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SŁOWO O AUTORZE I JEGO PRACY
W setną rocznicę urodzin mojego Ojca, Józefa Rawskiego, przypadającą 

równocześnie z obchodami 400-lecia założenia miasta Tarnobrzega oraz 75-lecia 
uzyskania niepodległości Polski, pragnąłem, aby mogła ukazać się drukiem chociaż 
jedna z Jego prac dotycząca regionu, z którego pochodził.

Józef Rawski urodził się 3 sierpnia 1893 roku w Miechocinie. Był synem Jana i 
Katarzyny z Sokołów, właścicieli drobnego gospodarstwa chłopskiego w Miechocinie.

Do szkoły powszechnej uczęszczał w Miechocinie i Tarnobrzegu, a do Gimnazjum w 
Mielcu w latach 1905 - 1913, gdzie złożył egzamin dojrzałości. Jako najstarszy spośród 
dziesięciorga rodzeństwa, szybko się usamodzielnił, zarabiając na swoje utrzymanie na 
stancji w Mielcu przez dawanie korepetycji.

W roku akademickim 1913/14 uczęszczał na pierwszy rok Wydziału Budowy Maszyn 
Politechniki Lwowskiej. W związku z wybuchem 1 Wojny Światowej został 
zmobilizowany do armii austriackiej, w sierpniu 1914 roku. W Szkole Oficerów Artylerii 
we Wiedniu przebywał do maja 1915 roku, kiedy to zdezerterował na front do I 
Brygady Legionów Polskich, gdzie dosłużył się stopnia podporucznika artylerii. W 
Legionach przebywał do czasu ich rozbicia. W październiku 1917 roku wstąpił 
ponownie w szeregi armii austriackiej. W 1918 roku, w czasie kampanii włoskiej 
zdobywa na froncie Złoty Medal Waleczności i zostaje przeniesiony na tyły. Rozpad 
Austrii w listopadzie 1918 roku zastaje go na urlopie w Tarnobrzegu, gdzie uczestniczy 
w tworzeniu się nowej władzy polskiej, jako adiutant Komendanta Powiatowej 
Komendy Wojska Polskiego. Niebawem zgłasza się na Politechnikę Lwowską, by 
kontynuować studia, ale ich nie kończy. Zmobilizowany w 1919 roku, bierze udział w 
kampanii ukraińskiej i bolszewickiej. W czasie walk frontowych dosłużył się stopnia 
kapitana artylerii, a za waleczność został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy 
i czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Z wojska zostaje zdemobilizowany w dniu 15 
marca 1922 roku.

3 lutego 1923 roku wziął ślub z Janiną Ziemkowską i osiadł wraz z nią na, otrzymanej 
od Rządu, działce żołnierskiej na Wołyniu.

Kryzys w rolnictwie w latach trzydziestych zmusza go do szukania pracy gdzie 
indziej. Przenosi się wraz z rodziną do Gdyni. 1 marca 1934 roku objął kierownictwo 
Zakładu Oczyszczania Miasta. Pod jego kierownictwem Zakład rozwinął się i 
usamodzielnił. Jako dyrektor zdobył wysokie uznanie u przełożonych.

Przed wybuchem wojny w 1939 roku został mianowany majorem rezerwy. 24 sierpnia 
1939 roku zmobilizowany, objął szefostwo uzbrojenia w sztabie Dowództwa Lądowej 
Obrony Wybrzeża. Brał udział w walkach w obronie Gdyni i Płyty Oksywskiej. W dniu 
19 września dostał się do niewoli niemieckiej. W obozach jenieckich przebywał do 
kwietnia 1945 roku.

Po wojnie wrócił do kraju, by od dnia 1 grudnia 1945 roku przejąć ponownie 
kierownictwo Zakładu Oczyszczania Miasta w Gdyni. Ale jako bezpartyjny nie znalazł 
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uznania u ówczesnych władz, mimo że zakład stał się przodującym wśród podobnych 
zakładów w Polsce. Dochodzą do tego kłopoty ze zdrowiem, dlatego w 1953 roku 
przechodzi na rentę inwalidzką, a w dwa lata później na emeryturę. Niedługo potem 
przenosi się z rodziną do Tarnobrzega.

Zainteresowany przeszłością Miechocina, wspólnie z bratem Wojciechem pisze w 
1955 roku “Historię Miechocina i okolicy”, a następnie “Historię Parafii i Kościoła w 
Miechocinie”. Jest to monografia wsi Miechocin z uwzględnieniem Dzikowa, 
Tarnobrzega i okolicznych wiosek w okresie od XII do XX wieku.

W 1957 roku ukończył pracę “Puszcza Sandomierska za Piastów”, a w 1958 r. 
“Podział archidiakonatu sandomierskiego na dekanaty”. W 1961 r. na łamach “Naszej 
Przeszłości” ogłasza pracę “Wykazy Świętopietrza i Dziesięciny Papieskiej, a 
najstarsze parafie w archidiakonacie sandomierskim”.

W 1965 roku na sesję naukową, związaną z obchodami 800-lecia miasta Sanoka, 
przygotowuje referaty: “Granice między Ziemią Sanocką i Przemyską, a Ziemią Halicką” 
oraz “Głos w dyskusji nad referatem mgr A. Kunysza na temat ostatnich wykopalisk 
archeologicznych na terenie Trepczy i Sanoka”, ogłoszone drukiem w Roczniku 
Sanockim w 1979 r. pt. “Przyczynek do rozważań o najdawniejszych dziejach Sanoka i 
ziemi Sanockiej IX - XIII wieku”.

Badając w 1962 roku przeszłość miejscowości o nazwie Gorzyce, na terenie Polski 
oraz Niemiec, stara się uzasadnić w pracy “Gorzyce, strażnice pierwszych Piastów”, że 
przed grodami mającymi znaczenie strategiczne, Piastowie zakładali osady alarmowe, 
którym nadawano nazwę Gorzyc.

W 1968 roku pisze “Studium nad zaludnieniem południowej części Ziemi 
Sandomierskiej w połowie XIV wieku”, które nie zostało opublikowane. Natomiast 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, w “Pracach i materiałach z badań etnograficznych 
ośrodka Mokrzyszowsko-Grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim”, umieszcza jego 
pracę “Krótki zarys historyczny północnej części Puszczy Sandomierskiej”. W 1971 r. 
w “Pracach Humanistycznych” zostaje umieszczona rozprawa “Zatarg o ziemię między 
gromadą grębowską a plebanią w XVII - XIX wieku .

Zainteresowany wydawnictwami o “Republice Tarnobrzeskiej”, zbiera materiały i 
pisze w latach 1963-65 pracę “Republika Tarnobrzeska w świetle źródeł i wspomnień 
adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu”, którą zakupuje w 
1966 r. Biblioteka PAN - Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. W 
latach następnych studium zostało przerabione, uzupełnione i zgłaszone w 1974 r. na 
konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego w Warszawie, gdzie zostało bardzo 
wysoko ocenione za wartości dokumentalne i szeroką podbudowę źródłową.

Opracowanie to ma charakter pamiętnika z wydarzeń, jakie miały miejsce w 
pierwszym okresie uzyskania niepodległości Polski w 1918 roku, w powiecie 
tarnobrzeskim i jego okolicy.

Jako adiutant komendanta Powiatowej Komendy Wojska Polskiego w Tarnobrzegu 
przedstawia je po latach, występując jako narrator, nie narzuca swojego punktu 
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widzenia. Opiera się na bogatej bibliografii przedmiotu, zawartej w ówczesnej prasie, 
opracowaniach, pamiętnikach i relacjach naocznych świadków. Stara się możliwie 
rzetelnie opisać te wydarzenia. Stąd ta wielka mnogość przypisów, podbudowujących 
całe dzieło.

Tamte trudne i burzliwe wydarzenia w Tarnobrzegu, których był uczestnikiem i 
świadkiem, przedstawia z sumiennością historyka. Należy jednak pamiętać, że czyni to 
w czasie, kiedy prawda historyczna była naginana do potrzeb panującego reżimu i jego 
zakłamanej ideologii. Z tego względu opracowanie dokonane przez Ojca nie miało 
szans ujrzenia światła dziennego drukiem.

Kiedy wysłał “Republikę Tarnobrzeską ...” na konkurs historyczny, z wielkim 
zniecierpliwieniem oczekiwał jego rozstrzygnięcia. Dopiero po listownej interwencji, po 
paru miesiącach od ustalonej daty ogłoszenia wyników konkursu, otrzymał zwrot 
pracy z uzasadnieniem przyczyn opóźnienia wyników. Profesor Marian Biskup, Prezes 
Polskiego Towarzystwa Historycznego, odsyłając dzieło, przeprasza, że "praca, choć 
nie znalazła się wśród nagrodzonych, wzbudziła duże zainteresowanie jury, 
oceniona była wysoko mimo swej niewątpliwej kontrowersyjności. Za szczególnie 
wartościowy element uznano gruntowną i bogatą dokumentację źródłową", dodając 
równocześnie, że "druk jej w obecnej formie nie wydaje się być prawdopodobny”.

Ojciec liczył bardzo na wydanie tego dzieła drukiem przez “Ossolineum” we 
Wrocławiu, które odmówiło przyjęcia jej do planu wydawniczego, tłumacząc się 
regionalnym charakterem opracowania i brakiem funduszy. Mimo, że zakupując w 
latach sześćdziesiątych opracowanie, w umowie kupna zastrzegło sobie prawo 
pierwszeństwa druku.

Książka może się ukazać obecnie w wolnej Polsce. Przypomnienie historii naszego 
regionu z pierwszych miesięcy odzyskania niepodległości w 1918 roku, przyczyni się 
do poznania wydarzeń rozgrywających się w te burzliwe dni.

Opracowanie to było ostatnim poważnym dziełem, jakie udało się Ojcu napisać. 
Zniechęcony i zmęczony ciągłymi utarczkami z wydawcami swoich prac, zdając sobie 
sprawę z tego, że siły i zdrowie nie pozwalają na ich kontynuowanie, zaprzestaje, i tak 
już ograniczonej działalności w ramach Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, polegającej 
na wygłaszaniu prelekcji historycznych w szkołach i zakładach pracy. Zaprzestaje 
również publikowania artykułów z historii Tarnobrzega w gazecie zakładowej “Siarka”.

Józef Rawski od najmłodszych lat był człowiekiem życzliwym i uczynnym dla 
wszystkich. Był wrażliwym na krzywdę i niesprawiedliwość. Kochał i szanował rodzinę. 
Był dobrym organizatorem wykonywanej pracy, jak też sumiennym i pracowitym 
urzędnikiem samorządowym. Cenili go i lubli koledzy i podwładni. Cieszył się wielkim 
autorytetem jako gorliwy patriota, który znaczną część życia poświęcił walkom za 
Polskę, a w pracach naukowych przypominał niezwykłe dzieje ziem polskich. Mając do 
czynienia, tak w wojsku jak i w pracy, z ludźmi różnej narodowości i wyznania, był 
wobec nich tolerancyjny. W dyskusji zawsze dążył do uzgodnienia poglądów, 
wysłuchując racji drugiej strony. Potrafił zrezygnować z własnego stanowiska jeśli 
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został przekonany. Był człowiekiem, który szukał najwyższych wartości i sam te 
wartości tworzył. W całym pracowitym życiu najwięcej wymagał od siebie.

Za swoją działalność popularyzatorską, na wniosek Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej w Tarnobrzegu, otrzymał odznakę “Zasłużony dla Województwa 
Rzeszowskiego”, co przyjął z zadowoleniem, ale również z goryczą, że władze 
przyznając odznaczenie, wykręciły się od udzielenia pomocy w wydaniu drukiem jego 
opracowań, na czym mu bardziej zależało. Władze miejskie i powiatowe uważały go, 
jako człowieka religijnego i bezpartyjnego, za niepewnego klasowo, za element obcy 
w ówczesnym ustroju.

Po 1973 roku coraz bardziej zapada na zdrowiu i 7 marca 1975 roku umiera w 
Tarnobrzegu. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Może wydając drukiem tę pracę oraz w najbliższej przyszłości dalsze, związane z 
Tarnobrzegiem, doczekamy tego, że Jego imię będzie znane szerszej społeczności 
tarnobrzeskiej, dla której tyle położył zasług.

Tarnobrzeg, grudzień 1993 r. JAN RAWSKI
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PRZEDMOWA
Pierwszą redakcję niniejszej pracy ukończono w grudniu 1965 roku. Tymczasem w 

roku 1967 i 1969 uzyskano dalsze źródłowe informacje uzupełniające, względnie 
korygujące pewne fakty podawane przeze mnie. Są to:

1. Wspomnienie prof. Stanisława Bąka “Kilka faktów z dziejów tzw. REPUBLIKI 
TARNOBRZESKIEJ,

2. Kronika klasztoru rozwadowskiego znajdująca się w Archiwum Krakowskim 00. 
Kapucynów,

3. Raporty wojskowe Dowództwa Okręgu Generalnego Kraków ogłoszone przez 
Mieczysława Ciepielewicza pt. “Sytuacja społeczno-polityczna w Krakowskim, w 
pierwszym półroczu 1919 r. w świetle materiałów wojskowych”,

4. Zbiór dokumentów archiwalnych, ogłoszony przez Władysława Kuszyka w pracy 
“Walki klasowe na wsi polskiej w latach 1918-1919”.

Z uwzględnieniem tych źródeł, jak i późniejszej w tej materii ukazującej się literatury 
dokonana została druga redakcja powyższej pracy, ukończona w grudniu 1971 roku.

JÓZEF RAWSKI
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WSTĘP
Inicjatywę do napisania tych wspomnień dały mi liczne rozprawy i artykuły, jakie 

ukazały się w prasie, przedstawiające mylnie i niezgodnie z prawdą wydarzenia z 
dziejów tzw. Republiki Tarnobrzeskiej.1

Z uwagi na fakt, że w literaturze historycznej zagadnienie to nie zostało dotychczas 
szczegółowo opracowane2 - niniejsza praca jest pierwszą, jeszcze niepełną próbą 
przedstawienia tych wydarzeń we właściwym świetle.

Materiały i notatki dotyczące “Republiki Tarnobrzeskiej’’ gromadziłem od dawna, 
lecz niestety przepadły one w roku 1939 wraz z całym mieszkaniem w Gdyni. Dla 
odtworzenia ich obecnie zmuszony zostałem oprzeć się na materiałach źródłowych 
ogłoszonych w różnych pamiętnikach, jak i w literaturze dotyczącej tego przedmiotu.

Przy opracowywaniu dziejów radykalnego ruchu chłopskiego w Tamobrzeskiem 
opierałem się na pamiętnikach z tego okresu: Jana Słomki “Pamiętniki włościanina” - 
Kraków 1929 wyd. II, Zygmunta Lasockiego “Wspomnienia szefa administracji PKL”
- Kraków 1931, Tadeusza Spissa “Ze wspomnień c.k. urzędnika administracyjnego” - 
Rzeszów 1936, Jana Hupki “Z czasów wielkiej wojny, pamiętnik nie-kombatanta” - 
Lwów 1937 wyd. II oraz na materiałach archiwalnych, relacjach uczestników wydarzeń 
i prasie, które przytaczam w przypisach.

Wszystkie te jednak pamiętniki, opracowane przez przeciwników radykalnego ruchu 
chłopskiego, przedstawiają w wielu wypadkach stronniczo przebieg wydarzeń, 
niejednokrotnie je przejaskrawiając i nacechowane są osobistą niechęcią i wrogością 
wobec jego przywódców.

Najwięcej źródłowych informacji podają: Jan Słomka i Zygmunt Lasocki.3 Sporo 
mylnych wiadomości podaje Tadeusz Spiss z okresu, kiedy sam nie by! naocznym 
świadkiem wydarzeń w Tarnobrzegu, ale jako starosta w latach 1921-1923 opisał 
przypadki lat 1918-1919 na podstawie mylnych informacji uzyskanych od przygodnych 
informatorów.

Nie podaję wiadomości o działalności politycznej, gospodarczej, oświatowej i 
innych sprzed wojny 1914 r. w powiecie tarnobrzeskim, tak koniecznych dla należytego 
zrozumienia przebiegu wydarzeń lat 1918-1919, gdyż omówione one zostały 
wyczerpująco w pracy Stanisława Czerpaka pt. “Ruch chłopski w pow. tarnobrzeskim 
w latach 1918-1921”, ogłoszonej w “Rocznikach dziejów ruchu ludowego” - Warszawa 
1961, nr 3.4

Uzupełnienie tych wiadomości podaję w treści pracy i przypisach.
Wykorzystałem wspomnienia byłych uczestników ruchu chłopskiego w 

Tamobrzeskiem, nie ogłoszone jeszcze, a zebrane i udostępnione mi przez Jana Sokoła 
z Grębowa,5 jak i uwagi dra Leonarda Madeja oraz prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
- dra Stanisława Bąka, rodem z Grębowa,6 jak i innych informatorów - za co składam im 
serdeczne podziękowania.

JÓZEF RAWSKI
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PIERWSZY TYDZIEŃ WOLNOŚCI
Rozpad Austrii polskie czynniki polityczne przewidywały już wcześniej. Dowodem 

tego jest chociażby manifest gabinetu Świerzyńskiego z 7 października 1918 r., 
proklamujący niepodległość Polski.

Zygmunt Lasocki podaje,7 że z początkiem października 1918 r. przedstawiciele 
stronnictw polskich w Galicji odbyli szereg konferencji, w Krakowie i Wiedniu, na 
temat organizacji władzy państwowej na terenie Galicji. Dnia 24 października 1918 r. 
omówione zostały bliższe szczegóły dotyczące przygotowania się do objęcia na tym 
terenie władzy państwowej w momencie rozpadnięcia się Austrii 8 Wiadomości te, 
dotyczące przygotowań, rozchodziły się też na prowincji.

W sierpniu 1918 r. Franciszek Stadnik z Grębowa9 miał otrzymać list od posła do 
parlamentu austriackiego Zygmunta Lasockiego z zaproszeniem na zebranie do 
Tarnobrzega, gdzie omawiana była sytuacja wojenna, przewidująca upadek Austrii i 
powstanie Niepodległej Polski.

