowadzeniu plebiscytu 

na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie. 
[Zbiory Książnicy Cieszyńskiej]

Postanowienie Podkomisji Międzynarodowej 
o postępowaniu reklamacyjnym w sprawie uprawnienia 

do głosowania przy plebiscycie na Spiszu i Orawie.
[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Pismo Narodowego Komitetu Obrony Spisza i Orawy, 
Czadeckiego i Podhala w Nowym Targu dotyczące 

zarządzonego przez Czechów spisu ludności 
na Spiszu i Orawie z 23 sierpnia 1919 r. 

[Zbiory Archiwum Akt Nowych] 

Rezolucja mieszkańców Wiśnicza w sprawie powrotu Spisza i Orawy do Polski 
przyjęta podczas zebrania, które miało miejsce 3 sierpnia 1919 r.

[Zbiory Archiwum Akt Nowych]

Ulotka informująca o czeskich działaniach propagandowych na Spiszu i Orawie 
skierowana do ludności polskiej.
[Zbiory Archiwum Akt Nowych]

Strona tytułowa jednodniówki „Gazety Podhalańskiej” 
dedykowanej Spiszowi i Orawie, 1919 r. 

[Zbiory Archiwum Narodowego w Krakowie]

A�sz informujący o cyklu spotkań 
wraz z „obrazami świetlnymi” 

na temat Spisza i Orawy 
organizowanym przez Komitet Narodowy 

Obrony Spisza, Orawy i Podhala. 
[Zbiory Archiwum Akt Nowych]

Ulotka kolportowana podczas wieców w Warszawie 
z poparciem dla mieszkańców Spisza i Orawy. 
[Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie]

Druk propagandowy z mapą Spisza i Orawy – terenów objętych planowanym plebiscytem. 
[Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie]

AKCJA 
PLEBISCYTOWA cz. I
W listopadzie 1918 r. Polska Komisja Likwidacyjna objęła swoją administracją północną Orawę i Spisz. Opisując powyższe 
wydarzenia, Andrzej Kowalczyk w swojej książce pt. „Epopeja bitew polskich” notuje: 5 listopada 1918, na polskiej Orawie 
i Spiszu, na ziemiach, gdzie od wieków ścierały się dwa żywioły: polski i słowacki, ogłoszono rezolucję, w której jej autor 
ks. Ferdynand Machay, pisał – (...) po rozpadnięciu się państwa węgierskiego nie chcemy pozostać w nowo utworzonym państwie 
czesko-słowackim, lecz żądamy przyłączenia wszystkich polskich ziem w żupaństwach – tręczyńskim, orawskim, spiskim do 
katolickiej Polski. 

Na rzecz przyłączenia do Polski Górnej Orawy działała zorganizowana 5 listopada 1918 r. Rada Narodowa Górno-
Orawska. Z kolei za przynależnością Spisza do państwa polskiego opowiedziała się utworzona w Nowym Targu Państwowa 
Organizacja Narodowa i Nowosądecki Komitet Spiski.

Obsadzenie polskich wsi na Spiszu i Orawie przez żołnierzy polskich z byłej c.k. armii nie spotkało się ze sprzeciwem 
Słowaków. Nawet działacze słowaccy na Orawie przyznawali, że tereny zamieszkałe przez Polaków należą się Polsce. 
Organizacje polskie na obszarach spisko-orawskich wyrażały poważne obawy co do możliwości wkroczenia tam wojsk 
czechosłowackich. Znajdowało to wyraz w prośbach kierowanych do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego oraz Jędrzeja 
Moraczewskiego przez Powiatową Organizację Narodową pod kierownictwem Jana Bednarskiego, o przysłanie do dwóch 
tysięcy żołnierzy polskich. Jednak większość oddziałów Wojska Polskiego kierowano w tym czasie na front galicyjski. Nie 
pozostało to bez wpływu na dalsze przejmowanie etnicznie polskich obszarów Orawy i Spisza, gdzie akcję tę musiano 
zwyczajnie przerwać z powodu braku odpowiedniej ilości wojska.

Polskość Orawy i większości Spisza nie budziła wątpliwości w Warszawie. Świadczył o tym m.in. dekret Naczelnika Państwa z 28 listopada 1918 r. o wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego RP. Został on opracowany przy udziale ministra spraw zagranicznych RP Leona Wasilewskiego. W wykazie tym polskie gminy na Orawie i Spiszu znalazły się 
w okręgu wyborczym nr 39 z siedzibą w Nowym Targu. Wybory do Sejmu RP wyznaczono na dzień 26 stycznia 1919 r. Tymczasem na początku grudnia 1918 r. wojska byłej 
monarchii austro-węgierskiej przystąpiły z polecenia Ententy do opuszczania Słowacji, a na ich miejsce miały wkroczyć jednostki armii czechosłowackiej. Decyzja Ententy 
wyraźnie popierała roszczenia terytorialne rządu czechosłowackiego, który swoje granice chciał rozmieścić na granicach historycznych. Stosunkowo niewielkie oddziały polskie na 
Orawie i Spiszu starały się unikać starć z wojskami czechosłowackimi, co oczywiście umożliwiało tym drugim wkroczenie do większości polskich gmin na Spiszu. 24 grudnia 
1918 r. obie strony zatwierdziły na Spiszu umowę, w myśl której ustalono linię demarkacyjną w tym rejonie. Biegła ona od Jaworzyny przez Franków, Rychwald, Kamionkę, 
Lipnik Mały do Andrzejówki. 31 grudnia 1918 r. w Chyżnem, na spotkaniu obu zwaśnionych stron dotyczącym Orawy, Czechosłowacy zażądali całego obszaru Orawy, aż po starą 
granicę węgiersko-galicyjską. Jednak konsekwentna postawa przedstawiciela strony polskiej, ks. Fernanda Machaya, doprowadziła do układu, w myśl którego Polsce przypadły 
wsie okręgu trzcińskiego, Słowakom z kolei namiestowskiego. Mimo przyłączenia okolic Trzciany układ ten nie był korzystny dla Polski.

3 stycznia 1919 r. na Orawie wyznaczono tymczasową linię demarkacyjną. Biegła ona od źródeł Jeleśni wzdłuż tego potoku, przez Chyżne do Czarnej Orawy, dalej przez Dolną 
Lipnicę i potok Krywań ku Białej Górze. 13 stycznia 1919 r. z Warszawy nadszedł rozkaz Dowództwa Głównego o tymczasowym opuszczeniu przez Wojsko Polskie obszaru Spisza 
i Orawy. Wybory do Sejmu Ustawodawczego RP na Orawie i Spiszu nie mogły być w tej sytuacji przeprowadzone. Utrata Spisza i Orawy nie oznaczała rezygnacji z działań na rzecz 
propagowania polskości tych terenów w przyszłości. Niebawem w Krakowie utworzono w tym celu Narodowy Komitet Obrony Spisza, Orawy, Czadeckiego i Podhala pod 
prezesurą Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Polacy pracujący w tym komitecie włożyli wiele serca w akcje rewindykacji wsi etnicznie polskich u podnóża Tatr. Przez wiele 
następnych miesięcy sprawa Spisza i Górnej Orawy stanowiła przedmiot negocjacji polsko-czechosłowackich oraz obu stron z politykami Ententy. Pod koniec maja 1919 r. doszło 
do rozmowy Ignacego Paderewskiego z Edvardem Benešem na temat spornych terenów. Rozmowa ta nie przyniosła żadnych rezultatów. W lipcu 1919 r. zorganizowano 
w Krakowie dwustronną konferencję. Delegacja polska, której przewodniczył Stanisław Grabski, wysunęła propozycję przeprowadzenia plebiscytu na spornym obszarze Zaolzia, 
Orawy i Spisza. Umożliwiłoby to wyznaczenie granicy państwowej według zasady etnogra�cznej. Czechosłowacja, podkreślając swoje prawa historyczne do tych terenów, 
odrzuciła tę propozycję. Sprawą zajęły się zatem gremia powołane w Paryżu przez Radę Najwyższą pięciu głównych mocarstw Ententy. Były to: Komisja do Spraw Polskich oraz 
Komisja do Spraw Cieszyna i Orawy. Przedstawiły one swoje propozycje rozgraniczenia, których jednak nie zaakceptowały RP ani ČSR. Delegaci polscy w Paryżu wskazali więc, że 
w takiej sytuacji najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby właśnie zorganizowanie plebiscytu. Przedstawiciele rządu ČSR zaprotestowali przeciw takiemu rozwiązaniu. 
Wobec tak dużej rozbieżności między Warszawą a Pragą przewodniczący do Spraw Polskich Jules Cambon 11 września 1919 r. zaproponował przeprowadzenie plebiscytu na 
Spiszu, Orawie i Zaolziu. W związku z protestem strony czechosłowackiej 27 września 1919 r. Rada Najwyższa Ententy podjęła decyzję o wyłączeniu ze spiskiego obszaru 
plebiscytowego powiatów kieżmarskiego i starolubowelskiego. Mimo protestów Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego wykluczono południowy Spisz z obszaru, który 
miał być objęty plebiscytem. Dla Ententy stanowiło to rodzaj rekompensaty względem Czechosłowacji za podjęcie decyzji o głosowaniu na Śląsku Cieszyńskim. Rząd ČSR dążył 
wszelkimi środkami do uniknięcia plebiscytu.

Zadanie SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI do�nansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”



AKCJA 
PLEBISCYTOWA cz. II
W celu przygotowania terenu oraz ludności do planowanego plebiscytu powołano w Nowym Targu Główny Komitet 
Plebiscytowy Spisko-Orawski. Opiekę kierowniczą nad pracami powierzono Waleremu Goetelowi – profesorowi Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W składzie Komitetu znaleźli się przede wszystkim działacze spisko-orawscy, od kilku lat 
zaangażowani w akcję budzicielską na Górnych Węgrzech, m.in.: dr Jan Bednarski, Józef Diehl, Feliks Gwiżdż, Michał 
Grażyński, Władysław Semkowicz, ale także przedstawiciele elity intelektualnej tych terenów: ks. Ferdynand Machay czy 
Wojciech Lorencowicz. Do najistotniejszych zadań Komitetu należała działalność propagandowa, którą powierzono 
utworzonemu specjalnie w tym celu Biuru Prasowemu na czele z Juliuszem Zborowskim – dyrektorem Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem. Do jego zadań należało przede wszystkim prowadzenie zaplanowanej, ale i niejednokrotnie 
spontanicznej agitacji plebiscytowej, przy równoczesnym zwalczaniu propagandy czeskiej, przez dementowanie 
nieprawdziwych oskarżeń wysuwanych pod adresem Warszawy. Miały one bowiem negatywny wpływ na opinię publiczną 
na Spiszu i Orawie, ale także wśród przedstawiali Komisji Międzynarodowej. Polska akcja propagandowa skierowana była 
głównie przeciwko Czechom, których uważano za wiodących przeciwników mających szersze możliwości oddziaływania 
zarówno na opinię społeczną na terenach spornych, jak i w krajach zachodnich. Z kolei w stosunku do Słowaków przyjęto 
zgoła inną strategię i odnoszono się do nich wyjątkowo przyjaźnie. Taki zabieg miał przede wszystkim na uwadze 
wielowiekowe sąsiedztwo na spornych terenach, a także fakt, iż wielu tamtejszych nieuświadomionych narodowo górali 
uważało się za członków słowackiej społeczności.

Akcja propagandowa była prowadzona na różne sposoby. Jedną z kluczowych metod pozostawało oddziaływanie ekonomiczne, cieszące się potwierdzoną skutecznością. Tak było 
też w tym przypadku. Mechanizm ten stosowały obie strony, a polegał on m.in. na rozdawnictwie lub sprzedawaniu brakujących na rynku towarów po bardzo atrakcyjnych cenach 
miejscowej ludności. Praga przesyłała i następnie dystrybuowano wśród ludności Spisza i Orawy: mąkę, cukier i tytoń, natomiast ze strony Warszawy: sól i naftę. Równie 
skutecznym środkiem oddziaływania na ludność było słowo drukowane. Głównym orężem na tym froncie była niewątpliwie „Gazeta Podhalańska” ukazująca się Nowym Targu. 
Na jej łamach publikowano artykuły, polemiki skierowane zarówno do mieszkańców spornych terenów, jak i szerszej publiczności w kraju. Obok popularnej na Górnych 
Węgrzech „Podhalanki”, kolportowane były „Nowiny Spisko-Orawskie”, w których z kolei zamieszczano teksty pisane gwarą góralską. Ważnym elementem oddziaływania 
pozostawały masowo wysyłane na obszary sporne, ale i dystrybuowane w kraju wszelkiego rodzaju druki ulotne: broszury, ulotki i odezwy w języku polskim oraz w innych 
językach, w tym językach używanych przez członków Komisji Międzynarodowej: angielskim, francuskim, niemieckim, tudzież zainteresowanych przebiegiem i wynikiem sporu: 
słowackim, czeskim i węgierskim. Wśród druków ulotnych drukowanych w Nowym Targu i Krakowie nie zabrakło: a�szy, odezw, plakatów, map czy obrazkowych 
humorystycznych historyjek. Nie mniejsze znaczenie miało oddziaływanie werbalne przez organizację odczytów, festynów, wieców czy przedstawień. Nie do przecenienia były 
jednak bezpośrednie kontakty, spotkania i osobiste rozmowy działaczy plebiscytowych z mieszkańcami Spisza i Orawy. Ponadto, organizowano wycieczki na tereny plebiscytowe 
dla środowisk opiniotwórczych z kraju i z zagranicy, w tym zachodnich dziennikarzy.

Nastroje społeczne panujące na obszarze plebiscytowym zapowiadały sukces Polski. Niestety, gdy latem 1920 r. zagroziły Warszawie wojska bolszewickie, Czechosłowacja 
i Niemcy nie wyraziły zgody na przejazd sprzętu wojskowego oraz amunicji przez swoje terytorium. Dlatego też podczas konferencji w Spa, która odbyła się 10 lipca 1920 r., 
premier Władysław Grabski wyraził formalną zgodę na zastąpienie plebiscytu na Orawie, Spiszu i Zaolziu arbitrażem międzynarodowym. Zrezygnowano zatem z organizacji 
plebiscytu, a rozstrzygnięcie problemu ziem spornych przekazano Konferencji Ambasadorów w Paryżu. 28 lipca 1920 r. Rada Ambasadorów mocarstw Ententy (USA, Wielka 
Brytania, Francja, Włochy, Japonia) wydała decyzję o przebiegu granicy między RP a  ČSR. Z obszarów na Spiszu i Orawie Polska otrzymała 29 wsi z 24 tysiącami mieszkańców. 
Jeśli chodzi o Spisz, Polska otrzymała ćwierć jego obszaru z czternastoma wsiami, które zamieszkiwało 9 tysięcy mieszkańców. Granica ta pozostawiła 22 tysiące Polaków 
w Czechosłowacji. W przypadku Orawy, przy Czechosłowacji pozostawiono cały powiat namiestowski, zaś z powiatu trzciańskiego przyznano Polsce 15 wsi z 15 tysiącami 
mieszkańców. Lipnica Dolna została przecięta granicą w ten sposób, że 1/10 części mieszkańców znalazła się po stronie czechosłowackiej. Grunty orne wsi Głodówki i Suchej Hory 
także częściowo zostały po stronie Czechosłowacji. Na Pilsku i Babiej Górze granica polsko-czechosłowacka biegła tak, jak granica Galicji w 1914 r. i odbiegała od niej dopiero na 
wschód od Babiej Góry. 

Perspektywa kon�iktu zbrojnego z Rosją Sowiecką zmusiła delegatów do złożenia podpisów pod niekorzystnym porozumieniem. 31 lipca 1920 r. Ignacy Paderewski wystosował 
do przewodniczącego Rady Najwyższej pismo protestacyjne, w którym zawarł swoje rozgoryczenie z powodu podjętego postanowienia: jest mym obowiązkiem zwrócić uwagę na 
fakt, że decyzja Konferencji Rady Ambasadorów nie bierze, zdaje się, pod uwagę ani woli ludności, ani zasad narodowości… Z nieprzezwyciężonym bólem położę swój podpis pod 
dokumentem, który odbiera tak cenną i tak nam drogą część naszego narodu.