W niedzielę, 20 października 1918 r., odbył się wiec w Rzeszowie, przy udziale paru 
tysięcy osób, na którym był Jan Rychel ze Skowierzyna10. Była tam mowa o upadku 
Austrii, o tym, że dni jej są policzone, w wyniku czego powstanie Wolna Polska, do 
urządzenia której winni się przygotować chłopi i robotnicy.

Podobny wiec, wg prof. Stanisława Bąka,11 odbył się z końcem października 1918 r. 
w Nisku. “Nie było tam mowy o chłopach i robotnikach, lecz o Polakach, którzy 
dokonali wyboru przyszłego “starosty’’. Został nim profesor Gimnazjum w Nisku, p. 
Stanisław Cwikowski

W następną niedzielę, 27 października 1918 r., w Kolbuszowej odbyła się wielka 
manifestacja narodowa,12 na której przemawiało kilku mówców. Tłumy po odśpiewaniu 
pieśni narodowych rozeszły się spokojnie.

Tej samej niedzieli, 27 października, w lasku, w pobliżu stacji kolejowej w 
Tarnobrzegu, odbył się wiec pod przewodnictwem inż. Jana Bochniaka, przy udziale 
200 osób. Omawiano sytuację polityczną i wojskową Austrii i planowano powołać 
komitet powiatowy do przejmowania władzy w powiecie. Jednak na wniosek Jana 
Rychła podkreślający, że bez chłopów nie można na tym zebraniu powoływać władzy 
powiatowej (“bo nas jest tu za mało”), odłożono na później powołanie Komitetu.13

W tym samym dniu, 27 października, odbyło się w Rozwadowie nabożeństwo 
patriotyczne o błogosławieństwo dla rządów polskich (wcześniej, bo 8 października 
Rada Regencyjna w Warszawie wydała manifest do narodu polskiego, wzywając 
wszystkie trzy zabory do zgodliwej pracy). Kazanie patriotyczne o jedności w pracy, o 
tym, czym były dla nas zaborcze rządy - wygłosił ks. O. Bruno. Po nabożeństwie odbył 
się manifestacyjny pochód, w czasie którego wygłoszono cztery mowy: dwie pod 
kościołem 00. Kapucynów, a dwie na rynku. Po czym o godz. 9 wieczorem odbył się 
wiec w sali “Sokoła”, który się przeciągnął do 12 w nocy. Radzono nad zagadnieniem 
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chwili. Najważniejszą rzeczą było tworzenie milicji, aby bronić się przeciwko bandom, 
które coraz częściej zaczynają grasować w okolicy.14

Z tych relacji widać, że przygotowywano się na tę chwilę, a mimo to, nadejście jej 
zaskoczyło wszystkich. Inteligenci tarnobrzescy nie przemyśleli dokładnie następstw 
nadchodzących wydarzeń, ani też działacze chłopscy, rozrzuceni w terenie, nie 
porozumieli się wcześniej ze sobą i nie przygotowali się należycie do przejęcia władzy 
w swoje ręce.

Dnia 28 października 1918 r. powstała w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna 
(PKL), która następnie objęła rządy w Krakowie i całej Małopolsce Zachodniej. O 
objęciu władzy - prezydium PKL powiadomiło społeczeństwo odezwą15 rozplakatowaną 
na ulicach Krakowa w dniu 31 października 1918 roku.

Naczelne dowództwo nad siłami zbrojnymi na terenie Galicji Zachodniej, Środkowej 
po San, objął z ramienia PKL brygadier Roja. W dniu 31 października 1918 r. - wydał 
on rozkaz mobilizacyjny, rozplakatowany i ogłoszony we wszystkich dziennikach 
krakowskich w dniu 31 października i 1 listopada 1918 r.16

■A * i

Według Słomki:17 “R Tarnobrzegu upadek Austrii ujawnił się najjaskrawiej już 31 
października. W tym dniu zgromadziło się na rynku wielu dezerterów wojskowych,'8 
którzy mieli bączki (rozetki) austriackie z czapek pozrywane, nie salutowali, nie 
pozdrawiali starszyzny i cichaczem opowiadali, że w innych miastach galicyjskich 
dokonywa się rozbrojenie wojsk austriackich i że już jest “po Austrii’’. Zgraja takich 
dezerterów napadła wówczas w mieście na żandarma z Mokrzyszowa, Jana 
Michalskiego, rozbroiła go i pobiła tak, że musiał szukać “poratowania w szpitalu”.

Tegoż dnia wieczorem przyjechał do Tarnobrzega z Krakowa por. Jan Czopek, rodem 
z Sielca,19 przywożąc wiadomości o wydarzeniach w Krakowie. Obecni w Tarnobrzegu 
oficerowie armii austriackiej, jak i legionów: por. Stanisław Samek, chorąży legionowy 
Jan Tracz i sierżant legionowy Czesław (Wacław) Niezabitowski udali się wraz z por. 
Czopkiem do miejscowego kina, gdzie w sali “Sokoła” odbywał się właśnie seans 
wieczorny i przerwawszy widowisko, por. Samek ogłosił zebranym o upadku Austrii i 
objęciu rządów przez Polską Komisję Likwidacyjną, co zebrani przyjęli z wielką 
radością.20

Późną nocą została utworzona Powiatowa Komenda Wojsk Polskich w 
Tarnobrzegu,21 w myśl pkt. 2 rozkazu mobilizującego bryg. Roji.22 Komendę, jako 
najstarszy rangą oficer-Polak, objął emerytowany major wojska austriackiego, Karol 
Pawlas.23

W nocy miejscowy oddział Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), dowodzony 
przez sierżanta legionowego Czesława (Wacława) Niezabitowskiego, wykradł z 
magazynu wojsk austriackich dwa karabiny maszynowe, ale bez zamków, i ukrył je w 
szopie dyrektora Browaru, p. Brodkiewicza.24
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Nad ranem dnia 1 listopada 1918 r. udała się delegacja oficerów z majorem Pawlasem 
do dowódcy austriackiego batalionu asystencyjnego,25 oznajmiając mu o rozpadzie 
Austrii, jak i o utworzeniu władz polskich w Krakowie, żądając złożenia broni. Po 
dłuższych pertraktacjach i telefonicznej rozmowie dowódcy batalionu z Krakowem, ten 
wreszcie wyraził zgodę na wydanie broni.

O samym fakcie rozbrajania żołnierzy austriackich tak pisze naoczny świadek, Jan 
Słomka:26 “Gdy rankiem w dzień Wszystkich Świętych szedłem do kościoła, było 
cicho. Kiedy około godz. 8 rano wracałem do domu, obok szkoły powszechnej, gdzie 
wówczas mieściły się kwatery wojska austriackiego - spostrzegłem ruch niezwykły.

Żołnierze wysypali się z kwater, biegli koło mnie wołając radośnie “do domu!”. 
Nagle, jakby spod ziemi, wyrosła polska młodzież uzbrojona, głównie studenci z 
tarnobrzeskiej Szkoły Realnej, którzy zajęli się rozbrajaniem do reszty wojska 
austriackiego.27

Żołnierze austriaccy na wiadomość o zakończeniu wojny, bez oporu wydali broń 
i ruszyli na stację kolejową, aby odjechać do domów. Ludność miejscowa i z Dzikowa 
zaopatrywała żołnierzy na drogę w żywność, w zamian za części umundurowania, 
ekwipunku wojskowego, czy broń krótką, którą udało im się ukryć.

Po południu już nie było żadnego żołnierza austriackiego, a pozostali tylko na 
kwaterach ostatni Niemcy i Czesi-żandarmi".2*

•k k *

W ostatnich miesiącach istnienia monarchii austriackiej przebywałem na 
trzymiesięcznym urlopie z armii austriackiej dla kontynuowania studiów na Politechnice 
Lwowskiej.

31 października 1918 r. rano, wyjechałem pociągiem ze Lwowa i przez Dębicę, tegoż 
samego dnia wieczorem, dotarłem do Tarnobrzega, aby na Zaduszki być w domu, w 
Miechocinie. Następnego dnia, 1 listopada, przed południem, dowiedziałem się o 
rozbrojeniu żołnierzy austriackich w Tarnobrzegu i upadku Austrii. Zgłosiłem się zaraz 
do Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu i jako adiutant majora Karola Pawlasa - 
a po jego ustąpieniu kapitana Tomasza Dąbala - brałem czynny udział w 
rozgrywających się wypadkach.

Z Tomaszem Dąbalem znałem się jeszcze z czasów przedwojennych, przed r. 1914. 
Jako akademicy - byliśmy kolegami, chociaż Tomek był starszy, łączyły nas bowiem 
wspólne zainteresowania ruchem ludowym.

Dzień 1 listopada 1918 r. wysunął na czoło dwie postacie w Tarnobrzegu. Jedna z 
nich to major Karol Pawlas, który objął Powiatową Komendę Wojskową w 
Tarnobrzegu. Cały wysiłek Komendy skierowany był na organizację oddziałów 
wojskowych.29 Konieczność organizowania takich oddziałów była nader pilna, z uwagi 
na fakt istnienia na terenie powiatu magazynów wojska austriackiego i obawy 
rozgrabienia ich przez miejscową ludność.
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Drugą postacią był inż. Jan Bochniak, kierownik Urzędu Wodnych Robót 
Melioracyjnych w Tarnobrzegu. Nad ranem dnia 1 listopada przybył on do gmachu 
Wydziału Powiatowego i jako wiceprezes Rady Powiatowej i najstarszy wiekiem 
spośród miejscowej inteligencji, wziął w swoje ręce akcję organizacji cywilnej władzy 
w powiecie. Z powodu nieobecności w Tarnobrzegu prezesa Rady Powiatowej - 
Zbigniewa Horodyńskiego ze Zbydniowa, inż. Jan Bochniak jako wiceprezes 
reprezentował wówczas w Tarnobrzegu polską władzę, w chwili upadku austriackiej. 
Jemu też podporządkowali się zarówno major Pawlas, jak i wszyscy oficerowie obecni 
wówczas w Tarnobrzegu.30

W dniu 2 listopada rano, major Pawlas wezwał do siebie austriackiego komendanta 
powiatowej żandarmerii, rotmistrza Friedla, czy Freidla i oświadczył mu, aby komendę 
żandarmerii i cały inwentarz przekazał porucznikowi byłej armii austriackiej Tomaszowi 
Dąbalowi z Sobowa.31 Komendantem posterunku żandarmerii w Tarnobrzegu pozostał 
nadal dotychczasowy komendant, starszy wachmistrz Litwicki, który już od dłuższego 
czasu był w kontakcie z komendantem miejscowego POW i donosił mu o wszelkich 
zarządzeniach władz austriackich, skierowanych przeciw POW i legionistom.32

W dniu 2 listopada odbyło się zebranie obywateli miasta w lokalu Rady 
Powiatowej,33 na którym postanowiono usunąć z urzędu dotychczasowego starostę 
powiatowego, dra Kazimierza Fedorowicza, znienawidzonego przez wszystkich. 
Pozbawiono też urzędu burmistrza miasta Tarnobrzega - Jana Kolasińskiego. Licząc 
się z nastrojami ludności dr Fedorowicz przekazał władzę dotychczasowemu 
wicestaroście, Eugeniuszowi Strzyżewskiemu, sam zaś wyjechał do PKL do Krakowa. 
Stanowisko komisarycznego burmistrza Tarnobrzega objął kapitan inż. Henryk Stary.3"1

Na zebraniu tym powołano do życia Powiatowy Komitet Samoobrony Narodowej.33

Je Je Je

Każdy zdrowo myślący działacz społeczny, a za takich można było uważać inż. Jana 
Bochniaka i adwokata dra Surowieckiego, w tak ważnej chwili dla rodzącej się Polski, 
starałby się powołać polską władzę cywilną powiatu, w oparciu o jak najszerszą 
podstawę, wciągając do niej przedstawicieli wszystkich odłamów myśli politycznej w 
powiecie (podobnie jak to się stało z utworzeniem PKL w Krakowie).

Tymczasem miejscowi inteligenci poszli inną drogą. Wbrew zastrzeżeniom Jana 
Rychła, zgłoszonym na wiecu w dniu 27 października 1918 r. - zorganizowano 
pośpiesznie, nie przemyślawszy następstw takiego postępowania, ośmiosobowy 
Powiatowy Komitet Samoobrony, złożony z samych zwolenników prawicy.

W skład jego weszli inteligenci miejscy: inż. Jan Bochniak - jako przewodniczący, dr 
Antoni Surowiecki - adwokat, dr Ryszard Urbanik - lekarz i dyrektor miejscowego 
szpitala, o. Alojzy Serafiński - Dominikanin z miejscowego klasztoru, dr Ernest Habicht 
- pełnomocnik dóbr Zdzisława Tarnowskiego, a na okrasę dwóch chłopów! - Wojciech 
Wiącek z Machowa, były poseł do parlamentu austriackiego i Jan Słomka starszy, wójt 

12



z Dzikowa, autor “Pamiętników” oraz Adam Jamróz - konduktor melioracyjny, 
podwładny inż. Bochniaka. Brak zupełnie przedstawicieli mieszczaństwa36 i obu 
odłamów ruchu ludowego.

Co było powodem takiego pośpiesznego zorganizowania cywilnej władzy 
powiatowej o zabarwieniu prawicowym w Tarnobrzegu?

Wobec braku jakiejkolwiek wzmianki ze strony jej byłych uczestników - dziś trudno 
coś pewnego powiedzieć. Można tylko snuć mniej lub więcej prawdopodobne na ten 
temat hipotezy. Byłem wprawdzie w tym czasie w Tarnobrzegu, ale zajęty sprawami 
wojskowymi, nie zwracałem uwagi na to, co się działo na odcinku “cywilnym”. Dziś, 
po tylu latach, na podstawie znajomości ówczesnych stosunków i dostępnych mi 
źródeł, mogę tylko przedstawić hipotetyczny ich przebieg.

Wiadomość o upadku Austrii i rozbrojeniu wojskowych oddziałów austriackich w 
Tarnobrzegu roznieśli w powiecie dezerterzy, uwolnieni przez POW z rąk austriackich, 
którzy z bronią w ręku powrócili do rodzinnych wiosek. Na tę wiadomość wyszła z 
ukrycia reszta ukrywających się ich kolegów, szukając zemsty na tropiących ich 
miejscowych żandarmach, runęła z bronią w ręku na posterunki.

“Z okolicznych posterunków żandarmerii - jak podaje Słomka37 - za czasów 
austriackich smutnie zaznaczył się posterunek w Chmielowie, gdzie komendantem 
był Józef Grzybek, do ostatka wielki służbista austriacki. Gdy jaki żołnierz zatrzymał 
się tam dzień dłużej na urlopie, to zaraz go aresztowano i odstawiano do pułku, a 
przy tym bito niemiłosiernie”...

1 tak w czerwcu 1918 r. obstąpili dom w Cyganach, w którym było kilku dezerterów, 
a gdy ci zaczęli uciekać, zastrzelono jednego z nich na płocie... W parę tygodni potem 
żandarm Lewandowski wyśledził Wojciecha Rytwińskiego, że ukrywa się przed służbą 
w wojsku w domu rodzicielskim i chciał go aresztować. Ale żołnierz schronił się na 
dach domu i nie chciał zejść na wezwanie. Żandarm strzelił i zabił Rytwińskiego.

Wtedy przyszła pomsta na żandarmów w Chmielowie. Wieczorem, dnia 1 listopada, 
na tamtejszy posterunek uderzyli urlopnicy i dezerterzy, ale żandarmi uszli na stację 
kolejową. Komendanta Grzybka dogoniono jeszcze w drodze na stację, rozbrojono i 
jego własną bronią pobito. Następnie na stacji przytrzymano żandarma 
Lewandowskiego. Tam zaczęto go bić, a gdy podczas bicia usuwał się przed 
atakującymi, został - już mało żywy - wepchnięty do dołu napełnionego wodą i 
zarośniętego trzciną. Z uwagi na to, że był silnej budowy, przyszedł do siebie w 
wodzie, ukrył się w nocy i uszedł w nieznanym kierunku. Trzech żandarmów, którzy 
się niczym nie narazili ludności - puszczono w spokoju, bez broni.

W Jastkowicach postrzelono w koszarach wachmistrza Zamhirrę i ciężko rannego 
przywieziono do szpitala w Tarnobrzegu.

Tej pierwszej nocy wszystkie posterunki żandarmerii w powiecie, za wyjątkiem 
tarnobrzeskiego, zostały - podobnie jak w Chmielowie - rozbrojone i częściowo lub 
całkowicie rozgrabione.38
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“Na posterunek w Tarnobrzegu - jak pisze Słomka39 - zaczęli w nocy z całego 
powiatu przybywać żandarmi pobici, obandażowani i przebrani w cywilne ubrania, 
szukając tu schronienia i ratunku. Inni ukryli się przed niebezpieczeństwem gdzie 
mogli".

Nie skończyło się tej nocy na pogromach i grabieży samych tylko posterunków 
żandarmerii. Zachęcone łatwym sukcesem uzbrojone bandy, rzuciły się na miejscowe 
sklepy i karczmy żydowskie. Właścicieli, broniących swego mienia - pobito, a mienie 
rozgrabiono.

W ten sposób następnego dnia, 2 listopada, obok żandarmów, tłumy żydostwa, 
setki rodzin szukało schronienia w miastach: Tarnobrzegu i Rozwadowie, chroniąc się 
pod opieką organizowanych tam oddziałów wojskowych.

Nic w tym dziwnego, że gdy takie meldunki zaczęły napływać od samego rana dnia 
2 listopada do siedziby powiatu, inż. Bochniak i inni działacze zmuszeni zostali do 
działania. Nie czekając na porozumienie się z chłopskimi działaczami terenowymi, na 
zwołanym wiecu obywatelskim, przystąpili do organizowania tymczasowej powiatowej 
władzy cywilnej, powołując Powiatowy Komitet Samoobrony przed anarchią, jaka 
opanowała powiat.40

Pierwszą czynnością powstałego Powiatowego Komitetu Samoobrony było złożenie 
telefonicznego meldunku do PKL w Krakowie o wytworzonej sytuacji w powiecie. 
Uzyskano od PKL zgodę i zatwierdzenie utworzonej miejscowej władzy, tak cywilnej 
jak i wojskowej oraz wydano w dniu 2 listopada odezwę do ludności powiatu, 
wydrukowaną przez Cwynara.41 Dlaczego w treści odezwy dodano Samoobrony 
“Narodowej”? - Trudno dociec! Nie wszyscy bowiem członkowie Komitetu byli 
zwolennikami endecji, “narodowcami”. Dodatek “Narodowy” tłumaczyć należy tym, 
że tę samoobronę rozciągano na cały naród, czyli wszystkie jego warstwy społeczne.

Komitet ten, jak to słusznie zauważył Witold Stankiewicz,42 raz nazywa się w tekście 
odezwy - Komitetem Samoobrony Narodowej, a podpisuje tę odezwę jako “Powiatowy 
Komitet Samoobrony - bez dodatku “Narodowej”.

Z odezwy dowiadujemy się, że:
a. Na zarządzenie PKL w Krakowie - Powiatowy Komitet Samoobrony Narodowej w 

Tarnobrzegu objął naczelną władzę cywilną w powiecie.
b. Z rozkazu komendanta sił zbronych brygadiera Roji - władzę wojskową w powiecie 

objęła Powiatowa Komenda Wojsk Polskich.
c. Powiatowy Komitet Samoobrony wprowadził polskie rządy we wszystkich 

dotychczas istniejących urzędach, pozostawiając wszędzie dotychczasowych 
urzędników.

d. Wzmianki w tekście: “zaklinamy was, byście karnym posłuchem rozkazów 
obecnej władzy dali dowód’’..., “żadnych niepokojów i zamieszek’’..., “w spokoju, 
powadze i cierpliwości oczekujcie chwili’’... - wskazują na fakt zaniepokojenia 
Komitetu wytworzoną w powiecie sytuacją, uzasadniającą nazwę: “Samoobrony”.

e. Nawoływanie do rozwagi, zgody, karności i jedności, których brak w przeszłości 
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doprowadził Polskę do zguby, wskazuje prawdopodobnie na jakieś nieudane zapewne 
próby wciągnięcia działaczy chłopskich do Komitetu Samoobrony.

Powiatowy Komitet Samoobrony Narodowej, jako władza powiatowa, istniał 
zaledwie kilka dni. Już w dniu 6 listopada 1918 r. jego przewodniczący inż. Jan Bochniak 
mianowany został przez szefa wydziału administracyjnego PKL - Lasockiego, 
Powiatowym Komisarzem PKL na powiat tarnobrzeski, łączącym w swej osobie 
funkcje: starosty i przewodniczącego Rady Powiatowej.43

Odtąd formalnie i faktycznie Powiatowy Komitet Samoobrony Narodowej przestał 
być powiatową władzą naczelną, a mógł być tylko organem doradczym inż. Bochniaka, 
a i to przez czas krótki, bo do czasu przybycia nowego komisarza PKL - dra Benedykta 
Łąckiego.

* *

Tegoż samego dnia, 2 listopada 1918 r.. wydana została odezwa: “Żołnierze” - przez 
Powiatowego Komendanta Wojsk Polskich w Tarnobrzegu, której fotokopia ogłoszona 
została przez Leona Korgę.44

Z odezwy tej dowiadujemy się, że:
a. już w dniu 31 października nastąpiło formalne uwolnienie się od zaborcy przez 

ogłoszenie w sali kina o upadku Austrii oraz zorganizowanie polskiej władzy 
wojskowej,

b. z rozkazu naczelnej Komendy WP - powiatową komendę objął major Karol Pawlas,
c. na żądanie tej komendy nastąpiło zwolnienie więzionych dezerterów i złożenie 

broni przez oddział wojska austriackiego,
d. ogłoszony został werbunek ochotników do Wojska Polskiego,
e. z rozkazu Powiatowej Komendy WP - Powiatową Komendę Żandarmerii objął por. 

Tomasz Dąbal.45
Ogłoszona przez Leona Korgę odezwa, jak to wynika z jej treści, nie jest datowana, 

lecz jako jej współautor, mogę stwierdzić, że drukowana była w drukarni Cwynara w 
Tarnobrzegu razem z odezwą Powiatowego Komitetu Samoobrony Narodowej i wyszła 
w dniu 2 listopada 1918 roku.

Już, jak o tym wspomniałem, po rozbrojeniu oddziałów austriackich, zaistniała pilna 
konieczność sformowania własnych oddziałów wojskowych dla obsadzenia 
opuszczonych koszar wojskowych oraz strzeżenia licznych magazynów poaustriackich 
w powiecie.

Oddziały takie stworzono zaraz pierwszego dnia, 1 listopada, z ochotników 
biorących czynny udział w rozbrajaniu żołnierzy austriackich. Ochotnicy ci to prawie 
wyłącznie młodzież miejscowej Szkoły Realnej w wieku przedpoborowym, należąca do 
POW, dalej żołnierze i oficerowie legionowi46 oraz młodzież rzemieślnicza, tak z samego 
miasta, jak i okolicznych wiosek podmiejskich, należąca do POW. W tych 
ochotniczych oddziałach nieliczni byli żołnierze i oficerowie Polacy z wojska 
austriackiego.47
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Z tych ochotników sformowano zalążek 1 kompanii, którą dowodził porucznik byłej 
armii austriackiej, Stanisław Samek, były organizator, przed wybuchem I Wojny 
Światowej, “Strzelca” na tutejszym terenie. Z przejętych od Austriaków dwóch 
karabinów maszynowych utworzono pluton karabinów maszynowych. Dowództwo 
nad nim objął sierżant legionowy, Czesław (Wacław) Niezabitowski. Dowódcą 
pierwszego karabinu maszynowego był Roman Sarnek, brat Stanisława, a drugiego, 
Tomasz Chaja z Mokrzyszowa. Komendę placu i całości garnizonu tarnobrzeskiego 
sprawował por. Stanisław Samek.

Koszary 1 kompanii znalazły pomieszczenie w dawnych koszarach piechoty 
austriackiej - z tyłu klasztoru, w starej szkole na Dzikowie.48 Pluton karabinów 
maszynowych znalazł pomieszczenie w biurach dawnej komendy batalionu austriackiej 
w jednopiętrowym budynku żydowskim (róg Rynku i ul. Szkolnej, tzw. Ordykówka). 
Magazyny wojskowe mieściły się w budynku “Kasyna Urzędniczego” (dziś 
Wojewódzki Domu Kultury) i w obszernych piwnicach “Sokoła” (dziś kino “Wisła”).

Powiatowa Komenda Wojsk Polskich w Tarnobrzegu zajęłą część parteru gmachu 
Rady Powiatowej, gdzie dziś mieści się Urząd Wojewódzki.

Komenda Żandarmerii Powiatowej znajdowała się w jednopiętrowym budynku 
dawnej żandarmerii austriackiej, naprzeciw szpitala powiatowego. Tam też mieściło się 
Kasyno Oficerskie, gdzie stołowali się oficerowie garnizonu, gdzie też odbywały się 
wszelkie odprawy i narady oficerskie.

Dla ochrony magazynów żywnościowych w porcie w Nadbrzeziu oraz na folwarku 
w Trześni, wydzielono w dniu 1 listopada część sił z Tarnobrzega - w sile jednego 
plutonu, pod dowództwem chorążego Jana Tracza. Pluton ten miał być zalążkiem 2 
kompanii piechoty. Koszary tego plutonu znalazły pomieszczenie w dwu 
jednopiętrowych budynkach byłej austriackiej straży celnej, obok portu w Nadbrzeziu.

Zalążek 3 kompanii piechoty stanowili ochotnicy z miasteczka Rozwadowa, którzy 
rozbrajali stacjonujący tam oddział wojska austriackiego. Dowództwo nad tą przyszłą 
kompanią objął przybyły z frontu włoskiego, około 5 listopada 1918 r., porucznik 
legionowy Tadeusz Niezabitowski, brat Czesława.

Wymienione oddziały miały dopiero w przyszłości stać się pełnymi kompaniami, w 
miarę napływu ochotników. Na razie były kadrami, z których najliczniejsza była 
tarnobrzeska.49

Nigdy nie osiągnęły one swego pełnego składu, albowiem wszystko to, co było 
patriotyczne, zgłosiło się zaraz w pierwszych dniach. Powracający zaś z frontu, byli 
żołnierze armii austriackiej, a tym bardziej dezerterzy, mimo rozkazu mobilizacyjnego 
Roji, ani myśleli o dalszej służbie w wojsku polskim. Zmęczeni wojną, myśleli tylko o 
swym domu, by odpocząć na łonie rodziny. Nic dziwnego! Mieli dość wojny i wojska!

Od czasu do czasu zgłaszała się młodzież z wiosek lasowiackich, położonych w 
dawnej Puszczy Sandomierskiej, ale wielu z nich tylko po to, aby po paru dniach 
pobytu, korzystając z nocy i przylegającego do miasta lasku “Borku” - wrócić do domu 
w mundurze i z karabinem w ręku.
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Z tego to lasku, “Borku Miechocińskiego”, zaraz od pierwszych dni, alarmowani 
byliśmy w nocy strzałami karabinowymi. Toteż każdej nocy musieliśmy wysyłać 
patrole, tak dla patrolowania “Borku”, jak i samego miasta, albowiem przez miasto 
przejeżdżali często na oklep konno, kłusem czy w galopie - nieznani jeźdźcy. W jakim 
celu? Nie wiadomo! Możliwe, że dla sprawdzenia, czy oddział wojskowy czuwa. Może 
byli to łącznicy jakiejś organizacji chłopskiej, którzy przenosili wiadomości, co się 
dzieje w okolicy.

Podczas jednego takiego nocnego patrolowania, omal że nie doszło do wzajemnej 
Strzelaniny na dzisiejszej ulicy Mickiewicza, na odcinku stara poczta - szpital, między 
dwoma patrolami, które zaalarmowane taką nocną konną przejażdżką - nie od razu się 
rozpoznały.

Jak z tego widać, warunki bezpieczeństwa w najbliższej okolicy nie były najlepsze. 
W Miechocinie, czy Kajmowie znajdowały się elementy przestępcze, które sięgając po 
broń, a nie śmiąc otwarcie w dzień, alarmowały nas w nocy i nękały nerwowo.

Objąwszy dowództwo żandarmerii, Tomasz Dąbal,50 w specjalnie wydanym 
“Ogłoszeniu”, zawiadomił ludność powiatu o przyjęciu “z ramienia polskiej siły 
zbrojnej” komendy nad oddziałami żandarmerii w: Tarnobrzegu, Nisku, Mielcu i 
Kolbuszowej.

W tym samym czasie wydał rozkaz: “Do wszystkich posterunków żandarmerii 
Oddziału Nr 17 i 23”, w którym tak jak w “Ogłoszeniu” podawał do wiadomości fakt 
objęcia komendy nad żandarmerią, a następnie przekazywał swoim podwładnym 
zasady obowiązujące podczas pełnienia służby na posterunkach.51

Dlaczego Dąbal ogłaszał, że objął komendę żandarmerii nad czterema powiatami (a 
za nim powtórzyli to później liczni autorzy), kiedy mu powierzono tylko jeden powiat: 
tarnobrzeski? Nie wiadomo!

Widocznie, po zapoznaniu się z aktami byłej Komendy Austriackiej Żandarmerii w 
Tarnobrzegu, “Abteilung Nr 17 i 23,52 której podlegały wyżej wymienione powiaty, 
Dąbal doszedł do przekonania, że jako następca na stanowisku komendanta 
żandarmerii w Tarnobrzegu - uprawniony jest do rozciągnięcia władzy i na te powiaty 
i dlatego samowolnie takie zdanie umieścił w swym “Ogłoszeniu”. Faktem jest jednak, 
że nominację na komendanta żandarmerii otrzymał od mjra Pawlasa tylko na powiat 
tarnobrzeski, jak o tym świadczy tekst odezwy - i władzę swą faktycznie wykonywał, 
organizując żandarmerię tylko w tym powiecie.53

Pierwsze kroki nowego komendanta żandarmerii zaskoczyły nas i wywołały ogólne 
zdumienie. Oto po odebraniu komendy od rotmistrza żandarmerii Freidla, w dniu 2 
listopada, Dąbal aresztował go pod zarzutem, że żandarmeria jego bezprawnie strzelała 
do dezerterów. Dopiero mjr Pawlas, na prośbę żony Friedla, zwolnił go z aresztu.54
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Objąwszy komendę żandarmerii, Dąbal zabrał się energicznie do organizowania 
posterunków polskiej żandarmerii w powiecie. Na zwołanym przez siebie, w dniu 3 
listopada, wiecu w Chmielowie, poinformował zebranych o upadku Austrii i powstaniu 
Państwa Polskiego. Zaapelował, by chętni, dawni żołnierze, zgłaszali się do polskiej 
żandarmerii. Zwerbowawszy ochotników zaprzysiągł ich, a na zakończenie, ku 
zdziwieniu obecnych, akcentował, że odtąd podlegają oni wyłącznie jemu, a nie komu 
innemu. Wreszcie wydał polecenie wyrzucenia z mieszkania żony z dziećmi, byłego 
żandarma Lewandowskiego i przekazanie całego jego majątku ruchomego (mebli, 
sprzętów domowych i krowy) - wdowie po zastrzelonym przez niego dezerterze.

Na akt zaprzysiężenia żandarmerii w Grębowie w dniu 4 listopada, przyjechał Dąbal 
wraz z inż. Bochniakiem. Wiec odbył się przed budynkiem gminnym, a po jego 
zakończeniu Dąbal zaapelował, by ochotnicy zgłaszali się do polskiej żanadarmerii, 
przede wszystkim ci, którzy służyli już w wojsku. Wówczas to, wg Sokoła,55 zgłosiło 
się dziesięciu, którzy złożyli przysięgę. Komendantem posterunku został Tadeusz 
Kopeć.56

Inż. Bochniak poinformowany przez grębowskiego proboszcza, ks. Józefa 
Kasprzyckiego, zapytał Dąbala, dlaczego w skład żandarmerii wciągnął samych 
bandytów i złodziei. Dąbal miał odpowiedzieć, że to jego system. Ujmie w karby 
wojskowe tych drabów, to będzie spokój na wsi, tylko trzeba ich jak najprędzej 
umundurować i uzbroić.57

Wypowiedź ta zdziwiła i zarazem zaniepokoiła nas. Znaliśmy przecież Dąbala z jego 
działalności sprzed wojny i nie spodziewaliśmy się takich z jego strony wyskoków.

W jaki sposób wyobrażał sobie Dąbal utrzymać, na odległość, tych “drabów” w 
ryzach wojskowych? Zachodziliśmy w głowę i nie znajdowaliśmy na to pytanie 
odpowiedzi.

Już po kilku dniach, po objęciu stanowiska, Dąbal zorganizował posterunki polskiej 
żandarmerii w Chmielowie, Grębowie, Rozwadowie, Radomyślu i Baranowie.58

☆

A tymczasem co się działo w powiecie? - Na wiadomość o upadku Austrii i obaleniu 
jej przedstawicieli: starosty i burmistrza w Tarnobrzegu, chłopi samorzutnie, po 
rozbrojeniu miejscowych posterunków żandarmerii, przystąpili do usuwania 
dotychczasowych wójtów i sekretarzy w urzędach gminnych.59

Urzędnicy ci, przedstawiciele i wykonawcy władzy austriackiej, niejednokrotnie w 
ciągu tych lat wojny, narazili się miejscowej ludności, wyznaczając chłopów na 
podwody, czy biorąc udział w rekwizycjach na potrzeby różnych wojsk. Stąd pierwszy 
odruch skierował się też przeciw nim. Kierowali tą akcją po wsiach przeważnie byli 
żołnierze, powracający z frontu, legioniści i dezerterzy z armii austriackiej.

Na terenie powiatu zapanowała anarchia, chaos i bezprawie, ale nie całego powiatu.
Powiśle, tj. wioski ciągnące się od Dymitrowa po Trześń, całe Zasanie i część 
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Posania, zrzuciwszy starych wójtów, a ustanowiwszy nowych - potworzyło w 
poszczególnych wioskach uzbrojone w broń palną - straże wiejskie. Złożone z 
poważnych obywateli, rozbroiły i przepędziły pojawiające się na ich terenie szajki 
rozbójnicze i w ten sposób samorzutnie utrzymały względny ład i porządek.

Tak było, jak podaje Adam Grzywacz (ojciec Stefana),60 w Gorzycach, gdzie 
legionista, sierżant Stanisław Magdziarz rozbroił żołnierzy austriackich pełniących straż 
na moście kolejowym w Zalesiu Gorzyckim, zabrał karabiny i amunicję, a 
zwerbowawszy ochotników, sam objął służbę.61 W gminie następnie usunął starego 
wójta, mianował nowego i łącznie z nowym sprawował rządy i porządek na wsi.

W Radomyślu nad Sanem posterunek żandarmerii rozbroili legioniści radomyscy,62 
których było 36 w Legionach. Przewodził im Gustaw Swiątyński. Po rozbrojeniu 
posterunku, służbę bezpieczeństwa pełnili byli wojskowi i tak było w każdej wiosce za 
Sanem.

W Żabnie taką straż wiejską zorganizował Rudolf Madej (brat Leonarda). Była to 
oczywiście forma przejściowa, tymczasowa, do chwili, kiedy odnośne władze zmontują 
stałą służbę bezpieczeństwa. Podobnie działo się w innych wioskach, np. w 
Zbydniowie, gdzie legionista, Jan Samołyk ze Skowierzyna, zorganizował straż wiejską.

W Rozwadowie, wg Kroniki 00. Kapucynów, 1 i 2 listopada 1918 r.: “Nastąpił ruch, 
rozbrojono obce wojsko, nareszcie nadeszła, przez pół wieku oczekiwana, chwila 
wolności - Polska Zmartwychwstała... Komendantem Rozwadowa został Józef 
Nowak, były kapitan wojsk austriackich, w cywilu nauczyciel miejscowej Szkoły 
Ludowej. Prezesem Komitetu Miejscowej Rady Narodowej został wybrany dr Jan 
Jaroszewski - adwokat krajowy, członkami zaś Rady Narodowej m.in. zostali 
wybrani O. Gwardian i O. Bruno. Komendę nad milicją miejscową, którą podzielono 
na dwa oddziały: na kolejową i miejską objęli: p. inż. Miaskowski i p. Krupa. Żydzi 
w ogromnym strachu... miejscowe pogromy... szczególnie po wsiach”.63

Zupełna natomiast anarchia zapanowała na terenie dawnej królewskiej Puszczy 
Sandomierskiej, a zwłaszcza na terenie Grębowszczyzny, gdzie dezerterów, jak i broni 
(obrzynków karabinów), było najwięcej. Przez tereny te wiosną 1915 r. przebiegał front 
bojowy i po odwrocie Rosjan, ludność masowo zaopatrzyła się w porzuconą broń 
palną.