Główny Komitet Plebiscytowy Spisko-Orawski. W pierwszym rzędzie, od lewej: Ludwik Czech, żona Walerego Goetla, 
dr Walery Goetel, ks. Ferdynand Machay, Jan Bednarski, Wendelin Haber, Feliks Gwiżdż, ks. Michał Grylak, 
Michał Grażyński i Piotr Borowy. W drugim rzędzie, od lewej: 2 – Wojciech Halczyn, 8 – ks. Antoni Sikora, 
9 – ks. Eugeniusz Sikora. W ostatnim rzędzie, od lewej: 1 – Wojciech Lorencowicz, 3 – Juliusz Zborowski,

5 – Jan Pluciński, Nowy Targ 1920 r. [Zbiory PTH Nowy Targ]

Poświadczenie, iż dr Jan Bednarski jest członkiem Głównego 
Komitetu Plebiscytowego w Nowym Targu wystawione przez 

Prezydium Rady Ministrów, Warszawa 10 stycznia 1920 r. 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Poświadczenie Głównego Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego w Nowym Targu 
dla Jana Deblessema, Nowy Targ 30 lipca 1920 r. [Zbiory Archiwum Państwowego w Przemyślu]

Strona tytułowa „Nowin Spisko-Orawskich” 
– periodyku w całości poświęconemu celom informacyjnym 

oraz propagandowym na Spiszu i Orawie, 1919 r. 
[Archiwum Narodowe w Krakowie]

Broszura demaskująca akty przekupstwa przedwyborczego, 
brak daty. [Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Mapa obszarów plebiscytowych w języku francuskim. 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Prośba ks. Ferdynanda Machaya skierowana do Ministra Rolnictwa o przydział nawozów 
sztucznych dla rolników ze Spisza i Orawy w związku z planowaną akcją plebiscytową, 

Warszawa 11 maja 1919 r. [Zbiory AAN]

Humorystyczny plakat propagandowy, 1920 r. 
{Zbiory Archiwum Narodowego w Krakowie]

Ulotka informująca o zwolnieniu przez Sejm RP 
mieszkańców Spisza i Orawy ze służby wojskowej. 

[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Ulotka uprawniająca do przebywania na terenach 
plebiscytowych wystawiona 17 marca 1920 r.

[Zbiory Roberta Kowalskiego]

A�sz propagandowy pisany 
„gwarą góralską”, 1920 r

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego 
w Nowym Targu]

A�sz informujący o organizowanym w Nowym Targu 
„Dniu Spisza i Orawy”, 3 sierpnia 1919 r. 

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

dr Walery Goetel – Przewodniczący Głównego Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego (drugi z prawej). 
Widoczni także od lewej: inżynier Gryglaszewski i mjr Bronisław Romaniszyn.

[Zbiory NAC]
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WOJSKO POLSKIE NA SPISZU
Kompania Wysokogórska 
Polska formacja wojskowa powstała na początku 1919 r. przy Brygadzie Strzelców Podhalańskich z siedzibą w Zakopanem. Jej głównym zadaniem 
pozostawała ochrona granicy w Tatrach i na Podtatrzu. Inicjatywa utworzenia takiej formacji pojawiła się pod koniec roku 1918 w gronie członków AZS 
w Krakowie (m.in. Jana Gadomskiego). Zwrócono się z tym pomysłem do dowódcy Brygady Strzelców Podhalańskich – płk. Andrzeja Galicy, który już przed 
16 stycznia 1919 r. powołał do życia Kompanię Wysokogórską. Pierwszym jej dowódcą został kpt. Władysław Ziętkiewicz, a służyli w niej taternicy, narciarze 
i górale podhalańscy. 
Najważniejsza akcja wojskowa Kompanii Wysokogórskiej miała miejsce w czerwcu 1919 r. Był to okres ofensywy Węgierskiej Republiki Rad, kiedy wojska 
węgierskie zajęły dużą część Słowacji, a niektóre oddziały czechosłowackie cofając się, przekroczyły granicę Polski i złożyły broń. Przy nieustalonej i nieznanej 
bliżej sytuacji na Spiszu polskie władze wojskowe wydały rozkaz marszu Kompanii Wysokogórskiej na Spisz.
Kompania przemaszerowała z Zakopanego przez Łysą Polanę, Jaworzynę Spiską i Przełęcz pod Kopą aż do Matlar, nie napotykając nigdzie ani celników, ani 

żołnierzy czechosłowackich. W Matlarach w nocy słyszano odległe strzały, ale do żadnego zbrojnego zajścia nie doszło. Rano przybyli do Matlar parlamentariusze od 
czechosłowackiego oddziału w Tatrzańskiej Łomnicy i uzgodnili z dowódcą Kompanii, że nie posunie się ona poza Matlary i Białą Spiską. Ponadto czechosłowaccy wojskowi 
udostępnili dowódcy Kompanii swoje środki łączności, aby mógł 
on się porozumieć z polskimi władzami wojskowymi 
w Warszawie. Stamtąd przyszedł rozkaz, aby Kompania wróciła 
do Zakopanego, toteż następnego dnia odmaszerowała z Matlar 
przez Zdziar i Jaworzynę Spiską na Łysą Polanę. W lecie 1920 r. 
Kompania udała się na front wojny polsko-radzieckiej, 
zostawiając tylko jeden pluton (z ppor. Mieczysławem Świerzem) 
do patrolowania granicy na Łysej Polanie i Molkówce. W lecie 
roku 1921 Kompania Wysokogórska została rozwiązana. 

Legia Spisko-Orawska 
Legia Spisko-Orawska została sformowana wiosną 1919 r. Początkowo była skoszarowana w Nowym Targu, a częściowo także w Ostrowsku. Ostatecznie 
jednak, aż do chwili rozwiązania, tj. 16 marca 1920 r., stacjonowała w Czarnym Dunajcu. Jednak ponieważ w miejscowości tej nie było koszar ani innych 
budynków mogących je zastąpić, żołnierze zostali rozlokowani na kwaterach prywatnych. Wśród ochotników Legii przeważali Polacy, ale służyli w niej 
także Niemcy spiscy, a nawet Węgrzy, Cyganie i Słowacy. Jednak większość z tych ostatnich kierowano do Słowackiej Organizacji Wojskowej.
Legia funkcjonowała w ramach 3. Pułku Strzelców Podhalańskich, a składała się z liczącej ok. 80 ludzi kompanii spiskiej dowodzonej przez por. 
Wojciecha Lorencowicza oraz kompanii orawskiej (ponad 100 ludzi) pod dowództwem ppor. Wendelina Dziubka. Według stanu z początku 1920 r. 
w Legii Spisko-Orawskiej służyło 7 o�cerów. Wszyscy oni wywodzili się z byłej armii austro-węgierskiej. Przybywających do Czarnego Dunajca 
ochotników kierowano odpowiednio: Orawian do kompanii orawskiej, Spiszaków do spiskiej. Żołnierzom wypłacano zwykły żołd, taki jak w innych 
jednostkach Wojska Polskiego, a oprócz tego tzw. „dodatek plebiscytowy”. 
Ze względu na ówczesną sytuację w kraju, uzbrojenie spisko-orawskich formacji było daleko niewystarczające. Lepsze wyposażenie tra�ało bowiem do 

tych oddziałów Wojska Polskiego, które toczyły w tym czasie ciężkie walki na znacznie ważniejszych – z punktu widzenia „być albo nie być” państwa polskiego – frontach 
wojennych. Stąd też żołnierze z Orawy i Spisza musieli zadowolić się tym, co jeszcze pozostawało w arsenałach, a więc różnego rodzaju przestarzałymi lub wręcz „egzotycznymi” 
typami broni, do której brakowało amunicji. Żołnierze Legii uzbrojeni byli w sześciostrzałowe włoskie karabiny Mannlicher-Carcano oraz granaty ręczne, jednak o małej sile 
rażenia i często w ogóle zawodzące.
Zajęcia żołnierzy Legii sprowadzały się głównie do szkolenia i podtrzymywania gotowości bojowej, a także patrolowania granicy i wspomagania czynności żandarmerii wojskowej. 
Od czasu do czasu legioniści z Czarnego Dunajca uczestniczyli też w drobnych potyczkach z oddziałami czechosłowackimi, które dosyć często, w pogoni za uciekinierami, 
przekraczały granicę lub też ostrzeliwały ze swoich pozycji terytorium polskie. W starciach tych tracili życie walczący po obu stronach. Przygraniczne utarczki przeradzały się 
czasami w rajdy na zajęte przez Czechosłowację tereny Orawy i Spisza. 
Na początku 1920 r. władze polskie nie miały już jednak złudzeń, że rozstrzygnięcie sporu o południową granicę państwa nie dokona się zbrojnie, lecz drogą pokojową. W związku 
z tym, Legia Spisko-Orawska, jako jednostka przeznaczona przede wszystkim do działań ofensywnych, przestała już być w dotychczasowej formie potrzebna. Ponieważ jednak 
sprawa granicy wciąż pozostawała nieuregulowana, postanowiono służącym w niej ochotnikom powierzyć inne zadania, może nawet trudniejsze i bardziej odpowiedzialne, które 
były związane z przygotowaniami do plebiscytu.

Tajna Organizacja Wojskowa  
Pomysł utworzenia grup Tajnej Organizacji Wojskowej zaczął krystalizować się już na początku grudnia 1919 r. Na głównego jej organizatora wyznaczono ppor. Mieczysława 
Hanczkę, odkomenderowanego specjalnie z białostockiego pułku strzelców. Przybył on do Nowego Targu 27 stycznia 1920 r. i przystąpił do tworzenia na Spiszu i Orawie 
podziemnych struktur TOW. W połowie marca 1920 r. istniała już dosyć rozwinięta sieć placówek tej organizacji. Członkowie Tajnej Organizacji Wojskowej byli ochotnikami. 
Część z nich pochodziła ze Spisza i Orawy, a część stanowili studenci z Warszawy i Lwowa. Głównym zadaniem TOW była ochrona polskiej akcji plebiscytowej przed różnymi 
działaniami zmierzającymi do jej zakłócania, a także – poprzez dokonywanie zbrojnych zamachów – zmuszenie władz czechosłowackich do wycofania z obszaru plebiscytowego 
swojej żandarmerii, straży celnej i tajnych agentów, przebywających tu wbrew postanowieniom Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej. Akcje TOW miały również dodawać 
otuchy zwolennikom przyłączenia do Polski, dzięki czemu mogli się oni poczuć pewniej, widząc, że czechosłowacki terror nie uchodzi bezkarnie. W następstwie działań zarówno 
polskich, jak i czechosłowackich grup terrorystycznych, padły o�ary śmiertelne po obu stronach. Z odnotowanych akcji grup dywersyjnych TOW, pierwsza została 
przeprowadzona w Piekielniku na Orawie w nocy z 8 na 9 maja 1920 r. Kolejnego zamachu dokonano w nocy z 14 na 15 maja w Jurgowie na Spiszu. Jego celem był posterunek 
czechosłowackiej żandarmerii. W wyniku tej akcji zginął komendant posterunku, a dwóch żandarmów odniosło rany. Następnie 
działania zostały znowu przeniesione na Orawę, gdzie obiektem ataków stały się posterunki żandarmerii w Suchej Górze (20 maja), 
w Piekielniku (21 maja) i w Podwilku (5 czerwca). Polskie dowództwo uważało, iż akcje grup specjalnych na Spiszu i Orawie 
spełniły swoją rolę, gdyż osłabiły tu pozycję strony czechosłowackiej.

Spiska Organizacja Wojskowa 
W formacji tej służyli przede wszystkim niemieccy i węgierscy uciekinierzy ze środkowego i północnego Spisza. SpOW podlegała 
polskim władzom wojskowym w Nowym Targu, a jej sztab z por. Gyórgy Gabrielem stacjonował w Białej Spiskiej, czyli na terenie 
zajętym wówczas przez Czechosłowację. W strukturach SpOW, oprócz Niemców spiskich, działali też miejscowi Polacy. 
Organizacja ta – według przekazanej we wrześniu 1919 r. przez polskie dowództwo dyrektywy – miała w jak najkrótszym czasie objąć swym zasięgiem całą Dolinę Popradu, po Lewoczę 
i Smokowce. Obok antyczeskiej akcji politycznej przez rozrzucanie odpowiednich wydawnictw, SpOW tworzyła również tajne „komitety obrony narodowej” i podobne temu komórki. 
Ponadto przysposabiała w każdej miejscowości taką ilość ochotników, która by była zdolną, na wypadek wojny z Czechami, podjąć niszczącą akcję, według podanego [...] w odpowiednim 
czasie planu. Na wypadek ataku ze strony Madziarów „organizacja” miała otrzymać osobne instrukcje. Wspomniana wyżej dyrektywa nakazująca objęcie działalnością SpOW całej 
Doliny Popradu, szła w parze z jednoczesnym wycofywaniem się tej organizacji z obszaru plebiscytowego, gdzie jej struktury dotychczas tworzono. Krok ten podyktowany był 
niewątpliwie koniecznością dostosowania się do decyzji Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej, która nakazywała obu stronom zaprzestania, na tym terenie, swej obecności 
militarnej. Organizacja ściśle współpracowała z wojskowym referatem plebiscytowym oraz komórką polskiego wywiadu wojskowego, tj. Ekspozyturą Oddziału II w Nowym 
Targu. Zarówno Referatem, jak i Ekspozyturą kierował w tym czasie por. Feliks Gwiżdż.

por. Władysław Ziętkiewicz 
– dowódca Kompanii Wysokogórskiej 

[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

por. Wojciech Lorencowicz 
- dowódca kompanii spiskiej w Legi Spisko-Orawskiej 

[Zbiory M. Lorencowicza]

gen. Józef Haller i ppłk. Andrzej Galica wizytujący 
Kompanię Wysokogórską, wrzesień 1919 r. 

[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Żołnierze Kompanii Wysokogórskiej z mieszkańcami Jaworzyny Spiskiej 
podczas zwiadu bojowego w kierunku Matlar, 11 czerwca 1919 r. 

[Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego]

Kompania Wysokogórska w drodze na Przełęcz pod Kopą, 11 czerwca 1919 r. 
[Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego]

Oddziały Wojska Polskiego obejmują północną część Spisza, Łapsze Niżne 13 sierpnia 1920 r. 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]
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POWIAT 
SPISKO-ORAWSKI
Powiat spisko-orawski formalnie został utworzony 28 sierpnia 1920 r. na mocy okólnika Generalnego Delegata Rządu 
dla byłej Galicji, dr. Kazimierza Gałeckiego. Natomiast decyzja o powołaniu jednostki podziału administracyjnego, 
o nazwie „Starostwo Spisko-Orawskie”, zapadła dzień wcześniej, tj. 27 sierpnia 1920 r. na konferencji w Nowym Targu. 
Starostwo utworzono z przyznanych Polsce 28 lipca 1920 r. przez Radę Ambasadorów węgierskich fragmentów Spisza 
(część wschodnia) liczących 13 wiosek i Orawy (część zachodnia) liczących 14 miejscowości, przez co powiat składał się 
z dwóch nieprzylegających do siebie obszarów, oddzielonych terenem powiatu nowotarskiego. Pomysłodawcą 
utworzenia powiatu spisko-orawskiego był dr Jan Bednarski, któremu powierzono obowiązki starosty. Jego siedzibą 
było miasto Nowy Targ leżące poza terytorium powiatu. Na terenie powstałej jednostki znajdowały się ekspozytury 
starostwa: dla Spisza w Łapszach Niżnych, dla Orawy w Jabłonce. Część spiska powiatu należała do okręgu sądowego 
w Nowym Targu, a część orawska do okręgu sądowego w Czarnym Dunajcu.
Za powołaniem osobnego starostwa, co do którego od początku zakładano, że będzie tworem przejściowym, 
przemawiały głównie względy polityczne i praktyczne. Przede wszystkim starano się w ten sposób podkreślić, że 
Rzeczpospolita posiada w swych granicach także fragmenty Spisza i Orawy. Zakładano, iż specjalne traktowanie 
mieszkańców tych terenów, przez administracyjne ich wyodrębnienie, pozytywnie usposobi tamtejszą społeczność do 
państwa polskiego i spowoduje, że również ludność gmin leżących po drugiej stronie granicy będzie domagała się 
przyłączenia do Polski.
W zakresie kompetencji starostwa znajdowały się następujące sprawy: 1) czuwanie nad całością granic państwa; 
2) piecza nad spokojem, ładem i bezpieczeństwem publicznym w powiecie; 3) ewidencja ludności: sprawy 
obywatelstwa, przynależności, spisy mieszkańców, ruch ludności; 4) sprawy związków i stowarzyszeń; 5) nadzór nad 
samorządem gminnym; 6) sprawy kosztów leczenia; 7) sprawy bezpieczeństwa publicznego: nadzór nad 
zgromadzeniami, policja obyczajowa, meldunki, paszporty; 8) nadzór nad prasą i widowiskami; 9) sprawy dotyczące 
posiadania, noszenia i handlu bronią oraz amunicją; 10) sprawy wyznaniowe; 11) sprawy opieki społecznej; 12) sprawy 
ochrony pracy; 13) sprawy aprowizacyjne; 14) sprawy opieki zdrowotnej; 15) sprawy przemysłowe i handlowe; 16) 
sprawy rybołówstwa; 17) sprawy weterynaryjne; 18) sprawy polowania i łowiectwa; 19) sprawy dróg i ruchu 
turystycznego; 20) sprawy kultury i sztuki; 21) sprawy administracji państwowej, które nie zostały zlecone innym jej 
organom; 22) współdziałanie z władzami i organami niepodlegającymi starostwu.

Na terenie powiatu zachowano węgierski podział na okręgi notarskie, zmieniając tylko ich nazwę na gminy. W skład powiatu weszło 13 spiskich i 15 orawskich miejscowości. 
Tworzące go gminy początkowo były zbiorowe (obejmowały po kilka wsi). Wkrótce jednak obszar powiatu spisko-orawskiego upodobniono do galicyjskiej (austriackiej) części 
województwa krakowskiego, przez co gminy zbiorowe podzielono na gminy jednostkowe. Trudno ustalić dokładną datę przeprowadzenia tego podziału, lecz warto zauważyć, że 
spis Głównego Urzędu Statystycznego wykazujący stan administracyjny na 30 września 1921 r. uwzględnia już gminy jednostkowe.
Starostwo Spisko-Orawskie pomimo pozytywnej oceny jego funkcjonowania, istniało zaledwie pięć lat. Po tym czasie ze względów polityczno-prawnych, jak 
i oszczędnościowych, uległo likwidacji na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 maja 1925 r. „o zniesieniu powiatu spisko-orawskiego”. Podległe mu tereny oraz 
kompetencje przejął powiat nowotarski, najbardziej zbliżony „pod względem topogra�cznym i etnogra�cznym”. Dłużej niż starostwo przetrwały jego ekspozytury, które 

funkcjonowały jeszcze przez pewien czas w ramach powiatu nowotarskiego, by ułatwić mieszkańcom Spisza i Orawy załatwianie 
spraw urzędowych. 30 lipca 1925 r. nastąpiło uroczyste pożegnanie dr. Jana Bednarskiego jako starosty spisko-orawskiego. Na 
spotkanie przybyli przedstawiciele ludności Spisza i Orawy, władz państwowych i samorządowych, duchowieństwo oraz delegaci 
organizacji społecznych i politycznych. Wszyscy dziękowali staroście jako twórcy powiatu, którym administrował „dzielnie, 
sprawiedliwie i po ojcowsku”.

Ustawa z 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji (województw) na obszarze byłego 
Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskiem oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej 

obszarach Spisza i Orawy. [Zbiory Biblioteki Sejmowej w Warszawie]

Gmach, w którym mieściła się siedziba 
Starostwa Spisko-Orawskiego w Nowym Targu. 

[Zbiory PTH Nowy Targ]

Tablica z orłem oraz napisem „Starostowo Spisko-Orawskie”, 
zawieszona w siedzibie powiatu na nowotarskim rynku.

[Zbiory PTH Nowy Targ]

Korespondencja Zarządu Żup Solnych w Wieliczce ze Starostwem Spisko-Orawskim, 
21 października 1919 r. [Zbiory Archiwum Narodowe w Krakowie]  

Obwieszczenie Starosty spisko-orawskiego w sprawie wyborów 
do Zgromadzenia Narodowego z 24 października 1920 r. 

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

A�sz informujący ludność Spisza i Orawy o objęciu tego terenu 
polską administracją skarbową z 26 grudnia 1920 r. 
[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Podziękowanie dla dr. Jana Bendarskiego od Naczelników Gmin Spisza 
w związku z jego odejściem ze stanowiska starosty spisko-orawskiego 

i przejściem na emeryturę z 30 lipca 1925 r. 
[Zbiory Marii Hanny Bednarskiej]

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 1925 r. o zniesieniu powiatu Spisko-Orawskiego. 
[Zbiory Biblioteki Sejmowej w Warszawie]

Legitymacja kolejowa na nazwisko dr. Jana Bednarskiego 
– emerytowanego starosty spisko-orawskiego – wystawiona 3 marca 1926 r. 

[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]
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O SPRAWIEDLIWE
GRANICE
Niezadowolenie zarówno polskiej opinii publicznej, jak i kół rządowych z powodu 
narzuconego podziału spornych ziem, stało się przyczyną szukania rozwiązań, które miały 
doprowadzić do korekty granicy na Spiszu i Orawie. Szansy na jej przeprowadzenie Warszawa 
upatrywała w rozmowach dwustronnych z Pragą, a także w pracach – utworzonej decyzją 
Konferencji Ambasadorów z 28 lipca 1920 r. – Międzynarodowej Komisji Delimitacyjnej. 
Demarkacja granicy polsko-czechosłowackiej w terenie miała zakończyć de�nitywnie 
problem wytyczenia granicy między obydwoma krajami. Tak się jednak nie stało. Jeszcze 
przed negocjacjami dotyczącymi układu w sprawie wytyczenia granicy państwowej między 
RP a ČSR z 28 lipca 1920 r. pojawiła się kwestia Jaworzyny Spiskiej. Początkowo zdawała się 
ona przedstawiać całkiem prosto, gdyż miała znaleźć się w granicach Polski. Zgodnie 
z postanowieniami Konferencji Ambasadorów, jesienią 1920 r. do pracy przystąpiła 
Międzysojusznicza Komisja Delimitacyjna dla Śląska Cieszyńskiego, Orawy i Spisza, która 
miała wyznaczyć w terenie granicę polsko-czechosłowacką na tych obszarach. Komisja ta 
dysponowała uprawnieniami do dokonywania drobnych korekt linii granicznej 
uzasadnionych przykładowo lokalnymi względami gospodarczymi. Ze strony polskiej 
uczestniczyli w jej pracach m.in. działacze Towarzystwa Tatrzańskiego: dr Walery Goetel i mjr 
Bronisław Romaniszyn, którzy nie oponowali wobec nieznacznych poprawek na korzyść Czechów na Śląsku Cieszyńskim, ale w wypadku 
Spisza zaproponowali wymianę. Dwie gminy przyznane na tym obszarze pierwotnie Polsce – Niedzica  i Kacwin – zostałyby odstąpione 
stronie czechosłowackiej. W zamian Polska miałaby otrzymać gminę Jaworzyna Spiska. Jednak terytorialnie Polska chciała zyskać więcej 
niż oddać. Na południe od wsi Jaworzyna rozciągają się dwie z najpiękniejszych tatrzańskich dolin: Biała Woda i równoległa do niej 
Jaworowa. W myśl postanowień Konferencji Ambasadorów granica polsko-czechosłowacka miała przebiegać właśnie Doliną Białej Wody, 
częściowo wzdłuż potoku Białka, przez co dużą część tej doliny oraz całą Dolinę Jaworową pozostawiała po stronie czechosłowackiej. Obie 
doliny ograniczają od południa szczyty leżące w głównej grani Tatr Wysokich, przy czym Dolinę Jaworową zamyka potężny mur 
Jaworowych Szczytów. Doliny te były niezamieszkałe, ale rosnące w ich niższych partiach lasy miały znaczenie gospodarcze dla górali 
zarówno z samej Jaworzyny, jak też z położonego kilka kilometrów dalej na północ Jurgowa. Strona czechosłowacka była w zasadzie 

skłonna zaakceptować wymianę, z tym, że Polsce przypadłaby 
cała Dolina Białej Wody i mniej więcej połowa Jaworowej, do 
potoku Jaworowego, którym miała biec granica państwowa. 
W ten sposób, w zamian za gminy: niedzicką i kacwińską, 
Polska miałaby otrzymać około 2/3 gminy jaworzyńskiej. 
Tymczasem polscy przedstawiciele w Międzynarodowej 
Komisji Delimitacyjnej postulowali, aby do Polski należała 
cała Dolina Jaworowa, co jednocześnie umożliwiłoby bardziej 
naturalne wyznaczenie granicy państwowej, która 
przebiegałaby wówczas niemal na całej długości głównej grani 
Tatr Wysokich. Należy zaznaczyć, że w innych miejscach 
granica biegła już główną granią Tatr Wysokich. Obie strony nie zdołały jednak dojść do porozumienia. 
W roku 1924 stosunkowo nieznaczny problem Jaworzyny Spiskiej urósł do rangi jednego 
z najistotniejszych w stosunkach polsko-czechosłowackich. Polski minister spraw zagranicznych liczył 
na to, że uda się ten spór uregulować jeszcze przed s�nalizowaniem umowy politycznej 
z Czechosłowacją, ale plany te nie doszły do skutku. W aneksie do tego układu zapowiedziano jedynie 
rozwiązanie problemu w drodze obustronnego porozumienia. Spotkało się to z opozycją w Sejmie RP, 
który uważał, że drobne ustępstwo ze strony czechosłowackiej w sprawie Jaworzyny Spiskiej byłoby 
dostatecznym gestem symbolizującym rzeczywistą wolę zbliżenia się do Polski. Brak tego gestu wpływał 
tymczasem na odraczanie przez Sejm RP raty�kacji układu z 6 listopada 1921 r. podpisanego 
w Krakowie. Ostatecznie sejm układu nie raty�kował. Oprócz ustępstwa w sprawie jaworzyńskiej, 
Warszawa domagała się również zasadniczej poprawy sytuacji ludności polskiej w Czechosłowacji, 
w stosunku do której odnotowywano sporo przejawów dyskryminacji. Problem Jaworzyny stał się 
czynnikiem uniemożliwiającym normalizację stosunków między skon�iktowanymi państwami. 
Podobnie jak to bywało wcześniej, wobec nieosiągnięcia przez Polskę i Czechosłowację porozumienia, 
problemem tym zajęły się gremia międzynarodowe, do których odwoływały się obie strony sporu: 
m.in. Liga Narodów, Międzynarodowy Trybunał w Hadze i Konferencja Ambasadorów. Ostatecznie 
w lutym 1924 r. sprawa tra�ła powtórnie do Komisji Delimitacyjnej. Kwestia Jaworzyny Spiskiej 

zakończyła się niepomyślnie dla strony polskiej. W połowie marca 1924 r. Rada Ligi Narodów przyjęła postanowienie zaaprobowane przez Konferencję Ambasadorów, w myśl 
której nie wyrażono zgody na propozycję Polski dotyczącą wymiany gmin na Spiszu. Prawie cała gmina jaworzyńska pozostała zatem po stronie czechosłowackiej, a jedynie 
minimalny jej skrawek przyłączono do gminy Jugów po stronie polskiej. W konsekwencji Niedzica i Kacwin pozostały po stronie polskiej. Kwestie natury gospodarczej, a także 
turystycznej, wynikające z przyjętego na Spiszu rozgraniczenia, uregulowano w zawartym 6 maja 1924 r. protokole jaworzyńskim, podpisanym ze strony polskiej przez 
dr. Walerego Goetla. Na jego podstawie 30 maja 1925 r. w Pradze zatwierdzono konwencję o ułatwieniach w małym ruchu granicznym.

Oświadczenie Rządowe z 19 grudnia 1925 r. w sprawie uchwały 
Konferencji Ambasadorów z 5 września 1924 r. dotyczącej 
Protokołu podpisanego w Krakowie 6 maja 1924 r. 
w związku z ustaleniem granicy polsko-czechosłowackiej 
w okręgu Jaworzyny. 
[Zbiory Biblioteki Sejmowej w Warszawie]

Mapa Jaworzyny Spiskiej oraz terenów przyległych będących obszarem spornym 
między rządem Polski i Czechosłowacji, rys. M. Skawiński. 

[Zbiory Jerzego M. Roszkowskiego]

Członkowie „Komisji Jaworzyńskiej” i rzeczoznawcy kartogra�czni. W pierwszym rzędzie od lewej: 2 – Bronisław Romaniszyn, 
3 – dr Walery Goetel, 5 – prof. Eugeniusz Romer, Zakopane ok. 1922 r. [Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Członkowie Komisji Delimitacyjnej w Jaworzynie Spiskiej. Od lewej: 1 – Tadeusz Zwoliński, 2 – dr Walery Goetel, 
4 – Bronisław Romaniszyn, 5 – ppłk Pellicelli, 7 – dyrektor dóbr jaworzyńskich Árpád Kégel, 8 – mjr Ando, 1921 r. [Zbiory NAC]

Polsko-czechosłowacka Mieszana Komisja Delimitacyjna. Członkowie Komisji podczas obrad. 
Widoczni m.in.: 2 – mjr Bronisław Romaniszyn, 4 – dr Walery Goetel, 5 – komisarz graniczny Rousek. 

[Zbiory NAC]

A�sz zapowiadający organizację uroczystości oraz 
koncertu z okazji 10-lecia powrotu Spisza i Orawy 

do Polski w dniach 15 i 16 sierpnia 1930 r. 
w Domu Ludowym w Bukowinie. 

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Odezwa do mieszkańców powiatu informująca o organizacji 
uroczystości jubileuszowych 10-lecia powrotu Spisza i Orawy 

do Polski, jakie organizowane były w dniach 
od 15 do 17 sierpnia w Łapszach Niżnych, 

Nowym Targu i Jabłonce. 
[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Druk legitymacji uprawniającej do przekraczania granicy polsko-czechosłowackiej 
w tzw. małym ruchu granicznym, w ślad za Konwencją Turystyczną z 30 maja 1925 r. 

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Pierwsza strona gazetki „Wiatr od Tatr” 
przypominającej jubileusz 10-lecia powrotu 

Spisza i Orawy do Polski. 
Gazetka wydawana była przez uczniów nowotarskiego gimnazjum. 

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]
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Wśród wielu znamienitych postaci odgrywających istotną rolę w dziejach Spisza był człowiek, który za myśl przewodnią swojej 
działalności społecznej i narodowej obrał sobie motto: „Mało mówić, dużo robić – pracować dla swoich i wśród swoich”. Tą niezwykłą 
osobowością był dr Jan Bednarski, ceniony lekarz, działacz społeczny, budziciel polskości na Górnych Węgrzech, poseł na Sejm Krajowy, 
Starosta Spisko-Orawski. 
Jan Bednarski urodził się 16 czerwca 1860 r. w Bystrej koło Jordanowa. Był synem Jana Bednarza 
i Katarzyny z domu Radoń. Swoją edukację rozpoczął od nauki w szkole ludowej w Jordanowie. 
Następnie w latach 1873-1880 uczył się w c.k. Gimnazjum Nadwornym św. Anny w Krakowie. Nauka 
w tym gimnazjum ukształtowała go wyraźnie jako przyszłego działacza społecznego, uwrażliwionego na 
los młodych zdolnych ludzi, ale również i aktywistę niepodległościowego. Szkoła, do której uczęszczała 
młodzież z trzech zaborów, słynęła bowiem nie tylko z wysokiego poziomu nauczania, ale także 
panującego tam patriotycznego ducha. Studia medyczne Jan Bednarski ukończył w 1866 r. Jednak nie 
poprzestał na tym i jeszcze przez szereg lat doskonalił swoją wiedzę lekarską. Najpierw uczęszczał na 
teoretyczne i praktyczne zajęcia z psychiatrii, co było jednym z warunków przystąpienia do tzw. 
egzaminu �zykackiego. Egzamin ten, który Bednarski zdał w 1889 r., otwierał przed nim karierę 

w pionie medyczno-sanitarnym administracji państwowej. Bednarski jednak w 1891 r. udał się do Pragi, gdzie na tamtejszym uniwersytecie 
pogłębiał swoje wiadomości i umiejętności z dziedziny bakteriologii, pediatrii oraz ginekologii i położnictwa. 