Na wiadomość o upadku Austrii, wyszła z ukrycia w lasach tzw. “zielona kadra”, tj. 
ukrywający się w nich masowo dezerterzy i uzbrojeni stanęli na czele przewrotu.64 Po 
rozbrojeniu posterunków żandarmerii, usunięciu wójtów i pisarzy, rzucili się na sklepy 
i karczmy żydowskie, które doszczętnie obrabowano.

Zaczęły się napady i terroryzowanie straży leśnej, która teraz w obawie o swoje 
życie, w ogóle nie mogła pokazać się w lesie.

Zupełnie jawnie w dzień wycinano i wywożono masowo tak drzewo budulcowe, jak 
i na opał, w lasach Dolańskiego i Tarnowskiego.65

Rozgrabiono doszczętnie i wywieziono stogi siana w Budzie Stalowskiej, 
przygotowane dla koni z armii austriackiej.
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Drugim takim ośrodkiem anarchii była wioska Turbia z okolicą (Pilchów, Wólka 
Turebska, Skowierzyn, Kępie Zaleszańskie itp.), gdzie rozbrojona została druga 
kompania batalionu asystencyjnego Deutschmeistrów. W ręce nieodpowiedzialnych 
elementów, które brały udział w rozbrajaniu, wpadły dwa karabiny maszynowe i całe 
uzbrojenie kompanii piechoty. Ta masa broni dała wkrótce znać o sobie. Po drogach 
zaczęły się włóczyć uzbrojone bandy, napadając i rabując podróżnych oraz 
dopuszczając się kilku mordów na drodze z Rozwadowa do Gorzyc. Bandy 
zatrzymywały wozy, przeszukiwały je, czy nie ma gdzie Żyda, rabując, co znaleziono. 
Nierzadkie były wypadki, jak podaje Kronika Gorzycka,66 że napotkawszy Żyda, 
puszczali go na wolność nago, lub tylko w bieliźnie, obciąwszy mu wpierw brodę i 
pejsy.

Zaczęły się też porachunki osobiste i samosądy za doznane urazy i krzywdy, które 
kończyły się nieraz krwawo.

Miejscowi chłopi terroryzowani przez uzbrojone bandy w obawie o swe mienie i 
życie, przeważnie zachowywali się biernie. Chociaż, jeśli idzie o Grębów, były w 
pierwszych dniach listopada próby położenia kresu anarchii przez zorganizowanie 
własnej straży wiejskiej. Oto poważni gospodarze grębowscy, jak np. Wojciech Dul, 
Rędzia i inni - zorganizowali miejscową straż wiejską, ale wobec zorganizowania przez 
Tomasza Dąbala, w dniu 4 listopada, miejscowego posterunku żandarmerii 
składającego się wg opinii proboszcza grębowskiego “z samych bandytów i złodziei" 
- nie chcąc narażać się, straż rozwiązali.67

Co tymczasem działo się w sąsiednich powiatach? - Oto według prof. Stanisłąwa 
Bąka: "Nocą z 31 października na 1 listopada 1918 roku, objęła służbę strażniczą 
w Nisku namiastka siły zbrojnej. Powstały dwa oddziały: grupa pod dowództwem 
niejakiego Woj taka (rodem z Warchołów czy Barców). Był to mężczyzna lat około 
30. Chodził w austriackim kożuszku ułańskim, “przy szabli i pistolecie" i ze swoją 
gromadą zajął jeden budynek w koszarach dawnego austriackiego 40 pułku 
piechoty. Głosił, że jest bolszewikiem i jego podwładni stanowią grupę bolszewicką. 
W rzeczywistości była to banda często pijana, złożona z dezerterów i miejscowych 
złodziejaszków.68 Napady na bogatszych ludzi w okolicy, rabunki z bronią w ręku 
zaczęły się mnożyć. Ludzie po cichu wskazywali na grupę Wojtaka, jako sprawców 
(tych “bohaterskich") wypadków.

Drugi budynek w koszarach zajął oddziałek złożony z uczniów miejscowego 
gimnazjum oraz młodzieży rzemieślniczej itp. (należący do miejscowego POW). 
Wszystko to było młode, zapalne, ale bardzo niedoświadczone, mimo że na ich czele 
stali starsi i doświadczeni koledzy: Julian Wojtaś, Michał Kędzior, Marian Zaręba, 
Karol Piłat. Wszyscy oni mieli z górą po dwa lata służby w pierwszej czy drugiej 
Brygadzie Legionów Polskich.

Wiedzieliśmy czym pachną obywatele spod komendy Wojtaka. Toteż stosunki z nim 
były napięte i nieufne, choć na pozór poprawne. Którejś nocy gromada Wojtaka 
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popiła się i pospała, a ś.p. Żak wśliznął się z paru kolegami do ich budynku i 
wykradł im pewną ilość karabinów.6’*

Jan Hupka, właściciel Niwisk, relacjonuje pod datą 3 listopada 1918 r: “W 
Kolbuszowej wiadomość, że tamtejszy naczelnik sądu, dr Czerny, zwołał 
zgromadzenie mieszczańskie i chłopskich szumowin i dokonał wyboru “sowietu ", 
na którego czele stanął. Potem korzystając z chwilowej nieobecności starosty 
ogłosił, że obejmuje władzę w powiecie i udał się na czele szumowin miejscowych do 
koszar żandarmerii, rozbroił żandarmów konfiskując im broń i mundury. Po rozbiciu 
żandarmerii, tłumy rzuciły się zaraz na rabumek sklepów żydowskich ".

A pod datą 5 listopada 1918 r.: “Byłem w Kolbuszowej, starosta wrócił, ogłosił się 
polskim starostą, zamianował komendantem w powiecie por. Zapałę, polecając mu 
tworzenie nowej żandarmerii. Zapała zwerbował już 40 dezerterów w czym kilku 
byłych legionistów. Ale to wszystko mało. Nawet odbudowana żandarmeria w 
Kolbuszowej rabunkom jeszcze przeszkodzić nie może. Widziałem w rynku w biały 
dzień rabujące tłumy chłopów, baby, a najwięcej niedorostków...’’10.

•k k k

Jaśniejszymi wydarzeniami w tych pierwszych dniach Wolnej Polski - były 
uroczystości dziękczynne, jakie odbywały się w niedzielę 3 listopada 1918 r., we 
wszystkich kościołach dekanatu miechocińskiego (za wyjątkiem samego Tarnobrzega), 
z racji powstania Polski Niepodległej.

Po takim nabożeństwie w Rozwadowie odbył się wiec na rynku, na którym 
rozrzewniająco przemawiał pewien nauczyciel z Niska. Mieczysław Wiktor z Radomyśla 
wymienia mówcę p. Lubartowicza, bez imienia.71

W Radomyślu nad Sanem,72 po nabożeństwie i wiecu, ks. Eugeniusz Okoń 
zorganizował pochód na granicę austriacko-rosyjską, gdzie obalone zostały słupy 
graniczne, widomy znak rozbioru Polski i panowania zaborców. W ten sposób 
dokonane zostało jakoby symboliczne zjednoczenie ziem polskich: Galicji i 
Królestwa.73

W Gorzycach,74 na wiadomość o upadku Austrii i powstaniu Wolnej Polski - 
“radość wsi przerodziła się w istny szał patriotyzmu. Zaczęło się od dziękczynnego 
nabożeństwa w kościele. Te Deum laudamus - wartką falą płynęło z serc wiernych w 
stronę ołtarza. A kiedy celebrujący mszę świętą ś.p. kanonik Jaroń zaintonował 
pieśń: "Boże, coś Polskę” - parafianie, lud i dzieci z taką prawdziwą wiarą i 
dziękczynnością ją śpiewać poczęli, że w drżącym płaczliwym z radości tonie wyczuć 
można było istotną szczerość serca, płynącą ku Stwórcy w tej pieśni.

W czasie tej pieśni ks. Jaroń płakał. Radosnym żalem tchnęło podniosłe kazanie 
kapłana. Boć to było pierwsze nabożeństwo i pierwsze kazanie w Wolnej już 
Polsce
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PIERWSZY TYDZIEŃ “REPUBLIKI 
TARNOBRZESKIEJ”

Mało prawdopodobna jest wzmianka Jana Sokoła,75 że już we wtorek 29 października 
1918 r. na spotkaniu Jana Rychła z Adamem Zielińskim w kancelarii adwokata Jana 
Jaroszewskiego w Rozwadowie, postanowiono zwołać wielki wiec w dniu 6 listopada 
w Tarnobrzegu. Wysłani ludzie mieli już następnego dnia, 30 października, na targu w 
Tarnobrzegu ogłaszać o tym wiecu.

Prawdą jest natomiast, że działaczy chłopskich w terenie zaskoczyły wydarzenia 1 i 
2 listopada. Utworzenie nowej władzy w powiecie, złożonej z samych zwolenników 
prawicy, oburzyło do głębi.

Jak to? To w Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie zasiadają ich przywódcy - 
ludowcy, a przewodzi jej Wincenty Witos, a tu, w Tarnobrzegu naczelną władzę 
cywilną w powiecie przejmują sami “panowie”, nie chłopi?...

Odezwa Powiatowego Komitetu Samoobrony w dniu 21 istopada pobudza ich do 
czynu. Jak podaje Witold Stankiewicz76 “kilka dni przed wiecem, w dniu 6 listopada, 
Tomasz Dąbal wraz z nauczycielem, Wincentym Buczkiem mieli zorganizować w 
Sobowie tajne zebranie działaczy chłopskich, by naradzić się nad zaistniałą 
sytuacją. Podobną działalność w tym czasie rozwinął ks. Eugeniusz Okoń w 
okolicach Radomyśla",77

Według Jana Rychła, we wtorek 5 listopada, w sali “Sokoła” w Rozwadowie odbyło 
się zebranie chłopów i działaczy politycznych, na którym podano do wiadomości o 
wielkim wiecu w dniu jutrzejszym w Tarnobrzegu.78

Prawdopodobnie na tym zebraniu doszło do porozumienia między dwoma odłamami 
ruchu ludowego, w sprawie zajęcia wspólnego stanowiska wobec nowej władzy w 
powiecie. Ustalono porządek obrad, wyznaczono mówców oraz przygotowano projekty 
mających być podjętych uchwał.

Korzystając z faktu, że Powiatowy Komitet Samoobrony postanowił urządzić dnia 6 
listopada 1918 r. wielką manifestację narodową w Tarnobrzegu, na którą to 
uroczystość zaproszono ludność całego powiatu - działacze chłopscy dla 
zademonstrowania swej siły postanowili urządzić w tym dniu targowym wielki wiec 
pod pomnikiem Bartosza Głowackiego.

W organizowaniu i przygotowaniu wiecu brał wybitny udział Tomasz Dąbal, 
objeżdżając powiat przy sposobności organizowania posterunków żandarmerii.

Nabożeństwo dziękczynne w kościele 00. Dominikanów w Tarnobrzegu w dniu 6 
listopada odbyło się. Wzięły w tej uroczystości udział miejscowe oddziały wojskowe 
oraz miejscowe społeczeństwo.

Natomiast przyjezdni z powiatu chłopi kierowani byli przez swych przywódców na 
punkt zborny pod komendę powiatową żandarmerii (naprzeciw Szpitala Powiatowego), 
skąd po ukończeniu nabożeństwa ruszył pochód, prowadzony przez Tomasz Dąbala 
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oraz ks. Okonia pod pomnik Bartosza Głowackiego. Tu też przyłączyli się ci, co wyszli 
z kościoła.

Na rynku rzeczywiście zgromadził się tłum ludzi, nikt go nie liczył, ale przyjmowanie 
bezkrytycznie, jak to głosi przeważająca ilość autorów,79 że było około 30 tysięcy to 
już przesada. Mogło być parę tysięcy - a i ta ilość tworzyła wielkie zbiegowisko.

Zupełnie już niewiarygodna jest, podawana przez licznych autorów wiadomość, że 
brali w tym wiecu udział chłopi z sąsiednich powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, 
niżańskiego, a także janowskiego i sandomierskiego. Był to dopiero pierwszy wiec 
chłopski powiatu tarnobrzeskiego, w którym brali udział tylko działacze i ludność 
tutejszego powiatu. Dopiero po 6 listopada rozgłos o nim był wielki w okolicy. Stąd w 
wiecu tym wzięła udział ludność najbliższej okolicy Tarnobrzega ta, która zwykle 
przyjeżdżała na targi cotygodniowe, a z dalszych wiosek poszczególne osoby czy 
delegacje.

Natomiast już w późniejszych wiecach, jakie odbyły się w następnych środach 
(dniach targowych)80 - mogli brać udział chłopi z okolicznych powiatów, jedni 
wiedzeni ciekawością, czy chęcią przeżywania wrażeń, boć to było przecież dla nich 
ciekawe i niezwykłe widowisko, a drudzy już zdecydowani zwolennicy i działacze ruchu 
chłopskiego.

Mówców, jak i treści przemówień na tym wiecu nie pamiętam. W przypisach 
przytaczam przemówienie ks. Okonia.81 Zajmę się uchwałami tego wiecu podanymi 
przez Słomkę jak i “Naprzód” (Nr 25 z 10 listopada 1918 r.):

1. Stwierdzono koniec Austrii i rządów austriackich w powiecie; a więc panowania 
starosty i żandarmerii austriackiej. Pozbawiono mandatów poselskich do parlamentu 
austriackiego wybranych z tego okręgu posłów: Zygmunta Lasockiego i Zdzisława 
Tarnowskiego, a na ich miejsce jako nową reprezentację wybrano: ks. Eugeniusza 
Okonia, Walerego Wryka, Adama Zielińskiego, a z miasteczek: dra Jana 
Jaroszewskiego.

Uchwała ta miała tylko symboliczne znaczenie.
2. Stwierdzono też koniec wszelkich wpływów szlacheckich we wszystkich władzach 

i urzędach. Zniesiono dotychczasową Radę Powiatową, ostoję obszarników. 
Uchwalono rozwiązać wszystkie dotychczasowe rady gminne i usunąć 
dotychczasowych wójtów i pisarzy gminnych.

3. Nie uznano Powiatowego Komitetu Samoobrony, jako naczelnej władzy w 
powiecie.

4. Polska ma być republiką, na jej czele ma stać wybrany prezydent.
5. Władzę w powiecie ma sprawować cały lud, jako ogół, a wykonywać ją przez 

swoich przedstawicieli w “Zjeździe powiatowym”, do którego gminy mają wysyłać 
delegatów; jednego na tysiąc mieszkańców. A ponieważ ciało to było za duże, do 
czasów przeprowadzenia wyborów delegatów na “Zjazd powiatowy”, wybrano 
Powiatowy Komitet Chłopski,82 zmniejszony do 17 członków. W ten sposób “Zjazd 
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delegatów” przekształcony został w Powiatowy Komitet Chłopski, który ogłoszony 
został jako najwyższa władza w powiecie.

6. Funkcję dotychczasowego starosty, organu zarządzającego i wykonawczego 
powiatowej władzy ludowej, powierzono Stefanowi Grzywaczowi z Gorzyc.

7. Uchwalono przeprowadzić nowe wybory do wszystkich rad gminnych, na 
stanowisko wójtów i pisarzy gminnych.

8. Uchwalono w miejsce dotychczasowej żandarmerii austriackiej powołać polską, 
obsadzoną przez byłych żołnierzy.

9. Na odsiecz Lwowa postanowiono zorganizować pułk strzelców Ziemi 
Sandomierskiej.

10. Powiatowym komendantem wojskowym i zarazem komendantem pułku strzelców 
mianowano Tomasza Dąbala.83

11. Aby mu umożliwić objęcie tych funkcji - obwołano go na wiecu na wniosek ks. 
Okonia - majorem.

12. Szefem sanitarnym dla obrony przed zarazami, mianowano dra Urbanika, 
dyrektora Szpitala w Tarnobrzegu.

13. Opowiedziano się za przeprowadzeniem przymusowego wywłaszczania majątków 
niemieckich bez odszkodowania i podzieleniem ich ziemi między chłopów.

14. Uchwalono zebrać się ponownie na jeszcze liczniejszym wiecu w następną środę, 
13 listopada 1918 r., dla wysłuchania sprawozdań z wykonania powziętych przez wiec 
uchwał.

Jak z powyższych uchwał wynika, wiec odbył się pod hasłem “władza dla ludu - 
ziemia dla chłopów”, a projekty uchwał przygotował prawnik: dr Jan Jaroszewski,84 
adwokat z Rozwadowa z przekonania socjalista, sprzyjający w tym czasie radykalnemu 
ruchowi chłopskiemu.

W skład Powiatowego Komitetu Chłopskiego weszli następujący działacze 
polityczni: Ks. Eugeniusz Okoń,85 Tomasz Dąbal, Franciszek Stadnik z Grębowa, Jan 
Rychel ze Skowierzyna, Adam Zieliński z Majdanu Zbydniowskiego, Jan Jaroszewski 
- adwokat z Rozwadowa, Tomasz Kubicki z Siedleszczan, Stefan Grzywacz z Gorzyc, 
Jan Gruszczyński - konduktor melioracyjny z Tarnobrzega,86 Stanisław Gąsiorowski z 
Wólki Turebskiej, Walerian Wryk z Wielowsi, Wincenty Buczek - nauczyciel z 
Sobowa, Feliks Brania z Mokrzyszowa, N. Wermiński zza Sanu, prawdopodobnie 
Wojciech Wiącek87 z Machowa i inni.