Praca zawodowa
Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1886 r. jako lekarz miejski w Jordanowie. Niebawem opuścił to intratne, jak na początkującego medyka, 
stanowisko i przeniósł się do Krakowa, by podjąć bezpłatną praktykę lekarską w tamtejszym Szpitalu św. Łazarza. Tam po pięciu miesiącach 
otrzymał stałą i płatną posadę, na której pozostał do końca 1889 r. 
Kolejnym ważnym etapem w jego życiu był wyjazd na kontrakt zagraniczny do Turcji, gdzie w latach 1889-1891 sprawował opiekę medyczną nad 
robotnikami budującymi kolej anatolijską. Była to wymagająca praca w egzotycznych warunkach Azji Mniejszej wśród wielonarodowościowego 
tłumu robotników i w obliczu niezwykle trudnej i złożonej sytuacji sanitarnej. Po powrocie do Galicji rozpoczęła się wieloletnia kariera 
Bednarskiego w państwowej administracji sanitarno-medycznej. Najpierw, zresztą bardzo krótko, pełnił bezpłatnie funkcję asystenta sanitarnego 
w starostwie Lwowskim. Następnie objął na tym samym stanowisku stałą posadę w Nadwornej. Jego działalność w powiecie nadworniańskim 
przyniosła mu uznanie przełożonych i społeczeństwa, zwłaszcza ze względu na wkład pracy w zlikwidowanie panującej tam w latach 1893-1894 
epidemii cholery. W 1895 r. w ramach wdzięczności otrzymał wysokie odznaczenie austriackie – złoty krzyż zasługi z koroną.
W roku 1897 po siedmiu latach pracy w Nadwornej przeniósł się do Nowego Targu, gdzie w 1910 r. awansował na starszego lekarza powiatowego. 
W stolicy Podhala przebywał do końca swojego życia. Dr Jan Bednarski, pełniąc przez wiele lat swoją funkcję w nowotarskim starostwie, włożył 
wiele pracy i zaangażowania, by polepszyć stan zdrowotno-sanitarny Podhala. 

Działalność społeczna 
Poza pracą zawodową Bednarski rozwinął na Podhalu również szeroką działalność społeczno-polityczną. Jako osoba znana i ciesząca się dużym 
autorytetem od roku 1898 był wybierany do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, z tzw. kurii gmin wiejskich okręgu nowotarskiego. W Sejmie stał się 
z czasem członkiem Klubu Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Bednarski pełnił także różne inne funkcje, choćby dyrektora Kasy 
Pożyczkowo-Oszczędnościowej, członka nowotarskiej Rady Powiatowej, Rady Szkolnej Okręgowej, a nawet rady nadzorczej Kółka Rolniczego 
w Nowym Targu. Zaangażował się także w słynny spór z Węgrami o dolinę Morskiego Oka w Tatrach, broniąc praw Galicji do tego 
„najpiękniejszego zakątka Polski” u boku takich osób, jak hr. Władysław Zamojski i Oswald Balzer. Wziął udział w deputacji, która 10 września 
1891 r. udała się do namiestnika Galicji, aby interweniować przeciwko dalszemu odwlekaniu procesu w tej sprawie.Nie obca była mu też działalność 
charytatywna, prowadzona zwłaszcza podczas pierwszej wojny światowej w ramach nowotarskiej delegatury Książęco-Biskupiego Komitetu 
Pomocy dla Dotkniętych Wojną. Ta powołana w 1915 r. delegatura, szybko się rozwinęła i stała się wzorem dla innych �lii KBK w Zachodniej 
Galicji. Bednarski, wraz z najbliższymi współpracownikami – ks. Janem Bułatem i Tomaszem Bułą – zajął się zbiórką pieniędzy i organizowaniem 
pomocy rzeczowej dla przebywającej licznie na Podhalu ludności napływowej i wysiedlonej, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. 
Aktywnie włączał się także w pracę niepodległościową. Uczestniczył w pierwszym i drugim Zjeździe Podhalan, a gdy 4 maja 1913 r. w Nowym Targu 
ukonstytuował się Związek Drużyn Podhalańskich, dr Jan Bednarski wszedł skład jego wydziału i zajmował w nim silną pozycję.

Działalność budzicielska
Najważniejszym czynnikiem, który zaważył na tym, iż Bednarski zdecydował się w roku 1897 przeprowadzić na Podhale, 
było dążenie do urzeczywistnienia dojrzewającego w nim od dawna planu rozpoczęcia akcji uświadamiająco-narodowej 
wśród górali polskich zamieszkujących należące wówczas do Królestwa Węgierskiego części Spisza i Orawy. Nowy Targ 
doskonale nadawał się do rozwinięcia tej działalności z powodu bliskości wspomnianych ziem. Bednarski zdawał sobie 
sprawę, że pora na rozpoczęcie takiej akcji jest najwyższa, gdyż proces wynaradawiania tamtejszej ludności był już daleko 
zaawansowany. Bednarski rozpoczął swą akcję od nawiązania bezpośrednich kontaktów z najbardziej uświadomionymi 
narodowo Polakami po drugiej stronie granicy. Byli to m.in. Jakub Bednarczyk, Walenty Czekowski, Wojciech Halczyn, 
a także księża – Józef Buroń oraz Antoni i Eugeniusz Sikorowie. Dla umocnienia związków tamtejszej ludności z polskością 
dostarczał polską prasę i książki. Zakładał także wiejskie biblioteczki. Podjął również starania o wykształcenie rodzimej 
inteligencji polskiej, gdyż do tej pory wszyscy kończący szkoły średnie i wyższe „ulegali albo madziaryzacji albo 
zesłowaczeniu”. Dlatego też przyczynił się do utworzenia w Nowym Targu gimnazjum. Szczególnie zabiegał o uczniów 
pochodzących z tych ziem, dla nich też założył Bursę Gimnazjalną. 

W wolnej Polsce 
Na odzyskanych przez Polskę fragmentach kresów południowych utworzono 27 sierpnia 1920 r. powiat spisko-orawski z siedzibą w Nowym Targu. 
Jego starostą został Jan Bednarski. Zarządzał starostwem sprawnie i ze sporym wyczuciem realiów. Starostwo Spisko-Orawskie, powołane jako twór 
przejściowy, 27 maja 1925 r. uległo likwidacji. Jego starosta będący w tym czasie już poważnie chory przeszedł na emeryturę. Dr Jan Bednarski był 
osobą niezwykle cenioną i szanowaną, czego dowodem jest chociażby odznaczenie go 2 maja 1922 r. Krzyżem O�cerskim Odrodzenia Polski. Cieszył 
się opinią człowieka, który „mało mówi, a dużo robi”. W działalności dotyczącej zwłaszcza Spisza i Orawy nie ujawniał łatwo swoich planów. Juliusz 
Zborowski tak wspominał Bednarskiego: Był [on] ostrożnym, aż do kunktatorstwa, podejrzliwy i orientujący się dobrze w ludziach, wyrobiony 
w konspiracyjnej robocie, w decydujących momentach śmiały, konsekwentny i uparty w dążeniu do celu – posiadał pierwszorzędne walory do kierowania 
akcją na niełatwym podłożu między słowackimi aspiracjami a węgierskim uciskiem. Doktor Jan Bednarski zmarł 7 kwietnia 1926 r. w wieku 66 lat. 
Pogrzeb odbył się 9 kwietnia w Nowym Targu. W uroczystości uczestniczyło liczne duchowieństwo z ks. Ferdynandem Machayem na czele, a także 
władze państwowe i samorządowe oraz mieszkańcy Podhala, Spisza i Orawy. 

DOKTOR JAN BEDNARSKI (1860-1926)
LEKARZ, SPOŁECZNIK I BUDZICIEL POLSKOŚCI 

Dr Jan Bednarski 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem]

Dyplom lekarski Jana Bednarskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kraków 2 kwietnia 1889 r. 

[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem] 

Certy�kat wyborczy do Sejmu Krajowego. Lwów 26 grudnia 1898 r. 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem]

Komitet budowy Szpitala Powiatowego w Nowym Targu. 
W środku dr Jan Bednarski 

[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem]

Nadanie członkostwa honorowego 
Koła Spisko-Orawskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

19 marca 1920 r. 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem] 

Akt nadania Krzyża Orderu Odrodzenia Polski, 2 maja 1922 r. 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem] 

Fotogra�a dr. Jana Bednarskiego o�arowana 
ks. Ferdynandowi Machayowi w grudniu 1925 r. 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem] 
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DZIAŁACZE 
SPISKO-ORAWSCY
prof. Józef Wiśmierski
Urodził się 28 stycznia 1871 r. w Wiśniczu. Po ukończeniu szkoły ludowej pospolitej w roku 1882 rozpoczął naukę w c.k. IV Gimnazjum we Lwowie. Następnie podjął studia na 
Wydziale Filozo�cznym Uniwersytetu Lwowskiego, które ukończył w roku 1895. W latach 1895-1897 pełnił obowiązki zastępcy nauczyciela w Gimnazjum Franciszka Józefa we 
Lwowie, gdzie wykładał przedmioty, takie jak: język niemiecki, historię i geogra�ę. W roku 1897 podjął pracę w Gimnazjum Maksymiliana w Wiedniu, a w roku 1904 wrócił do 
Galicji, gdzie otrzymał nominację na profesora Szkoły Realnej w Krośnie. Podczas pobytu we Lwowie poznał i zaprzyjaźnił się z Wendelinem Haberem – przyszłym szwagrem, 
a ówczesnym studentem Uniwersytetu im. Jana Kazimierza. W lipcu 1908 r. ożenił się z Marią Haber w kościele pw. św. Kwiryna w Łapszach Niżnych. Często wraz żoną odwiedzał 
jej rodzinną miejscowość, co pewnością przyczyniło się do zacieśnienia jego związków ze Spiszem. We wrześniu 1908 roku objął posadę profesora w Gimnazjum we Lwowie 
i z krótkimi przerwami pozostawał na tym stanowisku aż do tragicznej śmierci. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się 26 stycznia 1919 r., podjął pracę 
w Biurze Stenografów przy Sejmie. Będąc w Warszawie, na wieść o mającym się odbyć na terenie Spisza plebiscycie, zgłosił gotowość do wzięcia udziału w jego pracach. W marcu 
1920 r. został sekretarzem Polskiego Komitetu Plebiscytowego z siedzibą w Spiskiej Starej Wsi, niezwykle angażując się w działalność narodową na Spiszu. Zginął tragicznie 21 
czerwca 1920 r. zamordowany podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pogrzeb zmarłego działacza i profesora odbył się 1 lipca 1920 r. Został pochowany na cmentarzu 
przykościelnym w Łapszach Niżnych.

A�sz informujący o nabożeństwie oraz uroczystym pochodzie żałobnym w intencji 
śp. prof. Józefa Wiśmierskiego w kościele para�alnym św. Katarzyny w Nowym Targu, 

28 czerwca 1920 r. [Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Ogłoszenie o organizowanym przez Urząd Miasta w Nowym Targu nabożeństwie 
żałobnym za duszę śp. Józefa Wiśmirskiego, 25 czerwca 1920 r. 

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Artykuł przypominający sylwetkę prof. Józefa Wiśmierskiego (1871-1920) opublikowany na łamach „Gazety Podhalańskiej” 
w dziesiątą rocznicę powrotu Spisza i Orawy do Polski. [Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Pierwsza strona raportu nt. tragicznej śmierci prof. Józefa Wiśmierskiego 
przesłanego przez Komitet Plebiscytowy w Nowym Targu do Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych w Warszawie. [Zbiory Archiwum Akt Nowych]

insp. Wendelin Haber
Urodził się 22 lipca 1880 r. w Łapszach Niżnych. Szkołę średnią i uniwersytet Jana Kazimierza (wydział �zyki i matematyki) ukończył we 
Lwowie, po czym do wybuchu wojny piastował posadę profesora gimnazjalnego w Tarnopolu. W roku 1919 wziął udział w pracy 
plebiscytowej na Spiszu, gdzie pełnił funkcję Prezesa Komitetu Plebiscytowego. Dekretem Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie z dniem 
1 października 1920 r. powołany został na p.o. Inspektora szkolnego w Inspektoracie Szkolnym dla Spisza i Orawy w Nowym Targu. 
Doceniając jego zaangażowanie i wysiłek oraz osiągnięcia na polu oświatowym, minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
dekretem z 22 września 1921 r. mianował go inspektorem szkolnym na powiat nowotarski. Brał czynny udział w pracy społecznej, 
a szczególną troską otaczał sprawy Spisza. Po przejściu w stan spoczynku został wybrany wójtem gminy zbiorowej w Łapszach Niżnych. 
Doskonale zdawał sobie sprawę z faktu, że jedynie podniesienie poziomu kulturalno-oświatowego i uświadomienie obywatelskie mogą 
przyczynić się do trwałego związania Spisza z resztą Polski. Dlatego też rozpoczął  budowę  Domu  Ludowego w Łapszach Niżnych. Niestety 
budowy nie ukończył, gdyż zmarł nagle 13 lutego 1936 r. Został pochowany z wszelkimi należytymi honorami w rodzinnej miejscowości, 
a jego pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną.

insp. Wendelin Haber (1880-1937) 
[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Spisza i Orawy wraz ze stypendystami [za: „Kalendarz Przyjaciel Spisza i Orawy”, 1937]

Małgorzata Starzyńska 
Urodzona w 1864 r. w Warszawie. Założycielka i wieloletnia prezeska Towarzystwa Przyjaciół Spisza i Orawy. Od najwcześniejszych lat 
pracowała w organizacjach niepodległościowych. Założyła na Podlasiu dwanaście tajnych czytelni, stworzyła w Warszawie tajne kursy 
nauczycielskie. W 1905 roku wstąpiła do Narodowego Związku Robotniczego i była kierowniczką pracy narodowej wśród kobiet. Przed 
samą I wojną światową redagowała w Warszawie tygodnik dla ludu „Praca Zbożna”. Uciekając się do różnych zabiegów, wpajała swoim 
czytelnikom „nienawiść do moskali”. Za swoje teksty została aresztowana, postawiona przed sądem i skazana w trybie przyśpieszonym na 
sześć lat więzienia. Pod wpływem wydarzeń w Warszawie, zmieniono kwali�kację przestępstwa i wyrok zmniejszono do czterodniowego 
aresztu. W okresie I wojny światowej i powstania Legionów Polskich w jej mieszkaniu znajdował się niewielki arsenał. Nie uchylając się od 
innych obowiązków, pracowała wśród kobiet i w ten sposób powstało Koło Wolskie Ligi Kobiet, które wystawiło w Warszawie krzyż ku czci 
Romualda Traugutta – dyktatora Powstania Styczniowego. Wraz z córką Cecylią aktywnie włączyły się w, niestety nieudaną, akcję 
plebiscytową na Spiszu i Orawie. Niezrażona niepowodzeniem, a także rodzinną tragedią: śmiercią obu córek i męża, Małgorzata Starzyńska 
całym sercem poświęciła się pracy oświatowej na rzecz młodzieży i dzieci z południowych kresów. Wzorem przedwojennej działalności na 
Podlasiu założyła biblioteki im. Heleny i Cecylii Starzyńskich w Jurgowie, następnie czytelnię im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej 
i kolejną bibliotekę ludową na Spiszu, oddaną ostatecznie pod opiekę Inspektoratowi Szkolnemu w Nowym Targu. Ponadto pozyskiwała 

książki dla placówek oświatowych po polskiej stronie, a także nielegalnie wysyłała literaturę piękną dla ludności polskiej „za kordonem”. Powołała do życia Towarzystwo Przyjaciół 
Spisza, na koszt którego kształciła młodzieńców z wiosek na Spiszu i Orawie. Pozyskiwała dla nich stypendia z ministerialnych funduszy, dzięki którym byli wysyłani do 
najlepszych szkół w Warszawie. Wielu z tych młodzieńców zaangażowało się później w działalność patriotyczną i narodową. Jej mieszkanie przy Szopena 15 w Warszawie przez 
wiele lat było miejscem spotkań działaczy spisko-orawskich. Zaangażowała się także na rzecz powrotu części Spisza i Orawy jesienią 1938 r., zbierając m.in. książki dla mających 
powstać na tych terenach nowych bibliotek i czytelni. Zmarła podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r.

Małgorzata Starzyńska (1864-1944)
[za: „Kalendarz Przyjaciel Spisza i Orawy”, 1937]
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Jakub Bednarczyk
Urodził się w Maniowach na Podhalu. W 1873 r., gdy miał 14 lat, oboje jego rodzice, 
w  odstępie kilku dni, zmarli na cholerę (18 i 22 lipca). Został wówczas parobkiem 
w  Czorsztynie – najpierw u jednego z tamtejszych gazdów, następnie w majątku 
Drohojowskich. Jak sam wspomina, nauczył się wówczas czytać i pisać, w czym pomogła 
mu córka dziedzica. Pożyczano mu z dworu książki, które czytał, pasając krowy. W roku 
1882 Bednarczyk przeniósł się na Węgry. Przez dwa lata służył u kobiety nazywanej „złą 
panią” w Białej Spiskiej. Tu poznał lendaczankę Różę Żmijewską, z którą ożenił się w roku 
1885 i wraz z nią zamieszkał w Lendaku. Z tego związku przyszło na świat pięcioro dzieci: 
Marinka, Jan, Antonina, Wincenty i Teresa, ochrzczona jako Rozalia. W roku 1893, 
liczący wówczas 35 lat Bednarczyk spotkał na swej drodze Stanisława Michalskiego, dzięki 
któremu rozwinął swoją pasję czytania i pisania. Dodatkowo, podjął współpracę 
z redakcjami czasopism ukazujących się w Galicji. Od Stanisława Michalskiego i jego 
współpracowników: Wacława Nakęskiego czy Karoliny ze Smoleńców Domagalskiej, 
z którymi również prowadził ożywioną korespondencję, otrzymał polskie czasopisma, 
modlitewniki i książki. Służyły mu do podnoszenia umiejętności czytania, ale przede 
wszystkim do działalności oświatowej wśród miejscowej ludności. Podczas 
organizowanych u niego w domu spotkań obierał rolę lektora i czytał gazety oraz książki, 
a także wyjaśniał mniej zrozumiałe fragmenty. Bednarczyk nauczył też kilka osób czytać 
i pisać po polsku. Opanowanie całkiem sprawnego czytania oraz rozbudzenie 
zainteresowań i osobisty przykład Bednarczyka spowodowały, że lendaczanie zaczęli prenumerować polskie gazety. Z posiadanych egzemplarzy stworzył Bednarczyk biblioteczkę 
i zajął się wypożyczaniem książek i czasopism. W roku 1897 liczyła ona już ponad sto pozycji. Książki wypożyczali lendaczanie udający się na dłuższy czas do Ameryki, dzięki 
czemu nie tracili kontaktu z językiem polskim na obczyźnie. Niektóre z polskich publikacji tra�ały za pośrednictwem Bednarczyka do przedstawicieli lendackiej „elity”, 
tj. ks. Juliana Deutscha, rychtara (wójta) – Jana Teszli, dworskiego leśniczego – Jana Wojtaszka oraz organisty. Warto podkreślić fakt, iż dzięki zabiegom Bednarczyka miejscowy 
proboszcz zgodził się, aby wierni śpiewali w kościele po polsku pieśni religijne oraz odmawiali różaniec, „godzinki” i litanie. Ponad dwudziestoletnia działalność oświatowa 
Bednarczyka przyczyniła się niewątpliwie do umocnienia poczucia polskości wśród mieszkańców Lendaku. Na potwierdzenie tego można przytoczyć fakt, że właśnie z tej wsi, 
i w dodatku z grupy skupionej wokół Bednarczyka, wywodzili się dwaj spiscy delegaci, którzy w 1919 r. wraz z reprezentantami Orawy domagali się od władz polskich oraz 
przedstawicieli wielkich mocarstw przyłączenia północnego Spisza i Orawy do Polski. Byli to Mateusz Koszczak, a także bardziej od niego znany Wojciech Halczyn. 
W 1913 r. Bednarczyk przebywał w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie, za zarobione tam pieniądze kupił 2 morgi gruntu. Zmarł 4 kwietnia 1929 r. w Lendaku, tam też został 
pochowany.

Wojciech Halczyn 
Urodził się w Lendaku. W latach młodości jako baca pasł owce na halach Tatr Bielskich i w Dolinie 
Kieżmarskiej. Ciężkie warunki życia i panująca wokół bieda zmusiły go do emigracji za ocean. Udał się 
za chlebem do Ameryki; w Stanach Zjednoczonych przebywał w latach 1897-1904. Podczas I wojny 
światowej został wcielony do armii austro-węgierskiej. Po zakończeniu wojny, gdy odrodziła się 
Rzeczpospolita i decydowały się losy jej przyszłych granic, bez wahania opowiedział się za Polską. 
Szerzył na Spiszu polską kulturę i patriotyzm. Włączył się w działalność Komitetu Obrony Spisza, 
Orawy, Czadeckiego i Podhala, W chwili, gdy ważyła się przyszłość granic Polski i przynależności do 
niej Orawy, Spisza i Jaworzyny, wszedł w skład delegacji polskiej na konferencję pokojową w Paryżu 
(1919 r.). Razem z Piotrem Borowym, ks. Ferdynandem Machayem i prof. Kazimierzem Rouppertem 
reprezentował polską rację dotyczącą Orawy i Spisza. Brał udział w specjalnej audiencji u prezydenta 
Wilsona, który 11 kwietnia 1919 r. przyjął delegatów Polski i wysłuchał ich prośby dotyczącej kwestii 

Orawy i Spisza. Halczyn aktywnie włączył się w działalność Głównego Komitetu Plebiscytowego. Niestety w lipcu 1920 r. obradujący w belgijskim Spa przedstawiciele państw 
Ententy podjęli arbitralną decyzję o podziale Śląska Cieszyńskiego (Zaolzie), Orawy i Spisza. W ten sposób część obszarów plebiscytowych zamieszkanych przez ludność polską 
znalazła się poza granicami odrodzonej Polski, w tym Lendak, rodzinna wioska Halczyna. Z obawy przed represjami władz czechosłowackich za działalność na rzecz przyłączenia 
Zamagurza, Jaworzyny i Spisza do Polski, Halczyn pozostał w Polsce. Znalazł tymczasowe schronienie u dwóch polskich rodzin góralskich w Nowym Targu. Trudno mu jednak 
było podjąć pracę na przeludnionym i biednym Podhalu. W końcu zatrudnił się jako drwal. 
Ścinał drzewa w lasach pod Ludźmierzem. Bardzo tęsknił za swoimi bliskimi i rodzinnymi 
stronami po drugiej stronie Tatr, dlatego, korzystając z amnestii ogłoszonej przez rząd 
czechosłowacki, powrócił na początku 1921 r. do Lendaku. Tam jednak nie czekało go łatwe 
życie, gdyż szykanowano go za działalność niepodległościową i polski patriotyzm. Polscy 
górale darzyli go jednak wielkim szacunkiem i nazywali nawet „Polskim Prezydentem”. 
Wojciech Halczyn ciężko pracował, aby wyżywić siedmioro dzieci. Z trudem też przeżywał 
rozłąkę z Polską. Często udawał się do podtatrzańskich Matlar, Kotliny, Łomnicy lub nad 
biegnącą nurtem Dunajca granicę w Pieninach i spoglądał na drugi brzeg. Zagadywał 
również spotykanych przypadkowo polskich turystów i wypytywał ich o to, co dzieje się w 
Polsce. Pod koniec życia zachorował na niewydolność nerek i stracił wzrok. Zmarł 5 sierpnia 
1932 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Fragment wierszowanych powinszowań imieninowych Jakuba Bednarczyka 
dla Wacława Nakęskiego z 20 sierpnia 1898 r. 

Uwagę zwraca ozdobna winieta pierwszej strony życzeń. 
[Ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, sygn. MKŻ/H/MK �/H/140/7]

Prawdopodobnie nagrobek Jakuba Bednarczyka na cmentarzu w Lendaku 
[Ze zbiorów Tadeusza Łapatkiewicza]

Wojciech Halczyn podczas pobytu w Paryżu. Zdjęcie koloryzowane z archiwalnego �lmu dokumentalnego. 
[Ze zbiorów Łukasza Wiatra]

Jedyny zachowany list Wojciecha Halczyna do Wacława Nakęskiego, 
pisany 14 grudnia 1898 roku. 

[Ze zbiorów Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, sygn. MKŻ/H/139] 

Okładka wspomnień ks. Ferydnada Machaya z pobytu w Paryżu wydana w 1919 r. w Krakowie. 
Na fotogra�i „gazdowie”: Wojciech Halczyn i Piotr Borowy. 

[Ze zbiorów PTH Nowy Targ]

DZIAŁACZE 
SPISKO-ORAWSCY
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Jan Tomasz Dziedzic 
Urodził się 15 listopada 1881 r. w Gorlicach. Był synem Pawła i Pauliny z domu Wygrzywalskiej. Szkołę powszechną ukończył 
w rodzinnej miejscowości, a następnie podjął naukę w Gimnazjum w Jaśle. Egzamin dojrzałości złożył w 1901 r. W czasie studiów na 
Uniwersytecie Jagiellońskim związał się z Towarzystwem Szkoły Ludowej i brał czynny udział w pracy konspiracyjnej narodowej, 
oświatowej i politycznej w byłym Królestwie Kongresowym. W związku ze swoją działalnością został aresztowany i uwięziony 
w X Pawilonie na Cytadeli Warszawskiej. Pozbawiony wolności przez kilka miesięcy, został zwolniony na skutek amnestii z sierpnia 
1904 r. wydanej z okazji urodzenia się Aleksego Mikołajewicza Romanowa – syna Mikołaja II, następcy tronu. Jan Tomasz Dziedzic 
angażował się również w działalność oświatowo-narodową na Spiszu i Orawie. Działając w Towarzystwie Szkoły Ludowej, ściśle 
współpracował z dr. Janem Bednarskim. Znalazł się w grupie 
inicjatywnej założenia „Gazety Podhalańskiej”. Nie był wyłącznie 
biernym członkiem TSL – pełnił różne funkcje, choćby w Zarządzie 
Głównym tej organizacji, piastował także stanowisko prezesa Okręgu 
TSL na Podhale. 21 czerwca 1914 r. wszedł do władz „Komitetu dla 
Spiża i Orawy”, zwanego również „Komitetem Głównym dla Spraw 
Ludności Polskiej na Spiżu i Orawie”. Od 15 lutego1918 r. był też 
członkiem Komitetu Obywatelskiego w Nowym Targu, a następnie od 
10 października 1918 r. sekretarzem Powiatowej Organizacji 
Narodowej. W dniach 31 października i 1 listopada 1918 r. aktywnie 

uczestniczył w przejmowaniu władzy od administracji austro-węgierskiej. Jako sekretarz PON uczestniczył 
w przyjmowaniu przysięgi na wierność Rzeczypospolitej od urzędników i wojskowych. 6 czerwca 1919 r. odbył się 
w Nowym Targu zjazd organizacji lokalnych Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. Podczas spotkania 
powołano Zarząd Powiatowy, z Wincentym Szymborskim na czele. W jego skład weszło także trzech 
przedstawicieli Nowego Targu: Kazimierz Peszkowski (wiceprzewodniczący), dr W. Barth (skarbnik) i Jan Tomasz 
Dziedzic (członek). Endecja dążyła do rozszerzenia sfery swoich wpływów. Wiązała się z tym próba utworzenia 
nowej organizacji o szerszej podstawie społecznej, tj. Związku Ludowo-Narodowego. W czerwcu 1919 r. na 
zebraniu w Nowym Targu zapadła decyzja o utworzeniu koła powiatowego ZLN. Wybrano także zarząd, na czele 
z Janem Tomaszem Dziedzicem. Po odzyskaniu niepodległości Dziedzic pracował jako nauczyciel w Męskim Gimnazjum w Chełmnie (1920-1925), następnie od 1 września 
1925 r. pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum Państwowego we Włodzimierzu Wołyńskim. Tam pracował aż do przejścia na emeryturę. Mając lata największej aktywności za sobą, 
osiadł w Chotomowie k. Legionowa pod Warszawą. We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez władze okupacyjne, osądzony i skazany na 4 lata więzienia. Przetrzymywano go 
w miejscach odosobnienia w Prusach Wschodnich i Płocku. W maju 1943 r. przeniesiono go do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, skąd nadeszła wiadomość, iż zmarł 
12 lipca 1943 r. Za powód podano „Altersschwache” – starość, zniedołężniałość.

Jan Pluciński
Urodził się 13 kwietnia 1897 r. w Jurgowie na Spiszu, w rodzinie rolników Grzegorza i Anny z domu Chowaniec, jako trzecie dziecko pośród pięciorga rodzeństwa. Spisz 
znajdował się na początku XX wieku w granicach monarchii austro-węgierskiej, dlatego rozpoczynając naukę w jurgowskiej para�alnej szkole ludowej, uczył się w języku 
węgierskim i słowackim. W kościele także modlono się w języku słowackim, w domu natomiast rodzina posługiwała się gwarą spiską. Rodzice, widząc zdolności i pobożność 
„Jónka”, skierowali go już w 1905 r. do Krakowa, mając nadzieję, że zostanie księdzem. Pluciński najpierw tra�ł do zakładu oświatowego księdza Siemaszki, a potem do 
Gimnazjum św. Jacka. Po wybuchu I wojny światowej w 1914 r. wrócił do Jurgowa i zaczął uczęszczać do Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu.
Po powołaniu w roku 1915 do wojska austriackiego odbył przeszkolenie w Ungwarne na Ukrainie, Tarnowie i w Zakopanem, gdzie ukończył też kurs narciarski. Wysłany na front 
włoski wciąż myślał o dalszym kształceniu się, dlatego nawet w czasie wojennego urlopu letniego ukończył w trybie przyspieszonym VI klasę nowotarskiego Gimnazjum. Zimą 
1917 r. poważnie zachorował i leczył się w szpitalach wojskowych w Suchej Beskidzkiej i Nowym Targu, gdzie przeżył odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. Po 
wyzdrowieniu służył w Straży Granicznej oraz w 3. Pułku Strzelców Podhalańskich.
Kontynuując swoje patriotyczne nastawienie, włączył się w działalność na rzecz przyłączenia Spisza do Polski w Komitecie Spisko-Orawskim. Po złożeniu egzaminu dojrzałości 
w Krakowie w 1922 r. postanowił zostać nauczycielem, dlatego ukończył kilka kursów pedagogicznych w Krakowie, Tomaszowie i Nowym Targu. Pierwszym miejscem jego pracy 
nauczycielskiej była szkoła w Łapszach Wyżnych. W 1923 r. poślubił Janinę Rzepecką – również nauczycielkę, z którą miał córkę Marię. W Łapszach Wyżnych uczył przez 14 lat, 
a jego następnymi miejscami pracy były: Brzegi, Frydman, Jaworzyna, Zabierzów, Brzezie, Wola Radziszewska, Jabłonka. Przez trzy lata pracował też w Sulisławiu na Śląsku 
Opolskim, gdzie był dyrektorem zamku. W roku 1951 wrócił w rodzinne strony i został kierownikiem szkoły w podhalańskim Chochołowie. Oprócz działalności nauczycielskiej 
i kierowania szkołą poświęcał swój czas działalności społecznej – organizował chóry, kapele i zespoły regionalne. Promował kulturę Podhala, Orawy i rodzimego Spisza w całej 
Polsce dzięki występom zespołów regionalnych, których był założycielem. Pluciński to również autor licznych artykułów publikowanych w „Gazecie Podhalańskiej”, „Gazecie 
Podhala” i innych. Pisał przede wszystkim o sprawach dotyczących regionu – historii spiskich wsi: Jurgowa, Rzepisk, Niedzicy i Łapsz. Tworzył również sztuki regionalne i jasełka, 
które wystawiał z uczniami starszych klas szkolnych. Wśród nich znalazło się m.in. „Wesele spiskie”, „Prucki”, „Ogrywanie maji”, „Chochołowska legenda”. Napisał też liczące 
884 strony „Wspomnienia”. Dzięki jego staraniom i inicjatywie w Chochołowie wybudowano nową szkołę, a przed kościołem wzniesiono pomnik ku czci Powstania 
Chochołowskiego. Widząc zagrożenie dla trwałości podhalańskich zabytków, Pluciński współpracował z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem – był społecznym opiekunem 
zabytków. Inwentaryzował je i opisywał, szczególnie interesowały go szałasy pasterskie w Jurgowie, Łapszach, Dursztynie oraz w Gorcach.
Jako turysta, a później przewodnik schodził Tatry, Gorce, Pieniny i całe Podhale. Pomagał i towarzyszył Tadeuszowi Staichowi i Hannie Pieńkowskiej w ich wędrówkach po 
Podhalu, które zaowocowały powstaniem „pomnikowej książki” pt. „Drogami Skalnej Ziemi”.
W Chochołowie pracował do roku 1967, aż do przejścia na emeryturę, po czym zamieszkał wraz z córką w Nowym Targu w bloku przy Alei 1000-lecia. Będąc na emeryturze, 
kontynuował swoje zainteresowania. Działał w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (wcześniej Polskim Towarzystwie Tatrzańskim), w Związku Podhalan 
i Polskim Towarzystwie Ludoznawczym. Jego pasją realizowaną na emeryturze stało się rejestrowanie i opisywanie przydrożnych kapliczek ze świątkami.
Mieszkając w Nowym Targu, Jan Pluciński nadal prowadził aktywne życie, angażując się w wiele ważnych dla społeczności lokalnej spraw, a jego mieszkanie zawsze pozostawało 
otwarte dla przyjaciół i znajomych, którzy często go odwiedzali, aby podyskutować o sprawach Podhala, prosić go o radę czy zwyczajnie spotkać się przy herbacie. Po długim 
i pracowitym życiu zmarł 2 listopada 1982 r. Jego pogrzeb 5 listopada na nowotarskim cmentarzu pomimo rygorów stanu wojennego stał się wielką manifestacją patriotyczną 
i podziękowaniem dla człowieka, który służył Bogu, Ojczyźnie i ludziom.