Według relacji dra Leonarda Madeja88 reprezentowali oni następujące ugrupownia 
polityczne:

a) ludowcami spod znaku “Piasta” byli: Dąbal, Wryk, Grzywacz, Rychel, Zieliński;
b) ludowcami spod znaku “Przyjaciele Ludu”: Gruszczyński, Buczek, Brania, Kubicki, 

Stadnik;
c) socjalista: Jaroszewski;
d) nieznani z przekonań: Gąsiorowski, Wermiński;
e) zwolennicy prawicy: ks. Okoń, współpracownik ks. Stojałowskiego, zwalczający 
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w wyborach do sejmu w 1913 r. ludowców, podobnie Wojciech Wiącek, zwolennik ks. 
Stojałowskiego, a później endecji.89

* * *

Wysłana przez wiec delegacja podała le uchwały do wiadomości: inż. Bochniakowi, 
komisarzowi starostwa Strzyżewskiemu i majorowi Pawlasowi, domagając się 
przekazania władzy w ręce osób przez wiec powołanych. Ci jednak oświadczyli 
delegacji, że władzy nie przekażą, albowiem otrzymali ją z rąk PKL, czy brygadiera Roji 
w Krakowie i oni tylko sami mogą decydować o tym, komu ją mają przekazać.

Na taką odpowiedź Powiatowy Komitet Chłopski postanowił wysłać delegację do 
Krakowa, by tam domagać się wykonania uchwał wiecu. W skład delegacji, która dnia 
następnego, 7 listopada, udała się do Krakowa, według relacji Franciszka Stadnika z 
Grębowa,90 mieli wchodzić: Jan Rychel, Adam Zieliński, Tomasz Kubicki, Franciszek 
Stadnik, Wincenty Buczek, Feliks Brania, Tomasz Dąbal i inni - razem dziesięć osób.

Według Wincentego Buczka91 delegacja miała składać się z 4 osób: Dąbala, 
Stadnika, Buczka i Brani. Wiarygodniejsza wydaje się pierwsza, albowiem notatka 
“Naprzodu” z dnia 10 listopada 1918 r. zapowiada przybycie do Krakowa “licznej 
delegacji”.

Według Franciszka Stadnika92 - Tomasz Kubicki, wsiadając do pociągu po południu 
dnia 7 listopada w Tarnobrzegu, miał podać do wiadomości dwie informacje: jedną 
przykrą - że urzędnicy starostwa postanowili bojkotować Stefana Grzywacza, 
wyznaczonego wczoraj przez wiec na starostę. Radosną zaś nowiną był Manifest 
Rządu Lubelskiego, doręczony mu na stacji.

Relacja Franciszka Stadnika jest wielce prawdopodobna, albowiem Tymczasowy 
Rząd Lubelski powstał w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r., o czym ogłaszały plakaty 
rozlepione w nocy na ulicach Lublina. Jeden taki plakat, ogłaszający Manifest tego 
rządu do ludności, mógł być pociągiem przywieziony z Lublina do Rozwadowa, a 
stamtąd przez kolejarzy mógł dotrzeć do Tarnobrzega i trafić do rąk Kubickiego.

W Krakowie delegacja udała się najpierw do szefa administracji PKL - Zygmunta 
Lasockiego i tu dowiedziała się od niego o nowej organizacji władz administracyjnych 
kraju, uchwalonej w dniu 6 listopada na plenarnym posiedzeniu PKL. 93

Według tej uchwały, rady powiatowe mają być połączone ze starostwami w jedno 
ciało administracyjne, na czele którego staje Komisarz PKL.94 Komisarz rządowy stał 
na czele urzędów powiatowych. Był on naczelnym kierownikiem administracji 
publicznej w powiecie. Do zakresu jego działalności należało: reprezentowanie 
centralnej władzy państwowej, kierowanie urzędem powiatowym, wykonywanie 
nadzoru nad samorządem miejskim i wiejskim oraz sprawowanie zwierzchnictwa 
administracyjnego nad urzędami gminnymi. Komisarz rządowy był również 
zwierzchnikiem powiatowej służby bezpieczeństwa publicznego oraz 
podporządkowanych urzędowi powiatowemu instytucji i urzędów państwowych.
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Takim właśnie Komisarzem PKL na powiat tarnobrzeski został w dniu 6 listopada 
mianowany inż. Jan Bochniak.95

Delegaci na wiadomość o tym zaprotestowali przeciw mianowaniu na to stanowisko 
inż. Bochniaka, którego Powiatowy Komitet Chłopski uznał za zbyt uległego wpływom 
obszarników96 i zażądali mianowania na to stanowisko Stefana Grzywacza, 
wysuniętego przez wiec na starostę.

Wobec kategorycznego sprzeciwu Zygmunta Lasockiego, że trudno, by człowiek 
bez żadnego wykształcenia prawniczego sprawował władzę w powiecie, delegaci nie 
upierając się już więcej przy Grzywaczu wysunęli - jak podaje Rychel - na to 
stanowisko komisarza starostwa, Strzyżowskiego.97

Lecz i tę kandydaturę Lasocki odrzucił, zaznaczając, że lepiej zna tego człowieka, 
aniżeli delegaci. Obiecał przysłać na komisarza PKL kogoś, kto będzie delegacji bliski 
pochodzeniem i poglądami politycznymi, z którym delegacja dojdzie do porozumienia, 
a współpraca będzie się z nim dobrze układać. Nazwiska kandydata Lasocki nie 
podał.98

Następnie delegacja udała się do brygadiera Roji, aby awansował Tomasza Dąbala 
do stopnia majora i mianował go powiatowym komendantem WP w Tarnobrzegu, bo 
tak sobie życzą chłopi.

W pierwszych słowach, wg relacji Franciszka Stadnika, Roja zapytał - gdzie jest ten 
Dąbal? Wówczas delegaci spostrzegli, że Tomasza Dąbala nie ma. Znając dobrze 
przepisy wojskowe, Dąbal nie chciał widocznie uczestniczyć w sprawach, 
dotyczących jego osoby i interweniować osobiście w tej dziwnej jego nominacji przez 
wiec w Tarnobrzegu, przepuścił więc delegatów do pokoju, a sam dyskretnie wycofał 
się. Toteż Roja, w dalszym ciągu oświadczył delegacji: “Odkąd to panuje zwyczaj 
nadawania stopni oficerskich na rynku w Tarnobrzegu?' I na tym zakończyła się 
rozmowa z brygadierem Roją.99

Delegacja następnie udała się do redakcji “Piasta”, gdzie redaktor Józef Rączkowski 
tłumaczył jej, że ten sposób, jak się to robi w Tamobrzeskiem - jest nie na miejscu. 
Najpierw trzeba zbudować samo państwo, a potem dopiero przystąpić do 
przeprowadzania słusznych i koniecznych reform społeczno-gospodarczych.

Po tych rozmowach część delegacji, a to: Rychel, Stadnik udała się do redakcji 
socjalistycznego “Naprzodu”. Jako rezultat tej rozmowy z redakcją - ukazała się w nr. 
251 z dnia 10 listopada 1918 r. notatka pod tytułem: “Chłopi polscy ujmują władzę 
wojskową i cywilną w swe ręce”, przedstawiająca najbardziej wiarygodne informacje o 
wiecu pod Bartoszem.'00

Całkiem zmyślona jest wiadomość, podana przez Stefana Buczka, o aresztowaniu 
delegacji w Krakowie przez brygadiera Roję. Wszystkie inne źródła i sami członkowie 
delegacji - nic o tym nie wspominają. Stefan Buczek nie brał udziału w delegacji, lecz 
Wincenty Buczek z Sobowa.'01

Jak z powyższych relacji widzimy, delegacja powróciła z Krakowa całkowicie 
zawiedziona w nadziejach, rozgoryczona na PKL - nic nie zyskawszy.102
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Toteż nic dziwnego, że po jej powrocie, Powiatowy Komitet Chłopski zwrócił swe 
oczy na Lublin. Odezwa “Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej” z dnia 
7 listopada 1918 r. oraz wydany manifest: “Do Ludu Polskiego” głosił przecież ten sam 
program, który głosili przywódcy chłopscy w Tamobrzeskiem, a to Polski 
republikańskiej z sejmem i prezydentem, z demokratyczną ordynacją wyborczą, 
równouprawnieniem wszystkich obywateli itp. Zapowiadał wniesienie na sejm 
ustawodawczy projektów reformy rolnej, przymusowe wywłaszczanie i zniesienie 
wielkiej i średniej własności i oddanie ziemi w ręce ludu pracującego, upaństwowienie 
niektórych gałęzi przemysłu itp.103 '

Rząd ten - jak głosił manifest - utworzył się dla zapewnienia władzy polskiego chłopa 
i robotnika, co całkowicie odpowiadało hasłu “władza dla ludu, ziemia dla chłopa”. Był 
więc o wiele bliższy radykalnym przywódcom chłopskim w Tamobrzeskiem, niż PKL w 
Krakowie, która nie miała wówczas wyraźnego programu politycznego.104

Rząd ten, w którym ministrem wojny został Rydz-Śmigły, prawa ręka Piłsudskiego, 
Komendant POW, był też o wiele bliższy przeważającej części legionistów (tak oficerów 
jak i żołnierzy), związanych z I Brygadą,105 tworzących trzon oddziałów wojskowych w 
pow. tarnobrzeskim, aniżeli brygadier Roja106 - były dowódca 4 pp., a później 3 
Brygady Legionów Polskich.107

Stąd, nie inicjatywa ks. Okonia, jak głosi Słomka,108 a za nim inni autorzy, lecz 
wspólny interes radykalnych przywódców chłopskich i legionistów doprowadził do 
decyzji nawiązania kontaktu z rządem lubelskim.

O ile pierwsi stawiali sobie przede wszystkim cele polityczne, to drugim szło o cele 
wojskowe, o zyskanie umundurowania i broni dla mającego się utworzyć pułku 
piechoty - dla obrony Lwowa.

Nawiązanie kontaktu musiało nastąpić po powrocie delegacji z Krakowa, a przed 11 
listopada 1918 r., w którym to dniu Daszyński ustąpił, przekazując władzę, przybyłemu 
z Magdeburga do Warszawy - Piłsudskiemu.

Że kontakt taki został nawiązany świadczy:
a) Wzmianka Moraczewskiego:109 “W7 Tarnobrzegu utworzył ks. Okoń wraz z kpt. 

Dąbalem i chłopem Grzywaczem, opierając się na radykalnym odłamie chłopów - 
republikę..., podporządkowując się Rządowi Lubelskiemu..."

b) Oświadczenie Wojciecha Wiącka:110 “Gdy powstał pierwszy jawny Rząd Polski 
w Lublinie, pojechałem tam ze znajomym por. leg. Janem Traczem (...). IV Lublinie 
poszliśmy najpierw do ministra wojny, p. Rydza-Smigłego i prosili o 1000 karabinów 
i tyleż mundurów na utworzenie “Pułku Ziemi Sandomierskiej’’. Na wydanie 
karabinów i mundurów otrzymaliśmy pismo do generała Roji w Krakowie, a 6 armat 
kazał zabrać ze składu w Rudniku nad Sanem. Także minister spraw wewnętrznych, 
p. Thugutt, bardzo życzliwie nas przyjął, obiecał wszystkie życzenia nasze poprzeć, 
żądał częstych sprawozdań z czynności itp.".

c) Artykuł, napisany przez samego Tomasza Dąbala (pseudonim Tomasz Chłopski), 
pod tytułem “Z krwawych dni”,111 w którym czytamy: “Z chwilą zrzucenia pęt niewoli, 
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tu, w Republice Tarnobrzeskiej, chłop polski jawnie i śmiało zażądał Rządu 
Lubelskiego i stanął przy Piłsudskim, obalono władze austriackie..., wybrano zarząd 
powiatu, w skład którego między innymi wszedł ks. Okoń i kpt. Dąbal, który... 
poddał go pod władzę rządu ludowego lubelskiego, a następnie warszawskiego, 
powołanego przez Komendanta Piłsudskiego".

Jak z tych relacji wynika, w skład delegacji tarnobrzeskiej, która wyjechała do 
Lublina i podporządkowała się imieniem Powiatowego Komitetu Chłopskiego - Rządowi 
Lubelskiemu - wchodzili: Tomasz Dąbal, Wojciech Wiącek i chor, legionowy Jan Tracz, 
podkomendny Rydza-Smigłego. Taki też jej skład przyjmuje Tadeusz Rek"2 i Stanisław 
Czerpak."3

Z przytoczonych relacji wynikają niezbicie fakty:
1. Podporządkowanie się przywódców radykalnego ruchu chłopskiego w 

Tamobrzeskiem - rządowi lubelskiemu Daszyńskiego, a później Moraczewskiego.
2. Otrzymania przez delegację pisma od Rydza-Śmigłego do Roji w Krakowie, z 

poleceniem wydania 1000 karabinów z amunicją i 1000 mundurów dla tworzącego się 
w Tarnobrzegu Pułku Ziemi Sandomierskiej.

3. Przytoczone w artykule Tomasza Chłopskiego zdanie, że chłop polski śmiało 
zażądał rządu lubelskiego i stanął przy Piłsudskim - świadczy wyraźnie, jak to zresztą 
stwierdza Witold Stankiewicz,114 że Dąbal i ks. Okoń byli w tym okresie pod urokiem 
osoby Piłsudskiego i z nim wiązali swoje nadzieje. Obdarzali go wyraźną sympatią, 
czemu dali wyraz jeszcze później, w styczniu 1919 r., na łamach pisma “Jedność 
Chłopska”. Tomasz Dąbal swą odezwę werbunkową do wojska kończy okrzykiem 
“niech żyje dyktator Piłsudski”.

•k -k -k

A co w tym czasie działo się w Nisku? - Oto według relacji prof. Stanisława Bąka:115 
"W nocy z dnia 7 na 8 listopada 1918 r. zwaliła się na Nisko masa chłopska 
(głównie młodych ludzi, zdemobilizowanych żołnierzy, niedawnych dezerterów itp.), 
z Zarzecza, Pysznicy, Kłyżowa, Przędzela i z lasów. Dlaczego na Nisko? Dlatego, że 
to było miasteczko i że było tam trochę Żydów-handlarzy.

Tłumy te były w znacznej mierze uzbrojone w broń palną. Karabinów bowiem po 
walkach nad Sanem w 1914 i 1915 r. zostało bardzo dużo. Wiele ich pozbierali 
Moskale, wiele skonfiskowała austriacka żandarmeria, ale dużo ich ukryła i 
przechowała miejscowa ludność. Teraz je ze schowków wyciągnięto... Gromady ludzi 
kłębiły się na rynku i przyległych ulicach, dodając sobie animuszu strzelaniem z 
karabinów i pistoletów. Ale noc przeszła jakoś szczęśliwie, bez większych wykroczeń. 
Może tylko trochę szyb wyleciało w żydowskich domach. Żydzi rozbiegli się i 
pochowali w chłopskich chałupach.

Owej pamiętnej nocy, siedzieliśmy w pięciu w budynku starostwa powiatowego w 
Nisku. Inni strzegli posterunku dawnej żandarmerii austriackiej, jeszcze inni byli 
skoncentrowani w koszarach. Mieliśmy włoskie karabiny i wyjątkowo po 10 naboi 
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na karabin. Pilnowaliśmy miliona koron austriackich (oczywiście papierowych), 
przeznaczonych na zasiłki dla sierot i wdów po poległych. Byliśmy gotowi spełnić 
rozkaz i bronić kasy, ale perspektywa strzelania do żywych ludzi i to do swoich - 
nie była wesoła. Nie spaliśmy wcale, bo przeszkadzały nam krzyki oraz strzelanina 
dochodząca z ulicy, a na dodatek... pchły. Skąd się ich tam tyle nabrało?

Staszek Gisman ulokował się tam na jednym stole, my zaś na podłodze. Od czasu 
do czasu paru nas stało w korytarzu... - nasłuchując odgłosu z ulicy.

Było dobrze po północy, gdy zatupały liczne kroki obok budynku i ktoś 
energicznie zaczął szarpać klamkę u drzwi. Wymierzyliśmy karabiny we drzwi, ale 
serca waliły nam..., a ręce drżały, jak w jebrze. Ale oto za drzwiami odezwał się 
energiczny głos: "Chodźmy stąd, bo tu nie ma nic". Odetchnęliśmy, bo rzeczywiście 
gromada, kłębiąca się pod drzwiami, zaczęła się powoli rozchodzić. Z zasłyszanych 
słów można było wnioskować wyraźnie, jaki cel przyświecał przybyłym. Ze świtem 
wszystko się uspokoiło, tłumy się rozeszły, niedziela zapowiadała się spokojnie. 
Wyszedłszy ze starostwa na ulicę (było jeszcze bardzo rano), znajdowaliśmy tylko 
łuski po wystrzelonych nabojach".

Wydarzenia w Nisku znalazły wkrótce swoją kontynuację w Rozwadowie.
Oto według Kroniki 00. Kapucynów, do pierwszych większych rozruchów przeciw 

Żydom w powiecie doszło dnia 12 listopada 1918 r. (a nie 13 listopada - jak podaje 
Słomka116), gdzie w Rozwadowie z powodu rabunków i pobicia Żydów, milicja z 
wojskiem użyła broni. O godzinie drugiej po południu, syn miejscowego kupca 
Wyżykowskiego - milicjant, postrzelił żołnierza Kluskę ze wsi Agatówka. Turbiacy 
zemścili się za to w sposób okrutny na synach Wyżykowskiego i na ojcu. Tego, który 
strzelał, bito tak, aż przytomność stracił, rozbito mu czaszkę, jego bratu wybito zęby, a 
ojca bito po twarzy i kopano."7

Następnie rzucono się na sklepy żydowskie, niszcząc je i rabując bez miłosierdzia. 
Najwięcej rabujących było z Turbii i Pława.

Milicję rozbrojono, wojsko rozpędzono, z magazynu zabrano 100 karabinów. Dopiero 
o godz. 10 w nocy przyjechało wojsko z Niska i Rudnika, które bandy rabujące 
rozpędziło. Następnego dnia, 13 listopada, więcej niż połowa Żydów (z trzech tysięcy), 
wyjechała z Rozwadowa.

Podobną wersję tych wydarzeń podaje Jan Słomka."8

•k •k

W tym czasie, kiedy Dąbal wraz z delegacją był w Krakowie, a następnie w Lublinie, 
działacze chłopscy nie próżnowali. Pobudzeni nieprzychylnymi wiadomościami, 
przywiezionymi przez delegację z Krakowa, mobilizowali chłopstwo, by jak najliczniej 
przybyło na wiec pod Bartosza w dniu 13 listopada 1918 roku.

Ksiądz Okoń objeżdżając powiat, na przygodnie zorganizowanych wiecach, rzucał 
gromy na rząd krakowski (PKL), który nie uwzględniał żądań chłopskich, wyrażanych 
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na wiecu w dniu 6 listopada 1918 roku.
W pracy agitacyjnej pomagali mu byli liczni ochotnicy i zwolennicy radykalnego 

ruchu chłopskiego, którzy nie tylko na swoim terenie, ale nawet wyjeżdżając do 
sąsiednich powiatów, np. w sandomierskie czy lubelskie, szerzyli wśród chłopów 
“nowinki” o wydarzeniach tarnobrzeskich.

Na jednego z takich chłopskich agitatorów trafił Wincenty Witos"9 wracając z 
Lublina do Krakowa w dniu 8 listopada 1918 roku.

Witos wjeżdżając na teren byłego zaboru austriackiego, zabrał na wóz przypadkowo 
spotkanego chłopa. Chłop ten, opowiadając o stosunkach panujących w 
Tamobrzeskiem, mówił że już po niedzieli przystąpią do podziału gruntów dworskich. 
'"Byliby to uczynili wcześniej, ale Witos z Lasockim przeszkodzili temu' .

“A co zrobicie z plebańskimi gruntami'?" - zapytał Witos. Chłop nie namyślając się 
odrzekł: “Jeszcze nie wiem, bo nam ks. Okoń o tym nie powiedział, myślę, że się to 
zrobi później". "Wymienił mi swoje nazwisko, powiedział, że jest zwolennikiem ks. 
Okonia i Dąbala, pomaga im w robocie, a teraz powraca z wycieczki agitacyjnej do 
kilku wsi. Próbowałem go trochę uspokajać w jego zapale - mówi Witos - ale 
zupełnie bezskutecznie",l2°
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DRUGI TYDZIEŃ “REPUBLIKI 
TARNOBRZESKIEJ”

Nadchodziła druga środa, 13 listopada 1918 r. i zapowiedziany wielki wiec pod 
Bartoszem. Obie strony przygotowywały się na swój sposób. Komisarz PKL - inż. Jan 
Bochniak i komendant powiatu mjr Karol Pawlas, zażądali wzmocnienia miejscowego 
garnizonu.

W dniu 13 listopada rano przybył z Dębicy pluton (25-30) ludzi, a nie jak podaje 
Spiss,121 szwadron kawalerii. Czy była konnica, czy pluton pieszy, nie pamiętam 
Prawdopodobnie spieszeni. Miejscowe siły liczyć mogły: pluton karabinów 
maszynowych (około 20 ludzi), organizująca się 1 kompania (około 50 ludzi). Razem 
około 70 uzbrojonych, a z plutonem dębickim około 100 ludzi.

Oddziały zgrupowane były w okolicy Małego Rynku, w pobliżu Powiatowej 
Komendy WP.

Zaagitowani chłopi przybyli licznie na wiec. Stanęła ich chmara na rynku i wokół 
Bartosza. Wiec, jak zwykle, zagaili przywódcy: ks. Okoń i Tomasz Dąbal, zdając 
sprawozdanie z wyjazdu delegacji do Krakowa i Lublina, atakując w gwałtowny sposób 
Polską Komisję Likwidacyjną w Krakowie oraz miejscowe jej organy, powiatowego 
komisarza, inż. Bochniaka, jak i Komitet Samoobrony - władzę “panów”.

Ks. Okoń przemawiając do tłumu, w swoim zapale oratorskim, wskazał ręką na 
sklepy w rynku, dając do zrozumienia, że to wszystko “wasze”. Czy miał na myśli 
sklepy, czy też obszar ziemi rozciągający się w dali - trudno powiedzieć. Czy był to 
gest świadomie uczyniony, czy nieświadomie, został jednak przez tłum w swoisty 
sposób zrozumiany.

Na wyniki tego demagogicznego przemówienia nie trzeba było długo czekać. Bo już 
po rozwiązaniu wiecu, kiedy przywódcy wraz ze swoimi zwolennikami opuścili rynek, 
część zgromadzonego tłumu rzuciła się na sklepy żydowskie w rynku i bijąc pałkami 
broniących swego mienia Żydów, zaczęła je rabować.

W rabunku żydowskich sklepów nie brała udziału ludność miejscowa i z pobliskich 
wiosek, u której poczucie cudzej własności było silniej ugruntowane, a nieliczne 
przestępcze jednostki, jako znane Żydom, obawiając się przykrych dla siebie następstw 
- w dzień nie przyłączyły się do grabieży. W rozboju brała udział tylko nieliczna grupa 
osób z odleglejszych wiosek lasowiackich.

Oficerowie zgromadzeni w pobliżu siedziby Powiatowej Komendy - naglili majora 
Pawlasa, by nie pozwolił wojsku bezczynnie przyglądać się rabującym, lecz dał rozkaz 
do akcji.

Major jednak nie chciał dopuścić do rozlewu krwi, a pamiętając o wczorajszych 
krwawych wydarzeniach w Rozwadowie, kategorycznie zabronił oddziałom 
jakiejkolwiek akcji. A kiedy spotkał się z wyrzutami ze strony podwładnych oficerów, 
rozgoryczony wszedł do budynku Powiatowej Komendy i zażądał połączenia 
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telefonicznego z Krakowem. Uzyskawszy je, zameldował brygadierowi Roji o sytuacji 
w mieście, i o tym, że zabronił oddziałom wojskowym tłumić rozbój, nie chcąc dopuścić 
do rozlewu krwi, po czym zgłosił na jego ręce natychmiastową rezygnację ze 
stanowiska powiatowego komendanta Wojsk Polskich w Tarnobrzegu.

Wysłuchawszy tego, Roja zapytał mjra Pawlasa, kogo wysuwa na swego następcę. 
Major odpowiedział, że najodpowiedniejszym człowiekiem, mającym posłuch u 
chłopów - jest por. Tomasz Dąbal.

Roja polecił przywołać Dąbala do telefonu. Dostałem od mjra Pawlasa polecenie 
sprowadzenia go do Komendy. Wysżedłem na rynek, lecz go tam przed Bartoszem nie 
zastałem. Przygodni przechodnie oznajmili mi, że Dąbal obraduje ze swymi 
zwolennikami w Czytelni Włościańskiej w Dzikowie. Poszedłem tam i oznajmiłem mu o 
rozkazie Roji.

Wracając razem z nim do Komendy, zastaliśmy jeszcze chłopów rabujących sklep 
zegarmistrzowski w rynku. Chłopi wynosili duży zegar ścienny i ładowali na wóz.

Zwróciłem uwagę Dąbalowi, by interweniował, a kiedy ten zaczął ich wstydzić, że 
dopuszczają się rabunku, chłopi podnieśli pały, grożąc nam. Pośpiesznie opuściliśmy 
to miejsce. Nie chcieliśmy mając przy sobie broń przyboczną, być zmuszeni do użycia 
jej w obronie własnej.122

Dąbal przybywszy do Komendy uzyskał połączenie telefoniczne z Roją i w rozmowie 
tej został przez niego mianowany kapitanem i powiatowym Komendantem WP w 
Tarnobrzegu.123

Treść tej rozmowy z Dąbalem powtórzył Roja majorowi Pawlasowi, a on - nam, 
zgromadzonym oficerom. Zaraz po tej rozmowie mjr Karol Pawlas zdał komendę 
wojskową powiatu Tomaszowi Dąbalowi. 124 Komendę zaś żandarmerii po Dąbalu 
objął rotmistrz Borowiec, od paru dni bawiący bez przydziału w Tarnobrzegu.

W ten sposób jeden z dezyderatów i żądań chłopskich został spełniony. Na czele 
wojskowej władzy w powiecie stanął ich człowiek, o którego na próżno kruszyli kopie 
w Krakowie. Tym większa więc wstąpiła nadzieja, że z czasem i władza cywilna przejdzie 
w ich ręce.

* * *
W tym czasie, w połowie listopada 1918 r., miały się odbyć rozruchy rabunkowe w 

Nisku. Oto jak one, wg relacji Stanisława Dąbka, wyglądały:
“W kilka dni później w Nisku (po 9 listopada) nocą spadły jeszcze liczniejsze 

gromady - już wyraźnie w celach rabunkowych. W mig dobrano się do sklepów 
żydowskich. Ale i tym razem Żydzi ukryli się po chłopskich chałupach.

Tego jednak obywatele Niska mieli już dość. Co mężniejsi zebrali się w gromadę 
i uzbroiwszy się "w co ta mieli” - ruszyli wespół z istniejącą strażą porządkową na 
miasto. Niezbyt wojowniczo wyglądali ci starsi panowie, rzemieślnicy, kupcy, 
rolnicy dźwigający jakieś przedpotopowe werndle (stare austriackie karabiny), do 
których ładunków nie było, stare strzelby, a wreszcie zwykłe kije i laski.
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Wspólnymi siłami otoczono co bardziej krewkich młodzieńców i pod groźbą 
zastrzelenia wzięto ich do naszej, polskiej "niewoli”. Sądów wówczas nie było, bo 
kto je miał sprawować? Obywatele sami wymierzali sobie sprawiedliwość. 
Schwytanych na rabunku wyłożyli w budynku Rady Powiatowej na ławie i wsypali 
każdemu po 25 buków...

Na drugi dzień rano uzbrojony oddział POW (jeszcze po cywilnemu) przybyły 
zdaje się z Rozwadowa, wespół z miejscową grupą młodych żołnierzy (też po 
cywilnemu), rozbroił i rozpędził oddział Wojtaka, którego członkowie - jak to 
stwierdzono - brali udział w rozbijaniu żydowskich sklepów" .ni

Zaraz po objęciu Powiatowej Komendy, Dąbal ściągnął telegraficznie z Żabna, 
przebywającego tam po powrocie z frontu włoskiego, por. Leonarda Madeja - swego 
szkolnego kolegę z Dębicy i około 15 listopada przydzielił go jako komendanta placu 
w Rozwadowie.126

Następnie, ku naszemu wielkiemu zdumieniu, wysłał delegację wojskową na pogrzeb 
postrzelonego w Rozwadowie, w dniu 12 listopada 1918 r., byłego żołnierza z Agatówki
- Kluski. Pogrzeb, jak to stwierdza kronikarz klasztoru rozwadowskiego127 odbył się w 
dniu 16 listopada 1918 r. w “asystencji wojska legionowego”.

Dąbal, chcąc zyskać popularność wśród byłych żołnierzy i dezerterów austriackich, 
wysłał pluton żołnierzy, który nad grobem żegnał salwą honorową zmarłego. W ten 
sposób nowy komendant powiatu uczcił pierwszą ofiarę rozruchów w powiecie.

Po ostatnich rabunkach, chcąc nie dopuścić do dalszych rozbojów, za przykładem 
Kolbuszowej (gdzie już wcześniej, bo 7 listopada to zrobiono)128 wojsko i żandarmeria 
w każdą środę (dzień targowy) zamykały wszystkie drogi prowadzące do Tarnobrzega, 
rewidowały wozy przy wjeździe i idących pieszo, czy nie posiadają broni przy sobie. 
Uzbrojonym w kije, laski itp. odbierano te przedmioty, zabezpieczając się w ten sposób 
przed możliwością powtórzenia się ekscesów antyżydowskich.129

Mylna jest wiadomość, którą podaje Spiss130 o przygotowanym na miasto 
Tarnobrzeg napadzie chłopów w dniu następnym, po środowym wiecu, tj. 14 listopada 
1918 r., jak i o tym, że rotmistrz Borowiec obsadzić miał drogi, by karabinami 
maszynowymi przepędzić zbliżające się masy chłopstwa.

Takiego zdarzenia w tym czasie nie było. Słomka też w swoich “Pamiętnikach” nic o 
tym nie mówi, natomiast wspomina,131 że w styczniu 1919 r. po napadach chłopów na 
dwory w Mokrzyszowie i Grębowie "zanosiło się też na zaatakowanie Tarnobrzega”
- o czym jeszcze będzie mowa.

Witold Stankiewicz132 zarzuca Pobóg-Malinowskiemu,133 że błędnie wymienił 
Tarnobrzeg wśród miast, w których w końcu 1918 r. miały miejsce masowe napady i 
rabunki. Powołuje się przy tym na Słomkę, że nic o takich rabunkach w Tarnobrzegu 
nie pisze.

Muszę sprostować twierdzenie Witolda Stankiewicza, albowiem taki rabunek w dniu 
13 listopada 1918 r. miał miejsce. Toteż właśnie z powodu tych wypadków, jak to 
stwierdza dwukrotnie Zygmunt Lasocki,134 przedstawiciele Żydów tarnobrzeskich, jak 
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i rozwadowskich wystąpili do PKL z prośbą o pomoc i opiekę. Gdyby w Tarnobrzegu 
nie było rabunków, Żydzi tarnobrzescy nie wystąpiliby z prośbą o pomoc i opiekę. 
Fakt, że Słomka o tych wypadkach nie wspomina, nie jest dowodem, że ich w ogóle 
nie było. Mógł uważać je w porównaniu z rozwadowskimi jako mało znaczne, 
względnie ze względów politycznych, nie chcąc dawać dowodów działaczom 
żydowskim, wołał o nich nie wspominać.

Dąbal objąwszy powiatową komendę zarządził rozdanie między ubogą ludność 
okoliczną zapasów ziemniaków, znajdujących się na galarach w porcie w Nadbrzeziu. 
Przygotowane one były jeszcze przez wojsko austriackie do wysyłki wodą w dół Wisły, 
do Dęblina. Zaczęły się już przymrozki i zachodziła obawa, że przechowywane dalej na 
galarach - przemarzną. Tym zdobył uznanie i zaskarbił sobie wdzięczność obdarzonej 
ludności.

W Tarnobrzegu powstała myśl zorganizowania Pułku Ziemi Sandomierskiej, imienia 
Matki Boskiej Dzikowskiej - w celu pośpieszenia z odsieczą obrońcom Lwowa. Z 
projektem tym wystąpił Tomasz Dąbal już na pierwszym wiecu w dniu 6 listopada 1918 
roku. Jan Rychel135 relacjonuje: “Zwracałem uwagę Dąbalowi na symbol religijny, 
zawarty w nazwie pułku, na co Dąbal odpowiedział, że wcale to nie przeszkadza, a 
będzie zachętą do zgłaszania się ochotników do naszego pułku!"

W celu otrzymania broni i umundurowania dla tego pułku wyjechała delegacja do 
Lublina.

Od Rydza-Śmigłego otrzymano pismo do Roji w Krakowie z poleceniem wydania 
1000 karabinów i tyleż mundurów. A dalej pisze Lasocki:'36 “Wśród tych, którzy 
uzyskali dobrą wiarę Tetmajera (naczelnika wydziału wojskowego PKL w 
Krakowie) - był agitator Dąbal.

Zgłosił się on z poleceniem do niektórych posłów (Lasocki, jak widać z tego, nie 
wiedział, że polecenie wydał Śmigły) z zapewniając Tetmajera, że ma licznych 
ochotników dla odsieczy Lwowa, wyłudził od niego tysiąc karabinów z amunicją i 
tyleż mundurów. Potrafił też wprowadzić w błąd generała Roję, który go 
zamianował kapitanem (Lasocki nie znał szczegółów wydarzeń z 13 listopada 1918 r., 
w jakich okolicznościach nastąpiła ta nominacja).137

Powróciwszy z tą zdobyczą do Tarnobrzega, rozdał Dąbal uniformy swoim 
zwolennikom jako odzież, a karabiny polecił schować aż do wybuchu rewolucji, 
która miała wkrótce nastąpić". Tyle Lasocki!

Karabiny i umundurowanie dla I batalionu nadeszły do Tarnobrzega za czasów 
urzędowania Tomasza Dąbala. Nieprawdą jest, by Dąbal miał rozdać mundury 
wojskowe swoim zwolennikom, jak podaje Lasocki. Zmagazynowano je, jak i karabiny, 
w magazynach Powiatowej Komendy, jak o tym świadczy odprawa nr 12 z dnia 27 
listopada 1918 r. powierzająca nadzór nad magazynami umundurowania i broni - por. 
Brodkiewiczowi.138
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Prawdą jest natomiast, że część karabinów wydał dla uzbrojenia straży wiejskich w 
tych wioskach Powiśla i Zasania, gdzie broni nie było. Karabiny otrzymał Wojciech 
Wiącek dla uzbrojenia swej straży w Machowie, jak i inni działacze chłopscy z wiosek 
spokojnych.

Broń też otrzymały koszary dworskie dla zorganizowania i uzbrojenia swych straży 
folwarcznych.

Wydana broń prowadzona była w ewidencji Powiatowej Wojskowej Komendy i w 
razie potrzeby mogła być ściągnięta w każdej chwili.

Tomasz Dąbal objąwszy wojskową komendę powiatu, zabrał się energicznie do 
dzieła. Wydał gorącą odezwę do byłych żołnierzy z wezwaniem ochotniczego 
wstępowania do formującego się pułku.139 Odezwę kończył zapowiedzią poboru od 
dnia 18 listopada 1918 r..

Chętnych jednak do wstępowania w szeregi wojska nie było. Nieprawdziwe jest 
twierdzenie Jana Rychła,140 który miał być razem z Tomaszem Dąbalem w delegacji w 
dniu 22 listopada 1918 r. w Krakowie, “że zezwolenia od Roji na organizowanie 
wojska na odsiecz Lwowa nie uzyskaliśmy”. Przeczy bowiem temu treść deklaracji 
złożonej przez Tomasza Dąbala tegoż samego dnia Lasockiemu, że “wszystkie swoje 
siły poświęci akcji wojskowej, aby jak najwięcej żołnierzy zorganizowano dla 
obrony ojczyzny”,141

A tymczasem, co się działo na odcinku cywilnym? - Inż. Jan Bochniak, miejscowy 
komisarz PKL, na wieść o nominacji Tomasza Dąbala przez gen. Roję na kapitana oraz 
powierzenie mu wojskowej komendy powiatu - zgłasza142 swemu szefowi, Zygmuntowi 
Lasockiemu, rezygnację ze stanowiska komisarza PKL, uważając współpracę z Dąbalem 
za niemożliwą.