Jan Tomasz Dziedzic [Ze zbiorów Roberta Kowalskiego]

Protokół z posiedzenia Sekcji Spisko-Orawskiej Polskiej Organizacji Narodowej odbywającej się19 listopada 1918 r. w Nowym Targu. 
W jej obradach uczestniczył m.in. Jan Tomasz Dziedzic. 

[Ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.]
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Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. i powrót Spisza do macierzy to nowy rozdział w historii lotnictwa na 
tym obszarze. W okresie międzywojennym nastąpił szybki rozwój lotnictwa zarówno wojskowego, jak i sportowego. 
W procesie tym swój ślad odcisnął również Spisz. Na stokach Czarnej Góry w dniach od 23 sierpnia do 13 września 
1923 r. odbyły się Pierwsze Krajowe Zawody Ślizgowców. Ich zwycięzcą został szybowiec SL-1 „Akar” pilotowany przez 
Tadeusza Karpińskiego. Od początku lat 30. XX w. niebo nad Spiszem było świadkiem lotów wielu skrzydlatych 
maszyn. To tutaj krzyżowały się podniebne drogi samolotów cywilnych i wojskowych startujących z Nowego Targu, 
gdzie 3 sierpnia 1930 r. otwarto pierwsze w Polsce lotnisko turystyczne. Z tego okresu pochodzi także pierwsze lotnicze 
zdjęcie kościoła para�alnego we Frydmanie wykonane lipcu 1932 r. przez załogę samolotu z 2. Pułku Lotniczego 
z Krakowa. Fotogra�a ta została opublikowana na łamach „Kalendarza Przyjaciel Spisza i Orawy”. Na terenie Frydmana 
miała również miejsce katastrofa lotnicza z udziałem maszyny wojskowej. W dniu 10 lipca 1930 r. na polach wsi uległ 
zniszczeniu samolot Lublin R X należący do składu z 63. Eskadry Towarzyszącej 6. Pułku Lotniczego we Lwowie. 
W wypadku tym ucierpieli dwaj lotnicy: por. pil. Tadeusz Dmoszyński oraz ppor. obs. Lucjusz Iwiński. W akcję 
ratowniczą zaangażowała się m.in. miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Obaj poszkodowani tra�li do szpitala 
w Nowym Targu, a następnie w Warszawie. 
Tuż przed wybuchem II wojny światowej polską przestrzeń powietrzną w rejonie Spisza kilkakrotnie naruszały 
niemieckie i słowackie samoloty rozpoznawcze. Ich zadaniem była obserwacja przygotowań armii polskiej do wojny. 
Takie loty miały miejsce 27 sierpnia 1939 r. w okolicach wsi Podspady oraz 28 sierpnia 1939 r. w okolicy wsi Kacwin. 
Po wybuchu II wojny światowej niebo nad Spiszem stało się areną krwawych zmagań lotniczych. We wrześniu 1939 r. 
samoloty z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach rozpoznawały wlewające się do Polski kolumny niemieckich 
i słowackich oddziałów. Samotny samolot RWD-14 b „Czapla” z 23. eskadry obserwacyjnej Armii Kraków, już 
1 września wykrył w rejonie Jaworzyny Spiskiej kolumnę słowackiej 1. Dywizji Piechoty zmierzającą w kierunku 

Zakopanego i Bukowiny Tatrzańskiej. W pierwszych dniach 
kampanii na niebie polskiego i słowackiego Spisza pojawiły 
się także samoloty z 31. eskadry rozpoznawczej i 56. eskadry 
obserwacyjnej Armii „Karpaty”, śledzące ruchy niemieckich 
i słowackich oddziałów nacierających na południową �ankę 
polskiego frontu. W polskim lotnictwie wojskowym służyli 
także dwaj o�cerowie wywodzący się ze Spisza: kpt. pil. 
Stefan Esztel (1895-1923) oraz ppor. tech. Ignacy Pluciński 
(1914-1940).

kpt. pil. Stefan Esztel (1895-1923)
Urodził się 4 marca 1895 r. w Starej Wsi Spiskiej. Był synem Józefa i Emilii Kraygerów i jak wynika z zachowanych dokumentów – 
miał pochodzenie węgierskie. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej miejscowości. Dalszą naukę podjął w Niższej Realnej Szkole 
Kadetów w Köszeg na Węgrzech, następnie ukończył Szkołę Kadecką Piechoty w Koszycach. Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej pozostawał w dyspozycji dowództwa Armii austro-węgierskiej. 1 stycznia 1915 r. otrzymał przydział do 34. Węgierskiego 
Pułku Piechoty, z którym uczestniczył we wszystkich bitwach i potyczkach, zdobywając doświadczenie bojowe. 14 listopada 1918 r. 
otrzymał nowy przydział i objął komendę placu w Koszycach. Funkcję tę pełnił do chwili zajęcia miasta przez oddziały czeskie. Od 
28 listopada 1918 r. dowodził kompanią w 9. Węgierskim Pułku Piechoty, a następnie został dowódcą odcinka na froncie 
węgiersko-czeskim, służąc w 1. Węgierskim Pułku Strzelców. Kolejnym etapem w jego karierze wojskowej była funkcja o�cera 
ordynansowego przy 5. Węgierskiej Dywizji Piechoty. Po dramatycznych wydarzeniach w Budapeszcie i skomunizowaniu armii 
węgierskiej został przymusowo wcielony do czerwonej gwardii. Korzystając z nadarzającej się okazji, 30 kwietnia 1919 r. 
zdezerterował. Przekraczając linię frontu, został jednak zatrzymany przez oddziały czeskie. Tra�ł do niewoli, z której jednak szybko, 
bo już 8 czerwca 1919 r. uciekł i przedostał się przez granicę do Polski. Przybył do Cieszyna, gdzie zgłosił się do sztabu formującej się 
właśnie na Śląsku 6. Dywizji Piechoty dowodzonej przez płk. Franciszka Latinika. „Wciągnięty” został do wojskowej ewidencji 
w stopniu porucznika, otrzymując jednocześnie pierwszy przydział służbowy w biurze informacyjnym w Bielsku. Następnie, jako 
o�cer liniowy posiadający doświadczenie bojowe, został przeniesiony do 3. Pułku Strzelców Podhalańskich. Z uwagi na swoje 

pochodzenie, miejsce urodzenia oraz kwali�kacje skierowano go do pracy w biurze Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego w Nowym Targu. Pełnił obowiązki kierownika 
posterunku przy Komitecie Plebiscytowym w Piwnicznej, gdzie miał za zadanie oddziaływać przychylnie na ludność Doliny Popradu. W czasie akcji zbierania podpisów na 
deklaracjach, by Dolina Popradu należała do okręgów plebiscytowych, odniósł sukces dzięki 
planowo obmyślanej pracy oraz swemu wyjątkowemu stosunkowi do tamtejszej ludności. 
Następnie wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od czerwca 1920 r. służył w 11. Pułku 
Piechoty. Walczył w czasie walk odwrotowych na północ od Warszawy, potem nad Bugiem 
i w czasie ofensywy wojsk polskich na Wołyniu. Już po zakończeniu wojny 8 czerwca 1922 r. 
awansował do stopnia kapitana ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 r. Z kolei 13 sierpnia 1922 r. 
podjął decyzję o zmianie rodzaju wojsk i zgłosił się do służby w lotnictwie wojskowym. Otrzymał 
przydział do O�cerskiej Szkoły Obserwatorów i Strzelców Lotniczych w Toruniu. W trakcie 
pobytu w szkole uczestniczył w Korpusowych O�cerskich Zawodach Strzeleckich, podczas których 
uzyskał 86 pkt., co pozwoliło mu wygrać wewnętrzną rywalizację w ramach VIII Okręgu Korpusu. 
Za to osiągnięcie przyznano mu nagrodę Ministerstwa Spraw Wojskowych. Szkołę o�cerską 
ukończył z wynikiem dodatnim, ciesząc się opinią wzorowego i sumiennego o�cera, otrzymując 
jednocześnie skierowanie do 2. Pułku Lotniczego w Krakowie. Tam został przydzielony do 6. 
Eskadry Wywiadowczej, którą w tym okresie dowodził kpt. pil. Bolesław Feliks Stachoń. 
Wyposażenie bojowe eskadry stanowiły m.in. cieszące się złą sławą samoloty Ansaldo A 300. 
Maszyny konstrukcji włoskiej produkowane były na licencji w wytwórni Plage i Laśkiewicz w 
Lublinie. W piątek 20 lipca 1923 r. o godz. 6 rano z lotniska na Rakowicach w Krakowie 
wystartował dwupłatowy samolot Ansaldo A 300/2 z dwuosobową załogą w składzie: por. pil. 
Henryk Strzałkowski oraz kpt. obs. Stefan Esztel. 

BIAŁO-CZERWONE SZACHOWNICE
NAD SPISZEM 

Zdjęcie kościoła para�alnego we Frydmanie wykonane z pokładu samolotu wojskowego z 2. Pułku Lotniczego z Krakowa. 
[Zbiory PTH Nowy Targ]

Miejsce katastrofy samolotu Lubin R X, który rozbił się 10 lipca 1930 r. we Frydmanie. 
[Zbiory Tadeusza Balary]

por. pil. Tadeusz Dmoszyński [Zbiory NAC] ppor. obs. Lucjusz Iwiński [Zbiory NAC]

por. Stefan Esztel [Zbiory PTH Nowy Targ]

Wniosek por. Stefana Esztela o przyjęcie go do Wojska Polskiego w charakterze o�cera zawodowego zawierający m.in. opinię nt. jego pracy 
w Komitecie Plebiscytowym Spisko-Orawskim w Nowym Targu sporządzoną przez Feliksa Gwiżdża oraz płk Andrzeja Galicę.
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ppor. Ignacy Pluciński (1913-1940)
Ppor. Ignacy Pluciński urodził się 28 lipca 1914 roku w Jurgowie w rodzinie Sebastiana i Anny. Po ukończeniu szkoły ludowej 
podjął naukę w nowotarskim gimnazjum, w którym uczył się do października 1927 r. Następnie został stypendystą Marii 
Starzyńskiej i Towarzystwa Przyjaciół Spisza i Orawy z Warszawy. Dzięki temu wyróżnieniu wraz z pięcioma innymi chłopcami 
z Brzegów i Bukowiny Tatrzańskiej kontynuował naukę w renomowanym Technikum Handlowym w Warszawie. Podczas pobytu 
w Warszawie zaangażował się w działalność oświatową na rzecz młodzieży i regionu, z którego się wywodził. Był jednym 
z inicjatorów powstania i aktywnym działaczem Kółka Młodzieży Szkolnej Spisko-Orawskiej im. Halczyna i Borowego. Został 
nawet jego pierwszym prezesem. Ignacy Pluciński uczestniczył w uroczystej akademii zorganizowanej z okazji 45-lecia pracy 
artystycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Miała ona miejsce 12 grudnia 1932 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Podczas tej 
uroczystości Pluciński wręczał jubilatowi wiązankę szarotek z umiłowanych przez niego skał tatrzańskich, a następnie piękną gwarą 
spiską złożył Tetmajerowi uroczysty hołd górali spiskich. 
Technikum Handlowe ukończył w 1935 r. pomyślnie zdanym 
egzaminem dojrzałości. Tuż po maturze został powołany do wojska 
i skierowany do Grupy Technicznej w Szkole Podchorążych Lotnictwa 
w Bydgoszczy, którą ukończył w 1937 r. Na stopień podporucznika 
w korpusie o�cerów lotnictwa, grupy technicznej, został mianowany ze 
starszeństwem od 1 października 1937 r. 
Pierwszym jego przydziałem służbowym była 55. Eskadra Liniowa 
5. Pułku Lotniczego stacjonująca na lotnisku w Lidzie. Objął tam funkcję 
o�cera technicznego. Pełnił także stanowisko o�cera sportowego. 
W takiej roli przebywał na corocznym obozie kondycyjnym 
w Zwardoniu, gdzie zapewne uczył swoich kolegów o�cerów m.in. jazdy 
na nartach. Wszak jako góralowi korzystanie z tego typu sprzętu nie 
nastręczało mu specjalnych problemów. W lipcu 1939 r. przeniesiono go 
na stanowisko o�cera technicznego w III/5 Dywizjonie Myśliwskim, 
którym dowodził mjr pil. Edward Więckowski. Jednostka na stałe 
stacjonowała na lotnisku Patrubanek w Wilnie. Zastąpił na tym 
stanowisku por. techn. Wilhelma Gierasimowicza, który zwolnił miejsce, 
odchodząc do Warszawy. Podczas mobilizacji alarmowej 24 sierpnia 
1939 r. ppor. tech. Ignacy Pluciński skierowany został do pracy w Sztabie 
Lotniczym Armii „Modlin”. Informację tę potwierdza m.in. relacja por. Mieczysława Galickiego, 
z którym Pluciński wspólnie służył. Zmienia to zatem dotychczas obowiązujący w literaturze 
przedmiotu pogląd, iż ppor. tech. Ignacy Pluciński kampanię wrześniową 1939 r. odbył w ramach 
swojej macierzystej jednostki. Po 17 września 1939 r. w nieznanych dotychczas okolicznościach tra�ł 
do sowieckiej niewoli i został internowany w obozie w Starobielsku. Jego nazwisko znajduje się na 
liście jeńców wojennych pod numerem 2721, którą sporządził komendant obozu. Według tych 
zapisów jeńcy ci odeszli („ubyli”) z obozu NKWD w Starobielsku. Pluciński najprawdopodobniej 
został zamordowany w Charkowie w kwietniu bądź maju 1940 r. 

Załoga miała wykonać lot służbowy po trasie Kraków – Warszawa – Lwów – Kraków. 
Początkowo przebiegał on bez zakłóceń, jednak w okolicach Lublina sytuacja 
dramatycznie się zmieniła. Około godziny 12.30 na siódmym kilometrze szosy Lublin – 
Kraśnik w odległości pół kilometra od majątku Węglin z niewyjaśnionych powodów na 
polach roztrzaskał się samolot, grzebiąc w swych szczątkach obu lotników. Świadkowie 
tego wydarzenia, którzy pracowali w tym czasie w polu i obserwowali całe zdarzenie, 
dokładnie zrelacjonowali przebieg katastrofy przybyłej na miejsce komisji wojskowej oraz 
dziennikarzom. Wspominali, że samolot, lecąc z północy na południe, niedaleko od 
folwarku Węglin, nagle gwałtownie zniżył lot, prawie na wysokość drzew parku 
węglińskiego. Następnie zatoczył koło, tak jak gdyby pilot chciał lądować z powodu awarii, 
po czym niespodziewanie zaczął się gwałtownie wznosić. Chwilę później przechylił się na 
lewe skrzydło i zaczął spadać, początkowo względnie powoli, aż wreszcie mniej więcej 
z wysokości 30 metrów runął przodem i zarył się w ziemi, druzgocąc cały przód, oba dolne 
i lewe górne skrzydło. Ciała poległych lotników zostały wydobyte z wraku i przewiezione 
do Lublina. 24 lipca 1923 r. w Kościele Garnizonowym w Lublinie odprawione zostało 
uroczyste nabożeństwo żałobne za spokój dusz tragicznie zmarłych o�cerów. Wzięli w nim 
udział przedstawiciele władz i instytucji społecznych, korpus o�cerski D.O.K. II na czele 
z gen. Janem Romerem oraz delegacje 2. Pułku Lotniczego z Krakowa i 1. Pułku 
Lotniczego z Warszawy. Po południu o godz. 17.00 miał miejsce uroczysty pogrzeb, na 
który przybyła żona, brat i ojciec por. pil. Henryka Strzałkowskiego. Niestety, rodzina kpt. 
obs. Stefana Esztela mieszkająca na Węgrzech, jak napisała miejscowa prasa, 
zawiadomiona o tragicznym wypadku, nie mogła przybyć z powodu trudności 
paszportowych.

BIAŁO CZERWONE SZACHOWNICE
NAD SPISZEM cd. 