Zaalarmowany wypadkami z dnia 13 listopada - Lasocki przysyła nowego 
powiatowego komisarza PKL na powiat tarnobrzeski, swego sekretarza dra Benedykta 
Łąckiego, znanego działacza ludowego z obozu “Piasta”, który około 15 listopada 1918 
roku przyjął agendy od inż. Bochniaka.

Łącki zorientowawszy się w sytuacji, spostrzega jej paradoks, że zamiast na 
ludowcach, dotychczasowa władza PKL opiera się na znienawidzonych przez chłopów 
zwolennikach prawicy.

Zmienia więc front, jak o tym pisze Słomka143 i chcąc mieć za sobą wolę ludności, po 
objęciu urzędu, przedstawił swoje poglądy na radzie przybocznej, której przewodniczył 
ks. Okoń i Dąbal, a następnie na szerszym zjeździe powiatowym. Zaznaczył, że uznaje 
zmianę stosunków, zaistniałych w powiecie z powodu ogłoszenia niepodległości: “że 
lud ma postanawiać i rządzić, jego zaś rzeczą, jako urzędnika, jest słuchać ludu i 
zlecenia tego ludu wykonywać”.

“Wówczas ks. Okoń oświadczył, że najlepiej będzie dr Łąckiego zatwierdzić i w 
ten sposób został on zatwierdzony w swoim urzędzie”.

Komisarz PKL, Łącki, zgodził się na istnienie reprezentacji chłopskiej, powołanej na 
wiecu w dniu 6 listopada 1918 roku. Powiatowy Komitet Chłopski zbierał się prawie 
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codziennie na narady w budynku Rady Powiatowej (którego część okupował) i jako 
rada przyboczna komisarza PKL starał się rządzić powiatem.144

1 tu powstała, jak to określa Witold Stankiewicz,14- paradoksalna sytuacja - 
“Tarnobrzeskiem rządzi w gruncie rzeczy wiec pod Bartoszem i Powiatowy Komitet 
(Chłopski), a na czele władzy tego powiatu znajduje się komisarz przysłany przez 
PKL i oddany PKL, który z musu jedynie i do czasu słucha uchwał wiecu i poleceń 
Komitetu”.

Tadeusz Rek146 tak opisuje tę sytuację: “JT Tarnobrzegu przez dłuższy czas działają 
obok siebie, a częstokroć przeciwko sobie, dwie władze - komisarz Łącki z ramienia 
PKL oraz chłopski zjazd delegatów, a następnie Komitet Powiatowy (Chłopski) pod 
przewodnictwem Okonia i Dąbala. Ta swoista dwuwładza współistnieje i 
współdziała ze sobą, toleruje się nawzajem i w gruncie rzeczy każda z nich oczekuje 
swego zwycięstwa. Jednakże władze PKL postępują planowo w sposób przemyślany 
i zorganizowany, podczas gdy chłopi działają żywiołowo”.

Nowy Komisarz PKL, zorientowawszy się w sytuacji, po paru dniach urzędowania 
wysyła raport do swego szefa, Zygmunta Lasockiego, o stosunkach bezpieczeństwa 
w powiecie tarnobrzeskim. Raport ten załącza później Lasocki w piśmie swym z dnia 20 
listopada 1918 r. do Komendy Wojsk Polskich w Krakowie.147 Jak to wynika z treści 
listu Lasockiego, w raporcie swym Łącki informuje władze o tym, że Dąbal razem z ks. 
Okoniem objeżdżają gminy okoliczne, zwołują wiece, na których szerzą anarchię. Na 
jednym z wieców, w pow. kolbuszowskim, Dąbal został rozbrojony i siłą usunięty z 
terenu powiatu. Jak z tej relacji wynika, Dąbal występował w mundurze i z bronią, 
przemawiając podburzająco na zebraniach i wiecach.

Dlatego też dr Łącki, a z nim i Zygmunt Lasocki, żądają zabrania go przez Komendę 
Wojsk Polskich w Krakowie - z terenu powiatu tarnobrzeskiego i przeznaczenia do 
innej służby.

k dc k

Jak zareagowali chłopi, widząc anarchię szerzącą się w powiecie?.
Dla utrzymania spokoju, ładu i porządku w gromadach, rozważniejsi chłopi 

przystąpili samorzutnie do organizowania we własnym zakresie porządkowej straży 
wiejskiej, uzbrojonej w karabiny, tam gdzie chłopi je mieli. Gdzie zaś nie było broni 
palnej, zwracano się o nią do Komendy Wojskowej Powiatu. Stąd zapasy broni i 
amunicji, przez wydanie ich gromadom nadwiślańskim i nadsańskim, znacznie zostały 
uszczuplone. Ale miało to ten skutek, że rozważniejsze miejscowe elementy wzięły górę 
nad przestępczymi i względny spokój w tych gromadach został utrzymany.

Według Adama Grzywacza,148 ojca Stefana, “po wsiach potworzyły się w 
listopadzie samorzutne ochotnicze oddziały, które rozbroiwszy miejscowe posterunki 
austriackie, objęły służbę bezpieczeństwa. Przewodniczyli w tej akcji zaprowadzania 
spokoju i porządku publicznego przeważnie legioniści.
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Tak w Gorzycach legionista, Stanisław Magdziarz... łącznie z nowym wójtem 
sprawował rządy i porządek. W innych wioskach to samo robiono....

Wysiłkiem tych ochotników miejscowych oddziałów służby bezpieczeństwa, 
zlikwidowano szajki i bandy rozbójnicze, które rozbrajano i utrzymano w ten sposób, 
przynajmniej w Gorzycach, ład i porządek.

W ten sposób bronili się chłopi przed anarchią nad Sanem, podobnie działo się na 
Powiślu. Na przykład wioska Machów żyła w tym czasie w ciągłym zagrożeniu 
napadem ze strony sąsiedniego Chmielowa, Jadachów149 i Cyganów, gdzie po 
rozbrojeniu posterunku żandarmerii w Chmielowie, sporo broni znalazło się w rękach 
elementów przestępczych. Nie posiadając własnej broni, Wojciech Wiącek dopiero po 
jej otrzymaniu zorganizował na wsi straż wiejską.

Tymczasem we wioskach lasowiackich, opanowanych przez licznych dezerterów, 
zaopatrzonych w broń palną, elementy przestępcze wzięły górę i one teraz przewodziły 
tym wioskom, pchając je na rabunek sąsiednich miasteczek, np. w dniu 12 i 13 
listopada do Rozwadowa i Tarnobrzega.

Ludność brała w tych rozbojach udział, powodowana chęcią nie tylko grabieży ale 
i zdobycia broni. Młodzież, by się popisać jej posiadaniem, a starsi dla uzyskania 
bezpieczeństwa w tych bezpańskich czasach. Posiadanie broni umożliwiało też 
polowanie na zwierzynę, tj. kłus - uprawianie kłusownictwa celem zaopatrzenia się w 
mięso.

Uzbrojone w karabiny i rewolwery bandy, wg Słomki,150 “zmuszały spokojną ludność 
do łączenia się ze sobą. Takie bandy powstawały w tym czasie w Jeziorku, Żupawie, 
Stalach, Kępiu Zaleszańskim i gdzie indziej".

Stosowały one przymus udziału w wyprawach rabunkowych, by uczestnicy, 
jednakowo narażeni na kary za udział w rabunkach, nie mogli wydawać winnych, bo 
wszyscy brali udział.

Odmówić się w wyprawie bez ważnych powodów nie było można. Wówczas bowiem 
jako solidaryzujący się, narażonym się było na zemstę ze strony przywódców (spalenie 
gospodarstwa, czy nawet utratę życia).

Stąd od samego początku rozbojów i rabunków, a później, w styczniu 1919 r., w 
napadach na dwory, spotykamy się z dziwną solidarnością chłopów w tych okolicach, 
z ruchem przestępczym.

Początkowo ludność wiejska sprzyjająca nam, donosiła o tym, co się we wsi działo. 
Później nie tylko, że zaprzestała kontaktować się z wojskowymi czy żandarmerią, ale 
panicznie unikała jakiegokolwiek zetknięcia się, w obawie o swoje mienie i życie - nie 
chciała być posądzona we wsi o donosicielstwo.

Organizowana początkowo straż wiejska, nie nosiła w ogóle w tym czasie jakiejś 
nazwy, np. “Milicji”, “Milicji Ludowej” czy “Czerwonej Gwardii”, jak to podają liczni 
autorzy. Nie była organem żadnej władzy politycznej (np. Powiatowego Komitetu 
Samoobrony, czy Komitetu Chłopskiego); była tylko samoobroną samej wsi przed 
anarchią.
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Ilupka podaję,151 że w dniu 7 listopada 1918 r. zorganizował wraz z wójtem w 
Niwiskach, pow. Kolbuszowa, miejscową straż wiejską z 12 dobrze uzbrojonych 
chłopów.

Minister rządu lubelskiego, Thugutt, w swojej autobiografii pisze,152 że gdy jechał 
samochodem w połowie listopada 1918 r. z Lublina do Warszawy: “m wstępu do każdej 
prawie wsi zatrzymywały nas uzbrojone w karabiny straże chłopskie, które dość 
groźnie pytały, kto?, skąd?, dokąd?"

Byłą to powszechna w tym czasie, z braku państwowej służby bezpieczeństwa, 
stosowana samoobrona wsi, nie tylko na terenie powiatu tarnobrzeskiego, ale i w 
innych okolicach kraju.

Porządkowe straże wiejskie utrzymywały się jeszcze długo, mimo zorganizowanych 
nowych posterunków polskiej żandarmerii. Formowanie bowiem nowej służby 
bezpieczeństwa natrafiało na trudności i to dość znaczne. Byli żandarmi, obawiając się 
zemsty ludności, niechętnie wstępowali do służby polskiej. Nowozaciężni zaś, 
demoralizowani przez agitację ks. Okonia, wdzierającą się wszędzie, nie przygotowani 
do zawodu, nie mogli być do służby używani.153

Nowy komendant żandarmerii - rotmistrz Borowiec rozpoczął swoją pracę od 
reorganizacji posterunków obsadzonych przez Dąbala przez niewłaściwych ludzi. Starał 
się w ten sposób unicestwić próby, czynione przez Dąbala, podporządkowania nowo 
tworzonej żandarmerii - Powiatowemu Komitetowi Chłopskiemu.154 Kilka jednak takich 
zorganizowanych posterunków zostało ponownie rozbrojonych przez ludność nie 
zadowoloną z nich. Na ich miejsce dawano innych ludzi.155

Tam zaś, gdzie w szeregach polskiej żandarmerii i na jej czele stali właściwi ludzie, 
np. na Powiślu czy Posaniu, skład ich został nietknięty. Na tych terenach zapewniało 
to ciągłość i prawidłowe funkcjonowanie służby bezpieczeństwa. Ciągłość tę i 
fachowość zapewniali częściowo byli żandarmi, Polacy ponownie w służbie polskiej 
zatrudnieni.

Aby sprawniej i szybciej służba bezpieczeństwa mogła działać, rotmistrz Borowiec 
zorganizował przy Powiatowej Komendzie Żandarmerii - oddział konny. Składał się on 
z około 20 jeźdźców, byłych żołnierzy kawalerii legionowej i austriackiej. 156

Wśród tych konnych żandarmów znaleźli się wspomniani już legioniści: sierżant 
Stanisław Magdziarz z Gorzyc, Jan Samołyk ze Skowierzyna, Jan Żak z Gorzyc i inni 
ściągnięci z terenu w myśl zarządzenia PKL z dnia 6 listopada o “administracji kraju”, 
by w skład żandarmerii (straży bezpieczeństwa) wchodzili w szczególności legioniści.157

Z chwilą zrzucenia panowania austriackiego nie ostał się, jak pisze Słomka,158 żaden 
stary wójt przy urzędowaniu. Najdłużej, bo do dnia 16 listopada 1918 r. - utrzymał się 
autor “Pamiętników”, wójt w Dzikowie - Jan Słomka.

Według niego poobalano dotychczasowe zwierzchności gminne z wójtami i radami, 
a na ich miejsce powołano nowych wójtów i komitety gminne, składające się z kilku 
mężów zaufania. Była to namiastka władzy miejscowej, wyłoniona samorzutnie, jak 
świadczy o tym przykład Gorzyc, sprawująca władzę na własnym terenie, dla 

38



zabezpieczenia ładu, porządku i bezpieczeństwa, w oparciu o aparat wykonawczy, jakim 
była uzbrojona straż wiejska.

Komitety te nie miały cech “rad ludowych”, a tym bardziej “rad włościańsko- 
robotniczych”, jak im to przypisują różni autorzy.159 Nie odegrały żadnej roli w ruchu 
politycznym chłopskim. Nie stały się organami władzy ludowej, którą to rolę im 
przypisują. Widoczny był brak jakiegokolwiek powiązania tych wiejskich komitetów z 
Powiatowym Komitetem Chłopskim. Ten ostatni powołany został przez wiec pod 
Bartoszem i przed nim, a nie przed gminnymi komitetami zdawał sprawozdanie.

Komitety gminne, z nowymi wójtami, nie podlegały, jako organy władzy 
wykonawczej, Powiatowemu Komitetowi Chłopskiemu, lecz dawnej władzy 
starościńskiej, komisarzowi PKL w powiecie. Nie znaczy to, że nie było usiłowania, ze 
strony Powiatowego Komitetu Chłopskiego, podporządkowania sobie nowych 
organów gminnych, nowych wójtów, komitetów gminnych, czy straży wiejskich - lecz 
nowy Komisarz PKL dr Łącki, znając teren, paraliżował to ich staranie. Jedną bowiem 
z pierwszych czynności dra Łąckiego, po objęciu funkcji Powiatowego Komisarza PKL 
w Tarnobrzegu, było usprawnienie administracji powiatu przez wprowadzenie po 
gminach, w nrejsce dotychczasowych, nowych wójtów z wyboru, rządowych 
komisarzy z nominacji, którzy - jak to wynika z akt personalnych rządowego komisarza 
Adama Grzywacza w Gorzycach160 - sprawowali swoją władzę już od 20 listopada 1918 
r., tj. za komendantury Dąbala.

Władza ta utrzymywała się na wsi przez stosunkowo dłuższy czas - do czasu 
opanowania chaosu i uspokojenia powiatu, jak świadczy podpis rządowego komisarza 
miasta Tarnobrzega - inż. Starego, położony na depeszy do PKL, 9 stycznia 1919 r.,161 
czy gminy Chmielów, złożony 7 września 1919 r. na podaniu chłopa wsi Chmielów do 
Ministra Spraw Wojskowych.162
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TRZECI TYDZIEŃ “REPUBLIKI 
TARNOBRZESKIEJ”

W dniu 20 listopada 1918 r. odbył się trzeci wiec pod Bartoszem w Tarnobrzegu. 
Dąbal, powiatowy komendant uważając, że tymi siłami wojskowymi, które posiadał da 
sobie radę - nie prosił o posiłki.

Innego zdania byli: nowy komisarz PKL - dr Łącki i rotmistrz żandannerii - Borowiec. 
Obawiając się, by nie powtórzyły się wypadki z ubiegłej środy, ściągnęli na ten dzień 
jakiś oddział lotny żandarmerii z Sandomierza.

Wojsko zgrupowane było, jak poprzedniej środy, w okolicy Małego Rynku i 
Komendy Powiatowej. Obeszło się jednak bez potrzeby użycia siły zbrojnej.

Wiec, jak zwykle, zagaił ks. Okoń. Po nim przemawiali inni mówcy. Wśród nich 
komisarz PKL Łącki, wyznając że uznaje władzę ludu i że jako jego sługa spełniał będzie 
wszelkie jego uchwały, zapewniając chłopów o swej dla nich życzliwości.

Jednym słowem powtórzył te wszystkie zapewnienia, jakie złożył na Posiedzeniu 
Powiatowego Komitetu Chłopskiego.163

Przemówienie dra Łąckiego zrobiło dobre wrażenie na zebranych. Oto dopięli tego, 
o co od dwóch tygodni na próżno walczyli. Wprawdzie nie uzyskali zatwierdzenia 
przez PKL wyznaczonego przez pierwszy wiec na stanowisko starosty (Komisarza PKL) 
Stefana Grzywacza, ale za to nowo mianowany przez PKL komisarz powiatowy uznaje 
władzę ludu i przyrzeka stosować się do jego uchwał, uznając Powiatowy Komitet 
Chłopski, jako swój organ doradczy i kontrolujący.164

Na koniec przemawiał Tomasz Dąbal, wyrażając ubolewanie, że na terenie powiatu - 
w Rozwadowie, Tarnobrzegu a następnie w Chmielowie - doszło do pożałowania 
godnych zaburzeń i rabunków. Oświadczył, że takie wystąpienie tłumu, podburzanego 
przez nieodpowiedzialne elementy przestępcze, szkodzą i dyskredytują cały radykalny 
ruch chłopski. Ostrzegł, że na przyszłość nie dopuści do powtórzenia się podobnych 
zajść i grabieży - jako powiatowy komendant wojskowy odpowiedzialny za spokój i 
bezpieczeństwo powiatu. Gotów jest również użyć siły zbrojnej dla utrzymania ładu i 
porządku w powiecie. Przemówienie jego przyjął tłum z mieszanym uczuciem. Zebrani 
po zakończeniu wiecu rozeszli się w spokoju.

W przededniu wiecu ludność Chmielowa w nocy z 19 na 20 listopada rzuciła się na 
fabrykę i zrabowała ją. Fabryka to: gorzelnia, tartak i cegielnia - własność Zdzisława 
Tarnowskiego. Celem dokonania aresztowania winnych napadu i rabunku prywatnego 
mieszkania dyrektora, w następną noc po napadzie kpt. Borowiec wyprawił się z 
oddziałem sandomierskim do Chmielowa.