Ignacy Pluciński w stroju spiskim przed swoim domem. [Zbiory rodzinne]

List Ignacego Plucińskiego do Witolda Milewskiego z podziękowaniem za przesłane książki na rzecz 
Kółka Młodzieży Szkolnej Spisko-Orawskiej. [Zbiory Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem]

Artykuł Ignacego Plucińskiego nt. powołania do życia 
Kółka Młodzieży Szkolnej Spisko-Orawskiej w Warszawie. 

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Odznaka Pamiątkowa 5. Pułku Lotniczego w Lidzie, 
w którym służył por. Ignacy Pluciński. 

[Zbiory PTH Nowy Targ]

Wniosek por. Stefana Esztela o przyjęcie do Wojska Polskiego w charakterze o�cera zawodowego zawierający m.in. opinie nt. jego pracy 
w Komitecie Plebiscytowym Spisko-Orawskim w Nowym Targu sporządzoną przez Feliksa Gwiżdża oraz płk Andrzeja Galicę.
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WIZYTY 
PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO
NA SPISZU W LATACH: 1929, 1938 i 1939 

Wizyty prof. Ignacego Mościckiego na Spiszu zawsze stanowiły wydarzenia doniosłe, o randze historycznej, ale przede wszystkim były to akty polityczne, których wydźwięk 
wydawał się zawsze jednoznaczny. Otóż, głowa państwa w sposób nieulegający żadnej wątpliwości potwierdzała za każdym razem ścisły i nierozerwalny związek Spisza i Orawy 
z II Rzeczypospolitą. Wizyty były również działaniami, które miały na celu wytrącenie jakichkolwiek argumentów ruchom „czecho�lskim” próbującym sugerować tymczasowość 
pozostawania tego obszaru w granicach Polski. Dla wszystkich mieszkańców południowych kresów stało się oczywiste, że wizyty z roku 1929 oraz 1938 i 1939 potwierdzały 
każdorazowo żywe zainteresowanie głowy państwa problemami, z jakimi borykali się tutejsi mieszkańcy. Z wizyt tych płynął również jasny przekaz, iż Polska nieugięcie stała na 
straży poszanowania praw publicznych mieszkańców i integralności terytorialnej kraju, i postawa ta nie ulegnie zmianie. 
Nieocenianą rolę w zorganizowaniu pierwszego spotkania mieszkańców Spisza z głową państwa w 1929 roku odegrał ks. Jan Madej. To dzięki jego zaangażowaniu oraz 
niewątpliwie skutecznemu, jak byśmy dziś określili, lobbingowi na rzecz słusznej sprawy, doszło do tej wizyty. Obecność głowy państwa w tym odległym zakątku Rzeczypospolitej 
nabrała charakteru symbolicznego manifestującego zjednoczenie wszystkiego, co polskie pod jednym biało-czerwonym sztandarem.
Nieco inny charakter miała wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego w 1938 r., tuż po rewindykacjach niewielkiej części Spisza do Polski. Pobyt w tym miejscu głowy państwa 
podkreślał i potwierdzał integralność odzyskanych terenów z Polską. Widomym znakiem był fakt, iż Prezydent II RP przeniósł swoją o�cjalną „zimową siedzibę” z Kościeliska do 
Jaworzyny Spiskiej. Tam też w roku 1938 spędził z żoną święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Zatrzymał się również w Pałacyku Myśliwskim podczas organizowanych w lutym 
1939 r. w Zakopanem zawodów FIS – ostatnich, jakie zostały rozegrane przed wybuchem II wojny światowej. 

Relacja z przebiegu wizyty Prezydenta zapisana w „Kronice Publicznej Szkoły Powszechnej w Niedzicy”:
(…) Dnia 17 lipca 1929 r. do południa wszystko było przygotowane. Oprócz powyższych przygotowań Zalewski Felicjan porozumiał się z gospodarzami mieszkającymi od kościoła do 
dworu, a to dlatego z tymi, albowiem tron był ustawiony obok bramy prowadzący na cmentarz kościoła i Ci gospodarze wysadzili po obu stronach choinkami. Domy przyozdobił Zalewski 
Felicjan chorągiewkami państwowymi i starymi chustkami używanymi dawnej w Niedzicy (…). Około godziny 3-ciej zjeżdżają się ludzie i dzieci szkolne z całego Spisza polskiego. 
Ludność w strojach spiskich, najwięcej się odznaczali Jurgowianie. Każda wieś spiska wydelegowała po kilku parobków do honorowej warty. (…)
Ludności bardzo dużo przybyło też wiele osób z Czechosłowacji ze Starej Wsi. Straż pożarna utrzymuje porządek. Dochodzi godzina 5-ta. Ludność z niecierpkowością oczekuje chwili, 
kiedy to ma nastąpić przyjęcie Wielce Dostojnego gościa. Po godzinie 5-tej przyjeżdża Pan Starosta. Straż celna prezentuje broń, orkiestra wita hymenem narodowym. Dzwony biją. 
Punktualnie o godz. 5.20 staje auto Pana Prezydenta przed bramą triumfalną (naprzeciw kapliczki i Nowaka) w bramie wita chlebem i solą Wójt Niedzicy p. Jan Pojedyniec. Następnie 
ks. dziekan Andruszowski z duchowieństwem i wprowadza Pana Prezydenta do Kościoła. Dziewczęta otaczają wieńcem. – Z kościoła udaje się Pan Prezydent do tronu i zasiadłszy 
przyjmuje hołd od dzieci spiskich, ludności, nauczycielstwa i duchowieństwa. – W imieniu dzieci spiskich składa hołd Gizela Święta z Niedzicy uczennica IV oddz. Towarzyszą jej 
Bagaczykówna Maria z V oddz. i Katarzyna Święta z IV oddz. Po deklamacji wygłoszonej składa u stóp Pana Prezydenta bukiet róż, a także polne kwiaty. Pan Prezydent uśmiecha się 
łaskawie do dzieci, a w końcu uściskał serdecznie Gizelę Świętą. – W imieniu duchowieństwa przemawia ksiądz dziekan Andruszowski, w imieniu nauczycielstwa Pluciński Jan z Łapsz 
Wyżnich, w imieniu ludności p. Balara z Frydmana. – Dzieci szkolne odśpiewały kilka pieśni, a wchodzącego na tron i schodzącego obsypywały kwiatami. Po złożonym hołdzie Pan 
Prezydent odjechał z Niedzicy w stronę Krościenka. Pobyt w Niedzicy trwał 15 minut. – Świta Pana Prezydenta wyraziła się, iż przyjecie wypadło bardzo dobrze, dekoracja domów, bramy, 
tronu bardzo ładna, a co do tronu, to i w Nowym Targu nie był lepszy, a nawet gorszy. Dekorację swą Niedzica może zawdzięczać jedynie p. Inspektorowi Wendelinowi Haberowi, który 
prawie dwa dni był w Niedzicy, doglądając wszystkiego, wiele pracy i staranności włożył Zalewski Felicjan, tutejszej szkoły nauczyciel, albowiem nie tylko sam pracował, ale musiał 
dopilnować każdej pracy i materiału dostarczyć.

Sala lekcyjna w Szkole Powszechnej w Niedzicy. Na ścianie widoczny portret Prezydenta Ignacego Mościckiego. 
[Archiwum Szkoły Podstawowej w Niedzicy]

Centrum Niedzicy z widocznym kościołem para�alnym, 
gdzie odbywało się spotkanie Prezydenta z mieszkańcami Spisza. 

[Archiwum Szkoły Podstawowej w Niedzicy]

Plakat ze szczegółowym programem wizyty Prezydenta Ignacego Mościckiego 
w dn. 17 lipca 1929 r. na Podhalu, Spiszu i Orawie. 
[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu] 

Spotkanie Prezydenta Ignacego Mościckiego z mieszkańcami 17 lipca 1929 r. 
[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

Prezydent RP przybył do Jaworzyny
W dniu 23 grudnia przybył na nowo odzyskane ziemie polskie do Jaworzyny Prezydent Rzeczpospolitej Ignacy Mościcki. Pociąg specjalny P. Prezydenta przybył w piątek rano o godz. 9-tej 
na dworzec w Zakopanem. Wraz z P. Prezydentem przybyła Jego małżonka, syn min. Pełnomocny Michał Mościcki oraz wiceminister inż. Bobkowski. P. Prezydent po wyjściu z dworca 
wsiadł z rodziną do samochodu i odjechał w stronę Jaworzyny. 
Przy bramie powitalnej na dawnej granicy na Łysej Polanie zebrała się ludność Jaworzyny, Jurgowa, Rzepisk i Czarnej Góry, banderia góralska na koniach oraz orkiestra góralska 
z Jurgowa, celem powitania Dostojnego gościa. 
Przy bramie powitalnej powitał w imieniu ludności Jaworzyny P. Prezydenta w serdecznych słowach sołtys Bidoniak [Piotniak], zaś dziewczynka Plucińska z Jaworzyny wręczyła 
P. Prezydentowi bukiet mimozy. Następnie wśród entuzjastycznych okrzyków ludności wręczono P. Prezydentowi na tacy chleb i sól.
P. Prezydent uśmiechnięty przeszedł przed szeregiem zebranych górali przy dźwiękach hymnu narodowego, poczem wsiadł do auta i odjechał do Jaworzyny. 
O godz. 10.45 P. Prezydent wysiadł przed zameczkiem myśliwskim w Jaworzynie. W tym momencie pluton zamkowy przybyły z Warszawy sprezentował broń i wywieszono sztandar 
P. Prezydenta.

[„Ilustrowany Kuryer Codzienny” 1938, nr 356 (25 XII), s. 16]

Uczennica Plucińska z Jaworzyny wita Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. 
Widoczni także m.in.: kapelan prezydenta RP ks. prałat Jan Humpola (2. z prawej) 

i adiutant prezydenta kpt. Stefan Kryński (3. z prawej bokiem, salutuje). 
[Zbiory PTH Nowy Targ]

Prezydent RP Ignacy Mościcki z żoną Marią w otoczeniu 
górali przybyłych z życzeniami noworocznymi. 

[Zbiory PTH Nowy Targ]

Prezydent Mościcki na nartach w Jaworzynie Spiskiej. 
Zdjęcie opublikowane na łamach „Ilustrowanego Kuriera 

Codziennego” z grudnia 1938 r. [Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej]

Pobyt Prezydenta na inauguracji zawodów FIS 
w Zakopanem w lutym 1939 r. O tym wydarzeniu pisała także 

na swoich łamach lokalna prasa, m.in. „Gazeta Podhala”. 
[Zbiory Muzeum Tatrzańskiego]

Prezydent Ignacy Mościcki z zięciem Tadeuszem Zwisłockim 
w Tatrach. Wizyta prezydenta była związana z jego patronatem 

na Mistrzostwach Świata FIS w Zakopanem w 1939 r.

Zadanie SPISKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI do�nansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”



ZMIANY GRANICZNE JESIENIĄ 1938 r.
Zwolennicy poprawek granicznych, grupujący się głównie w Krakowie 
wokół wybitnego historyka prof. Władysława Semkowicza, 
zorganizowali kampanię prasową, w której domagali się „rozszerzenia 
terytorium polskiego na południu”. Kampania ta w kołach słowackich 
wywarła poważne zaniepokojenie. W tym samym czasie niemieckie 
koła rządowe zaczęły rozpowszechniać pogłoski, że Polska i Węgry 
zamierzają podzielić Słowację. W związku tym Karol Sidor, przywódca 
skrzydła polono�lskiego partii ludackiej, która 6 października 1938 r. 
stała się partią rządzącą na Słowacji, przybył 19 października 1938 r. do 
Warszawy, aby wyjaśnić polskie stanowisko i skłonić polskie MSZ do 
odstąpienia od roszczeń terytorialnych wobec Słowacji. Liczył również 
na to, że rząd polski podejmie się mediacji między Słowakami 
a Węgrami i spowoduje, że Węgry ograniczą swe roszczenia 
terytorialne. W czasie prowadzonych rozmów strona polska wysunęła 
swoje żądania rewindykacji pewnych odcinków granicy ze Słowacją. 
Starała się jednak roszczenia swe bagatelizować, określając je jako 
przesunięcia bez znaczenia. Karol Sidor otrzymał też mglistą obietnicę, 
że Polska nakłaniała i będzie nakłaniać Węgry do umiarkowania w ich 
roszczeniach wobec Słowacji. Misja Sidora nie przyniosła pożądanych 
wyników. Mimo tego po powrocie do kraju przekonywał on Słowaków, że od strony polskiej nic im nie grozi. Tym 
większe było zaskoczenie rządu słowackiego, gdy 25 października 1938 r. konsul polski w Bratysławie poinformował 
rząd autonomiczny Słowacji o wysunięciu przez Polskę żądań terytorialnych w odniesieniu do Orawy, Spisza 
i Czadeckiego. 31 października 1938 r. poselstwo polskie w Pradze i konsulat w Bratysławie otrzymały konkretne 
instrukcje zawierające szczegółowe określenie polskich roszczeń w stosunku do Słowacji. W tym samym dniu, polski 
konsulat w Bratysławie przekazał notę Słowackiemu rządowi autonomicznemu z żądaniami terytorialnymi, a dopiero 
w dniu następnym notę tę wręczono rządowi w Pradze.

Żądania polskie wzburzyły i rozgoryczyły Słowaków. Akcja protestacyjna i ostra antypolska kampania prasowa objęły cały kraj, nie wyłączając polono�lskiego „Slovaka”. Pozycja 
Karola Sidora zachwiała się i nigdy nie odzyskał on już swoich wpływów politycznych. Wysunięcie żądań polskich, równocześnie z węgierskimi, było fatalne dla polskiej polityki 
zagranicznej. Żądania Rzeczpospolitej w swoim zredukowanym zasięgu obejmowały 2% tego, czego żądały Węgry. Nota polska złożona w praskim MSZ 1 listopada 1938 r. 
przewidywała, że prace delimitacyjne na odcinku polsko-słowackim powinny zakończyć się do 30 listopada 1938 r. W związku z wyrażoną zgodą rządu czechosłowackiego, 
w oparciu o założenia zawarte w nocie, rozpoczęła działalność komisja delimitacyjna polsko-słowacka. Powołana komisja nie miała łatwego zadania. Premier rządu krajowego 
Józef Tiso wysuwał bowiem projekt wzajemnej wymiany terytorium. Za ustępstwa słowackie Polska miałaby oddać rządowi bratysławskiemu pewne obszary ważne dla nich 
gospodarczo. Pertraktacje polsko-słowackie były trudne, ponieważ prowadzono je na terytorium słowackim, powodowały tym samym wrogie Polsce demonstracje ludności tych 
terenów. Nie ulega wątpliwości, że były one inspirowane przez Bratysławę celem realizacji interesów słowackich i – jak się później okazało – również niemieckich. 

Mapa ilustrująca zmiany granicy polsko-czechosłowackiej na odcinku tatrzańskim. 
Kolorem żółtym zaznaczono obszary rewindykowane 27 listopada 1938 r. do Polski. 

[Zbiory Roberta Kowalskiego]

Krajowy rząd słowacki delegował do komisji delimitacyjnej niektórych działaczy polono�lskich, licząc, że doprowadzą oni do złagodzenia przynajmniej części żądań polskich. 
Okazało się jednak, że Polska podtrzymała swoje żądania w całości. Jeszcze przed formalnym podpisaniem protokołu delimitacyjnego, oddziały powołanej w tym celu Grupy 
Operacyjnej „Podhale” pod dowództwem ppłk. Stanisława Maczka, przekroczyły granicę na Spiszu, Orawie i Czadeckim. Fakt ten spowodował interwencję armii 
czechosłowackiej. Doszło do starć, w wyniku których padli zabici i ranni po obu stronach. Po jednodniowych walkach jednostka armii czechosłowackiej wycofała się. 

Dnia 30 listopada 1938 r. w Zakopanem uroczyście podpisano protokół delimitacyjny, który dotyczył nie tylko Spisza i Orawy, ale także spornych obszarów w Czadeckiem. 
W wyniku porozumienia Polska uzyskała: linię kolejową Zwardoń-Mosty Śląskie przez Czadcę, z tym, że miasto Czadca pozostawało po stronie słowackiej, Głodówkę i Suchą 
Górę na Orawie, Jaworzynę Spiską, Lesicę na północnym Spiszu, drobne nabytki terytorialne nad Popradem i w Bieszczadach. Łączny zysk terytorialny Polski wynosił około 220 
kilometrów kwadratowych. Obszar ten zamieszkiwało ok. 4,5 tys. ludzi. Uzyskane przez Polskę tereny istotnie poprawiły polską komunikację kolejową na linii Nowy Targ-
Cieszyn. Niemniej jednak rewindykacje te odbiły się negatywnie na dalszych stosunkach polsko-słowackich. Od tej pory znaczna liczba Słowaków wręcz wrogo odnosiła się do 
Polski, czego wyrazem było m.in. poparcie III Rzeszy przez Słowację w czasie II wojny światowej.

Okolicznościowy numer „Gazety Podhala” poświęcony w dużej mierze inkorporacji części 
Spisza i Orawy do Polski w listopadzie 1938 r. 

[Zbiory Muzeum Podhalańskiego w Nowym Targu]

O�cerowie armii czechosłowackiej uczestniczący 
w pracach komisji delimitacyjnej. Na pierwszym planie 

z ołówkiem w ręku ppłk Duda 
– szef sztabu 16. Dywizji Piechoty. 

[Zbiory NAC]

Prace komisji delimitacyjnej w Zakopanem. 
Pierwszy z lewej: Bogdan Zaborski – przewodniczący polskiej delegacji, 

dalej: Franciszek Hruszowski – przewodniczący delegacji słowackiej. 
Stoją: Aleksander Kwiatkowski – MSZ, Tadeusz Zwoliński, Bohdan Małachowski. 

[Zbiory NAC]

Podpisanie traktatu delimitacyjnego 1 grudnia 1938 r. w Pensjonacie „Maraton”. 
Pierwszy z prawej: Bogdan Zaborski – przewodniczący polskiej delegacji. 
Na środku: Franciszek Hruszowski – przewodniczący delegacji słowackiej. 

[Zbiory NAC]

Wkroczenie oddziałów Grupy Operacyjnej „Podhale” na Słowację 27 listopada 1938 r. 
De�ladzie przygląda się ppłk Stanisław Maczek (w czarnym berecie). 

Doskonale widoczne motocykle „Sokół”, na których można dostrzec oznaczenia 
(w postaci białych prostokątów) identy�kacyjne szwadronów. 

[Zbiory PTH Nowy Targ]

Na przybycie oddziałów Wojska Polskiego oczekiwała licznie ludność miejscowa, a także mieszkańcy pobliskiego Jurgowa. 
Wszyscy ubrani odświętnie w tradycyjne stroje regionalne. Ppłk Kazimierz Dworak gorąco witany przez 

Franciszka Chowańca-Pietrasa, który na pamiątkę spotkania podarował o�cerowi skórzane rękawice. 
[Zbiory PTH Nowy Targ]

Funkcjonariusze Policji Państwowej wieszają polskie godło i �agę 
na budynku, w którym od 27 listopada znajdował się posterunek 

polskiej Policji Państwowej. 
[Zbiory PTH Nowy Targ]

Korespondencja wysłana 27 listopada 1938 r. z improwizowanego 
urzędu pocztowego w Jaworzynie Spiskiej. 

Widoczne okolicznościowe stemple oraz znaczek i datownik Poczty Polskiej. 
[Zbiory Roberta Kowalskiego]

Pierwsza strona Tygodnika „Światowid”, w którym opublikowano 
obszerną fotorelację z powrotu części Spisza i Orawy do Polski. 

[Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej]
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WOJNA I OKUPACJA SŁOWACKA
Na skutek wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r. i upadku II Rzeczpospolitej jej terytorium zostało z pogwałceniem prawa międzynarodowego podzielone pomiędzy 
trzech agresorów, tj. III Rzeszę, ZSRR oraz Republikę Słowacji. 
W kampanii wrześniowej w agresji przeciwko Polsce u boku Wehrmachtu walczyły jednostki Armii Słowackiej działające w ramach Armii Polowej „Bernolak”. Liczyła ona blisko 
52 tys. żołnierzy zgrupowanych w 3 dywizje piechoty, grupę szybką oraz kilka eskadr lotniczych. W ciągu dwóch pierwszych dni wojny obszar polskiego Spisza został w całości 
zajęty i obsadzony administracją słowacką. Straty armii słowackiej były stosunkowo niskie i wyniosły około 18 zabitych oraz kilkunastu rannych i zaginionych. Trwały jeszcze 
ostatnie walki wojsk polskich, gdy premier Słowacji Vojtech Tuka 30 września 1939 r. zapowiedział publiczne skierowanie pod obrady parlamentu uchwały o inkorporacji 
zajętych obszarów do Republiki Słowacji. Niespełna miesiąc później 21 listopada 1939 r. w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych Rzeszy Niemieckiej – Joachim von 
Ribbentrop oraz Słowacji – Matuš Černák podpisali dwustronny układ, na mocy którego tereny te zostały włączone w granice republiki. Było to jawne pogwałcenie prawa 
międzynarodowego, jak też podpisanych kilka miesięcy wcześniej dwustronnych umów granicznych. Potwierdzeniem tego stanu było nadanie wszystkim Polakom – 
mieszkańcom Spisza i Orawy – obywatelstwa słowackiego. Konsekwencję tej decyzji stanowiło wprowadzenie obowiązku czynnej służby wojskowej, którym objęto wszystkich 
mężczyzn w wieku 20-22 lat. Już na początku 1940 r. nastąpiły pierwsze powołania do jednostek stacjonujących w głębi Słowacji. 

2W wyniku układu z 21 listopada pod okupacją słowacką znalazły się tereny o łącznej powierzchni 804 km  zamieszkałe przez 34 509 mieszkańców. Brzegi, Czarna Góra, Dursztyn, 
Falsztyn, Frydman, Jurgów, Kacwin, Krempachy, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Nowa Biała, Rzepiska, Trybsz, Jaworzyna i przysiółek Podspady oraz Leśnica 
w Pieninach zostały wcielone do Słowacji. 
Dla ludności polskiej rozpoczął się blisko pięcioletni okres okupacji. Jednak w przeciwieństwie do terenów włączonych do III Rzeszy – jak choćby Wielkopolski, Pomorza i Śląska 
oraz obszarów tworzących Generalną Gubernię, obraz życia społecznego i gospodarczego był tu diametralnie różny. O ile obszary pozostające pod administracją Generalnego 
Gubernatorstwa zostały poddawane planowej intensywnej eksploatacji ekonomicznej, a ludność, szczególnie żydowska, eksterminacji, o tyle na Spiszu i Orawie zostało stworzone 
coś na kształt „cieplarni konsumpcyjnej”. Był to efekt polityki rządu w Bratysławie, który planował trwale inkorporować zajęty obszar do państwa słowackiego, a mieszkającą tam 
ludność polską poddać szybkiej asymilacji. 
Jednocześnie Bratysława zaplanowała i konsekwentnie realizowała akcję słowakizacyjną dotykającą wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego. Objęto nią zarówno 
oświatę i szkolnictwo, jak również administrację cywilną i kościelną. Na przeciwnym biegunie znajdowały się działania w sferze gospodarczej mające na celu w krótkim czasie 
podnieść poziom życia mieszkającej tam ludności, a tym samym zagwarantować Bratysławie akceptację nowej rzeczywistości. 
Rząd słowacki w celu usankcjonowania w opinii międzynarodowej bezprawnej aneksji obszarów północnego pogranicza, przygotował specjalne „druki-petycje” zawierające tekst 
z prośbą o wcielenie poszczególnych miejscowości leżących na Spiszu i Orawie do Slovenskeho štattu. Pod tymi petycjami zamierzano zbierać podpisy mieszkańców miejscowości 
zajętych przez oddziały słowackie. Akcję przeprowadzono w pierwszych dniach wojny, tj. 4 i 5 września 1939 r. pod presją wojsk okupacyjnych i Hlinkovej gardy. Ostatecznie 
zakończyła się ona �askiem – przede wszystkim z uwagi na skrystalizowaną już w świadomości narodowość mieszkańców obszarów anektowanych oraz ich patriotyczną, propolską 
postawę. O braku sukcesu i mizernych efektach świadczy też fakt przemilczenia tego, jakby się mogło wydawać, bardzo ważnego zagadnienia przez ówczesną prasę słowacką. 
Jedną z pierwszych i najważniejszych decyzji było przeprowadzenie wymiany złotych polskich na korony słowackie, po kursie bardzo dogodnym dla mieszkańców ziem 
wcielonych. Podjęto też walkę z bezrobociem, polegającą na stymulowaniu aktywności gospodarczej chłopów, tworzeniu gospodarstw leśnych oraz przymusowym organizowaniu 
skupu mięsa po wysokich cenach. Dotyczyło to też aprowizacji, kierowania tam, kosztem innych obszarów państwa, dużych przydziałów żywności i artykułów przemysłowych. 

Słowaccy żołnierze i urzędnicy podczas spotkania z mieszkańcami Jurgowa 
[za: „Nový Svet” z 16 września 1939 r.]

Nagłówek ze słowackiej prasy: „Nasze jest, co nam Polacy wzięli...!”. 
Zainscenizowany wjazd oddziałów słowackich do Jaworzyny Tatrzańskiej 

[za: „Nový Svet” z 9 września 1939 r.]

Słowackie materiały propagandowe związane z agresją na Polskę 1 września 1939 r. 
[Zbiory PTH Nowy Targ]

Fragment protokołu niemiecko-słowackiego z 21 listopada 1939 r. 

Minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop (drugi z prawej) i poseł słowacki w Berlinie 
Matusz Černak (trzeci z prawej) podpisują układ niemiecko-słowacki. 

Widoczny również poseł Paul Schmidt (pierwszy z prawej). 
[Zbiory NAC]
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WOJNA I OKUPACJA SŁOWACKA cd.

Minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop (drugi z prawej) i poseł słowacki w Berlinie 
Matusz Černak (trzeci z prawej) podpisują układ niemiecko-słowacki. 

Widoczny również poseł Paul Schmidt (pierwszy z prawej). [Zbiory NAC]

Most graniczny na Dunajcu między Generalnym Gubernatorstwem a Słowacją. 
Widoczna �aga III Rzeszy i fragment zamku położonego w pobliżu Niedzicy. 

[Zbiory NAC]

Uczniowie ze szkoły w Jurgowie na Spiszu. 
[Zbiory PTH Nowy Targ]

bł. ks. Józef Stanek
Urodził się 6 grudnia 1916 r. w Łapszach Niżnych. W roku 
1935 po zdaniu matury w wadowickim Collegium Marianum 
wstąpił do pallotyńskiego nowicjatu w Sucharach nad Notecią, 
a w roku 1937 rozpoczął studia w Ołtarzewie. W 1939 r. 
podczas ewakuacji seminarium na wschód dostał się do niewoli 
radzieckiej, skąd uciekł i wrócił do Ołtarzewa. Święcenia 
kapłańskie przyjął po ukończeniu studiów �lozo�czno-
teologicznych w roku 1941 w Warszawie z rąk abp. Stanisława 
Galla. Po święceniach rozpoczął studia na tajnych kompletach 

na Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i posługiwał w konspiracji 
jako kapelan Armii Krajowej, a od 1 sierpnia 1944 r. uczestniczył w Powstaniu 
Warszawskim. W trudnych warunkach odprawiał nabożeństwa, udzielał pomocy 
rannym i umierającym, pomagał ludności cywilnej. W ostatnich dniach powstania ks. 
Stanek zrezygnował z możliwości przeprawy pontonowej na drugi brzeg Wisły. Podczas 
pacy�kacji Czerniakowa został wzięty do niewoli przez Niemców. 23 września 1944 r. 
po przebytych torturach, powieszono go na stule na zapleczu magazynu przy ul. Solec 
w Warszawie. W czerwcu 1999 r. Jan Paweł II ogłosił ks. Józefa Stanka błogosławionym 
w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

bł. ks. Józef Stanek

Tadeusz Franciszek Dudek 
Urodził się w 1923 r. w Jurgowie. Przedostał się przez zieloną granicę i wstąpił do 
Wojska Polskiego. Służył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, a następnie 
w lotnictwie, gdzie m.in. jako plutonowy radiooperator latał bojowo w 304. 
Dywizjonie Bombowym. 

Uciekinierzy ze Spisza: Antoni Kiedziuch, Jan Gryglak (pierwszy z prawej) i Tadeusz Franciszek Dudek nad Dunajem w Budapeszcie. 
[Zbiory rodziny Kiedziuch]

Antoni Kiedziuch
Urodził się w 1919 r. w Łapszach Wyżnych. Jako uczeń 
gimnazjum, po ucieczce z okupowanego Spisza, walczył 
w szeregach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. 
Uczestniczył m.in. w obronie Tobruku, a następnie służył na 
słynnym polskim niszczycielu ORP „Błyskawica”.

Antoni Kiedziuch 
[Zbiory rodziny Kiedziuch]

Jan Gryglak
Urodził się w roku 1919 w Łapszach Wyżnych. Jako uczeń 
gimnazjum przedostał się przez zieloną granicę i wstąpił do 
armii polskiej. Był żołnierzem Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich, potem II Korpusu Wojska Polskiego, 
uczestnikiem słynnej Bitwy pod Monte Cassino.

Jan Gryglak 
[Zbiory rodziny Gryglak]

W dziedzinie stosunków wyznaniowych należy zaznaczyć, że w granicach Republiki Słowackiej znalazło się 18 para�i – po dziewięć na Spiszu i Orawie. Wraz z włączeniem para�i 
do diecezji spiskiej rozpoczął się intensywny proces wyrugowania języka polskiego z Kościoła. Bp Ján Vojtaššák, uznając księży za swych podwładnych, zobowiązał ich do złożenia 
przysięgi na wierność państwu słowackiemu. Kościół miał bowiem stać się jednym z podstawowych instrumentów akcji słowakizacyjnej. W związku z tym usunięto z para�i księży 
– Polaków. Większość z nich byli to kapłani pochodzący spoza Spisza i Orawy. Część z nich wywieziono jeszcze w 1939 r. do Generalnego Gubernatorstwa, część zaś w głąb 
Słowacji. Natomiast księża urodzeni na Spiszu i Orawie, nawet jeśli przed wojną wyróżniali się zdecydowanie propolską postawą, mogli pozostać w rodzinnych stronach 
i para�ach. Pozostawiając księży-autochtonów, władze słowackie żądały jednak ich bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom, w tym głównie zakazowi 
głoszenia kazań i odmawiania modlitw w języku polskim. Mimo to na przełomie 1940 i 1941 r. część kapłanów pochodzących ze Spisza zamknięto w klasztorze w Spiskim 
Czwartaku, a z Orawy w Bardejowie. Niektórych z nich, jak np. ks. Antoniego Sikorę ze Spisza, za 
odśpiewanie w kościele „Boże coś Polskę” zesłano do obozu w Iławie.
Na polu oświaty, tuż po zakończeniu działań wojennych, na obszarze Spisza i Orawy władze słowackie, 
głównie Ministerstwo Szkolnictwa i Oświaty Narodowej, przejęło w zarząd polskie obiekty oświatowe: 
szkoły, domy ludowe, świetlice. Cały majątek znajdujący się w budynkach został zabezpieczony, 
a następnie zinwentaryzowany. Szybko przywrócono im charakter szkół przykościelnych, które jednak 
utrzymywano głównie z dotacji państwowych. Były to więc szkoły ludowe, lecz prowadzone w ścisłym 
porozumieniu z władzą kościelną. Nadzór nad nimi, przez swych inspektorów, sprawował urząd biskupi 
w Spiskiej Kapitule oraz resort szkolnictwa.
Urzędnicy słowaccy, doceniając znaczenie szkoły jako podstawowego instrumentu w walce o dusze 
dzieci i młodzieży, w pierwszej kolejności zlikwidowali szkolnictwo narodowe jako podstawowe źródło 
zaszczepiania polskości najmłodszym obywatelom. Usunięto zatem ze stanowisk wszystkich nauczycieli 
polskich, a na ich miejsca kierowano „swoich pedagogów”. Zanim jednak podjęli oni pracę na „terenach odzyskanych”, musieli 
odbyć specjalne kursy, na których poznawali metody pracy pozwalające skutecznie wyplenić polskie poczucie narodowe pośród 
ludności ziem anektowanych. Zwiększono przy tym znacząco liczbę etatów w porównaniu z obsadą sprzed września 1939 r.
Wielu mieszkańców Spisza czynnie – z bronią w ręku – wystąpiło o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wśród nich byli młodzi 
gimnazjaliści, o�cerowie wojska polskiego oraz księża – w tym ks. Józef Stanek ogłoszony przez Papieża Jana Pawła II 
błogosławionym. 

Banknot o nominale 20 koron słowackich stosowany jako środek płatniczy na Spiszu w okresie okupacji. 

Moneta o nominale 10 koron słowackich stosowana na Spiszu w okresie okupacji. 
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