Ludność Chmielowa, licząc na niemoc władz i brak egzekutywy, została tą wyprawą 
zaskoczona. Udało się ująć prawie wszystkich uczestników napadu i dowieść 
współudziału prawie całej wsi. Następnego dnia wyprawa z 12 aresztowanymi wróciła 
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do Tarnobrzega. Odbyła się ona za wiedzą nowego komendanta powiatu, Tomasza 
Dąbala.165

Tymczasem 20 listopada, Zygmunt Lasocki skierowuje pismo do Komendy 
Wojskowej w Krakowie166 z żądaniem odwołania Tomasza Dąbala z Tarnobrzega i 
przeznaczenie go do innej służby. Motywuje zaś swe żądanie tym, że dopóki Dąbal 
działać będzie w tej części kraju, nie można zaprowadzić tam ładu i porządku.

Dowiedziawszy się o tym, czy też wezwany telefonicznie, przybył Tomasz Dąbal w 
dniu 22 listopada do Krakowa, lecz nie zastał już brygadiera Roji, który otrzymawszy 
w dniu 6 listopada polecenie od Piłsudskiego przygotowania odsieczy Lwowa, udał 
się do Przemyśla.167 Komendę wojskową po nim w Krakowie, objął w dniu 18 listopada 
1918 r. gen. Gołogórski.168

Poczuwając się widocznie do winy i obawiając się odpowiedzialności, przybył 
Tomasz Dąbal nie sam, lecz z delegacją chłopów, w skład której wchodzili: Jan Rychel, 
Jan Gruszczyński, Wincenty Buczek i ktoś czwarty.169

W Krakowie udał się Tomasz Dąbal pod opiekę posłów i polityków PSL “Piasta”,170 
gdzie złożył długą pisemną deklarację, w której zapierał się, “by z akcją polityczną ks. 
Okonia miał cokolwiek wspólnego i jako żołnierz pragnie pracować na polu 
wojskowym ”..., że jest przeciwnikiem wszelkich zaburzeń i anarchii”. Wreszcie prosił 
Lasockiego za pośrednictwem przyjaciół politycznych, by mu pozwolił osobiście 
sprawę wyjaśnić.

W kornej postawie oraz z deklaracją w ręku,171 w której zobowiązał się słowem 
honoru, że nie będzie brał udziału w akcji politycznej, lecz wszystkie swoje siły 
poświęci akcji wojskowej, aby jak najwięcej żołnierzy zorganizować dla obrony 
Ojczyzny. Lasocki pisze: “przyszedł do mnie Dąbal, usłyszał kilka cierpkich słów o 
wichrzeniu wewnątrz kraju przez młodego oficera w czasie, gdy wrogowie niszczą 
kresy, a kobiety i dzieci bronią Lwowa, po czym deklarację od niego odebrałem i w 
dniu 22 listopada 1918 r. przesłałem ją bez żadnych komentarzy Komendzie Wojsk 
Polskich w Krakowie.'72 Uważałem bowiem, że tak jak byłem zobowiązany 
zawiadomić władzę przełożoną Dąbala o jego wichrzeniu, tak też obowiązkiem 
moim było poinformować ją o jego rzekomym postanowieniu poprawy”.

Kapitan Dąbal powróciwszy do Tarnobrzega, wbrew złożonej deklaracji, 
przypuszczając zapewnie, że uśpił czujność władz, jeszcze bardziej wichrzył w powiecie.

Wobec nowych zażaleń władz powiatowych (dra Łąckiego)173 władze wojskowe w 
Krakowie wdrożyły przeciwko niemu dochodzenie.

Mając w tych warunkach dość adiutantury, poprosiłem o przeniesienie mnie z 
Powiatowej Komendy WP i z dniem 26 listopada 1918 r. otrzymałem przydział, jak mi to 
później do “Książki stanu służby oficerskiej” wpisano, do 1 batalionu strzelców Ziemi 
Rzeszowskiej, stacjonującego w Tarnobrzegu.
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Kronikarz rozwadowskiego klasztoru pod datą 24 listopada 1918 r. zanotował: 
“Dziwna anarchia panuje na świecie - trony druzgotane, rządzi wola ludu, raczej 
motłochu, szczuta przez niesumiennych podżegaczy... Giną ludzie od zdradzieckich 
kul band, giną i od dziwnej choroby “hiszpanką ” zwanej. W niektórych 
miejscowościach, nie wyłączając Rozwadowa, całe domy wymierają. W parafii 
grębowskiej pokazała się najprawdopodobniej dżuma, która całe rodziny w kilku 
godzinach wysyła do wieczności”i74
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CZWARTY TYDZIEŃ ' REPUBLIKI 
TARNOBRZESKIEJ”

Następny wiec odbył się w środę dnia 27 listopada 1918 roku. Chłopi, jak zwykle 
zebrani pod Bartoszem, wiecowali spokojnie, gdyż oddziały wojskowe (w tym 
kompania asystencyjna z Wadowic) zgromadzone w okolicy budynku Rady 
Powiatowej nie przeszkadzały. Tylko ks. Okoń i inni przywódcy, przemawiający na 
wiecu, ostro atakowali Zygmunta Lasockiego i PKL w Krakowie za wszczęcie 
dochodzeń przeciwko kapitanowi Dąbalowi. On też sam, przemawiając na wiecu, 
usprawiedliwiał się, że zarzuty skierowane przeciw jego osobie są nieuzasadnione, a 
wywołane są wrogim nastawieniem do niego miejscowych władz i PKL w Krakowie.

A jakie było stanowisko nas, oficerów i naszej inteligencji, wobec rozgrywających 
się w Tarnobrzeskim wypadków?

W chwili, kiedy o granicę państwa toczy się walka na wschodzie z Ukraińcami, a na 
zachodzie o Śląsk Zaolziański z Czechami, kiedy nie wiadomo było jeszcze, jakie będą 
granice nasze z Niemcami i Rosją, dla każdego uczciwego Polaka, bez różnicy 
przekonań politycznych, jako pierwsze i najważniejsze zadanie było ustalenie 
przyszłych granic państwa, a nie walka o władzę, kto ją będzie w tym państwie 
sprawował.

Toteż, mimo pewnego sprzyjania przez niektórych z nas w pierwszych tygodniach 
ruchowi chłopskiemu, zdecydowanie potępiliśmy tak ks. Okonia jak i Tomasza Dąbala, 
którzy dla osobistych tylko celów wszczęli walkę klasową wtedy, kiedy jedność 
narodowa była w tym czasie jak najbardziej wskazana i potrzebna.

Najpierw zorganizowanie władzy państwowej, utrzymanie ładu i porządku, a potem 
dopiero przeprowadzenie reform wewnętrznych i walka o władzę w państwie, nie na 
drodze rewolucyjnej, lecz praworządnej, przez przeprowadzenie wyborów do sejmu.

Takie stanowisko zajmowała wówczas w Tamobrzeskiem cała inteligencja, nie tylko 
miejska, lecz i my, akademicy - synowie chłopscy.

Toteż ani jeden z kilkunastu nas w powiecie oficerów-akademików (słuchaczy szkół 
wyższych) - synów chłopskich (a byli wśród nich i koledzy szkolni Tomasza Dąbala z 
Dębicy, jak np. Jan Tracz, Leonard Madej, Franciszek Grochowiak, Jan Wiktor - starszy 
o rok w klasie) nie poparł akcji ks. Okonia i Tomasza Dąbala i nie przyłączył się do 
kierowanego przez nich radykalnego ruchu chłopskiego, co stwierdza też i Zygmunt 
Lasocki.175

Jak wynika z treści - rozkaz dzienny “Odprawę nr 12”176 z dnia 27 listopada 1918 r. - 
w zastępstwie komendanta powiatu miał podpisać por. Pietruszka. Widocznie z 
powodu dochodzeń prowadzonych przeciwko kpt. Dąbalowi, uważano w Powiatowej 
Komendzie, że rozkazu nie powinien podpisywać Tomasz Dąbal, lecz jego zastępca. 
Maszynistka pisząc rozkaz, na końcu wpisała: w.z. Pietruszka mp. por..
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Tymczasem rozkaz podpisał sam Dąbal własnoręcznie, przekreślając atramentem 
dodatek: w.z. Pietruszka m.p. por..

Wydając zarządzenie dla podległych mu oddziałów obchodzenia w dniu 1 grudnia 
1918 r. uroczyście rocznicy powstania listopadowego - nie rnyślał wcale o tym, że 
rozkaz ten, który podpisywał, będzie ostatnim w jego karierze wojskowej.

Korpus bowiem oficerski w Tarnobrzegu, dowiedziawszy się o dochodzeniu 
wszczętym przeciwko Tomaszowi Dąbalowi przez władze wojskowe w Krakowie, nie 
czekając na jego zakończenie - wypowiedział mu posłuszeństwo.177

Jak wynika z treści listu Wincentego Buczka do Dąbala z dnia 27 listopada 1918 r. - 
w którym jest mowa o usunięciu Tomasza Dąbala z piastowanych funkcji 
powiatowego komendanta WP - nastąpiło to po południu na odprawie oficerskiej w 
dniu 27 listopada 1918 r.178

Pierwszy, jako najstarszy, wystąpił por. Stanisław Sarnek stawiając zarzut 
Tomaszowi Dąbalowi, że złamał oficerskie słowo honoru dane w deklaracji krakowskiej, 
albowiem w mundurze, jako oficer i komendant powiatu, na wiecach wspólnie z ks. 
Okoniem, swymi mowami dalej podburzał chłopstwo. Zarzucił mu też prywatę z tego 
powodu, że Tomasz Dąbal miał przydzielić swemu ojcu parę koni z zasobów 
wojskowych.

Na to Dąbal do głębi wzburzony, dał rozkaz komendantowi żandarmerii - rotmistrzowi 
Borowcowi - aresztowania por. Samka. Ten wręcz odmówił wykonania rozkazu. 
Wówczas Dąbal zwrócił się do komendanta wadowickiej kompanii asystencyjnej, by 
aresztował Sarnka. Ten też oświadczył, że rozkazu nie wykona. Wówczas wszyscy 
obecni oficerowie - każdy od siebie - oświadczyli Dąbalowi, że wypowiadają mu 
posłuszeństwo. Jeden tylko ppor. Buczek Jan - nauczyciel z Mokrzyszowa (nie mylić 
z Wincentym Buczkiem nauczycielem z Sobowa), pełniący funkcję oficera 
prowiantowego i prowadzący kasyno oficerskie, starał się to przykre zajście złagodzić.

Wobec takiej postawy korpusu oficerskiego - Dąbal opuścił lokal i już więcej do 
niego nie wrócił. Zrzuciwszy mundur wojskowy: "przywdział kożuch i czapkę 
baranią" i - jak pisze Lasocki - "rozpoczął otwarcie agitację antymilitarną nie tylko 
słowem, ale i drukiem".l79

W taki to sposób zakończył kapitan Tomasz Dąbal swoją karierę wojskową w armii 
polskiej.

Meldunek o zajściu wysłany został do Komendy Wojsk Polskich w Krakowie, a 
Komendę powiatu do czasu wyznaczenia przez Kraków nowego Komendanta - 
zastępczo objął rotmistrz Borowiec.

Z dniem 1 grudnia 1918 r. zaprowadzono w całej Galicji stan wyjątkowy z powodu 
licznych rabunków i anarchii.180
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PIĄTY TYDZIEŃ “REPUBLIKI 
TARNOBRZESKIEJ”

Do następnego wiecu, który miał się odbyć w środę 4 grudnia 1918 r., rotmistrz 
Borowiec, w zastępstwie pełniący funkcję powiatowego komendanta, przygotował się 
należycie.

Mając dostateczne siły, nic ukrywał ich, jak dotąd to czyniono, na Małym Rynku, 
lecz uformował w dwuszeregu wzdłuż zachodniej ściany Rynku. Na siły wojskowe 
składały się: pluton konnej żandarmerii - około 20 ludzi, tarnobrzeska kompania 
piechoty - około 80 ludzi, kompania asystencyjna z Wadowic - około 100 ludzi, oddział 
żandarmów - 50 ludzi, oddział karabinów maszynowych - około 30 ludzi. Razem około 
250 ludzi należycie umundurowanych i uzbrojonych.

Naprzeciwko pod Bartoszem, jak zwykle wiecowali chłopi, słuchając mówców, którzy 
rzucali gromy na “panów” i “pańskie wojska”.

Dąbal, wskazując na spokojnie, z bronią u nogi stojące oddziały wojskowe, wołał: 
“Patrzcie chłopi na to hrabskie, lizuńskie wojsko, nie idą na odsiecz Lwowa, lecz 
nas tu pilnują, aby krzywdy jaśnie panom nie zrobić! Rozbroić ich!"

Tłum zaczął falować i groźnie podchodzić pod oddziały wznosząc okrzyki i 
zachęcając się wzajemnie do działania, wołając “baby naprzód!", “do bab nie będą 
strzelać! Bić cegłami!" Leżały one obok rozbieranego wówczas po wypaleniu się w 
1915 r. ratusza. Rzucane z tłumu, coraz częściej zaczęły padać na wojsko.

Wówczas rotmistrz Borowiec dał rozkaz do natarcia. Obie kompanie w rozwiniętym 
szyku ruszyły bardzo wolnym krokiem z karabinami i nasadzonymi na nie bagnetami 
skierowanymi do przodu.

Tłum zaczął się cofać, stłoczył się, a żołnierze, bijąc kolbami, popychali wśród 
krzyków stłoczone i nie mające dokąd uciec wiejskie kobiety.

W ten sposób według relacji Czesława (Wacława) Niezabitowskiego rozpędzono 
wiecujących.181

Wkrótce przybył do Tarnobrzega nowo mianowany przez Komendę Wojskową w 
Krakowie, wojskowy komendant powiatu, podpułkownik Stanisław Wróblewski. Z 
jego przybyciem zarzucony został pomysł organizowania pułku Ziemi Sandomierskiej, 
a organizowane w powiecie oddziały wojskowe otrzymały nową nazwę i weszły w skład 
1 Batalionu Strzelców Ziemi Rzeszowskiej, mającego swą siedzibę w Tarnobrzegu.

Rozkazem Naczelnego Wodza WP z dnia 17 listopada 1918 r. Dowództwo WP w 
Krakowie przemianowane zostało na Dowództwo Okręgu Centralnego w Krakowie, 
któremu podlegał Okręg Wojskowy w Rzeszowie. Okręg rzeszowski obejmował 
powiaty: Rzeszów, Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Mielec i inne.182

Z początkiem grudnia 1918 r. na wniosek PKL - Naczelne Dowództwo WP w 
Krakowie powierzyło komendę żandarmerii w Galicji generałowi Eugeniuszowi 
Dąbrowskiemu, byłemu komendantowi żandarmerii austriackiej. Ten, jako 
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doświadczony fachowiec, przeprowadził dokładną jej reorganizację na podległym mu 
terenie.

Odtąd dotychczasowa żandarmeria przemianowana została w “Straż 
Bezpieczeństwa”,183 a poszczególne komendy żandarmerii w “Powiatowe Dowództwa 
Straży Bezpieczeństwa”. Komendantem w Tarnobrzegu pozostał nadal rotmistrz 
Borowiec.
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PIERWSZA PACYFIKACJA POWIATU
Jak już o tym wspominałem, na skutek rozbrojenia żołnierzy, żandarmów austriackich, 

rozgrabienia magazynu wojskowego w Rozwadowie, sporo broni palnej znalazło się w 
rękach ludności, przez co stan bezpieczeństwa z dnia na dzień się pogarszał.

Dlatego też od samego początku władze polskiej żandarmerii jak i wojskowe 
przemyśliwały nad tym, jakby temu stanowi zaradzić. Z braku dostatecznie silnych 
oddziałów wojskowych akcję tę odkładano na później. Dopiero wypadki, które zaszły 
12 i 13 listopada 1918 r. przyspieszyły ją.

Nowo przybyły komisarz PKL dr Łącki, wraz z rotmistrzem Borowcem zwrócili się do 
Komendy Wojsk Polskich w Krakowie o przysłanie posiłków.

Przysłanie przez Komendę WP w Krakowie dostatecznie silnego, a przede wszystkim 
obcego (nie związanego z tutejszym terenem) oddziału wojskowego w postaci jednej 
kompanii asystencyjnej z Wadowic i 50 żandarmów zapoczątkowało poważnie tę akcję.

Nie znaczyło to, by przedtem jej nie przeprowadzano; była, ale na małą skalę. I tak - 
rotmistrz Borowiec, korzystając z tego, że w dniu 20 listopada 1918 r. otrzymał posiłki 
w postaci lotnego oddziału żandarmerii z Sandomierza, po skończonym wiecu w 
Tarnobrzegu wyprawił się ze swym oddziałem konnym do Chmielowa, gdzie, 
przeprowadziwszy rewizję u podejrzanych o rabunek osób, aresztował kilkunastu 
młodych chłopów.184

Kiedy przybyła wadowicka kompania asystencyjna i oddział lotnej żandarmerii do 
Tarnobrzega? - Dokładnie nie wiadomo. Według raportu referenta asystencji 
Dowództwa Generalnego Okręgu w Krakowie, za czas od 22 listopada do 20 grudnia 
1918 r., oddziały te figurują w akcji w Tamobrzeskiem.185

Czy oddziały miejscowego wojska brały udział w akcji rozbrajania ludności powiatu? 
Tego nie pamiętam, gdyż bezpośrednio, jako oficer artylerii, udziału w tym nie brałem.

Wprawdzie Słomka186 wspomina, że “wojsko, zamiast iść na odsiecz Lwowa, 
musiało zająć się uspokajaniem powiatu" i “dlatego nie poszły stąd posiłki do 
Galicji Wschodniej”. Ale to uspokojenie powiatu odbyło się siłami obcymi,187 jak 
zeznaje kpt. Borowiec, a miejscowe oddziały, jako związane z ludnością, mogły brać 
udział pomocniczy.

Przy tej więc pomocy przybyłej z zewnątrz, jak i miejscowej żandarmerii, rozpoczął 
rotmistrz Borowiec, jeszcze za komendantury kapitana Tomasza Dąbala, rozbrajanie i 
pacyfikację powiatu.

Pierwsze kroki skierowano na te miejscowości, które brały udział czynny w napadach 
na Rozwadów i Tarnobrzeg. Do takich należały: Turbia i Pławo z okolicą oraz wioski 
parafii grębowskiej.

Oddziały żandarmerii i kompania asystencyjna obstawiły wieś Turbię i wezwały 
chłopów do wydania broni. Chłopi odmówili. Przeprowadzono więc dokładne rewizje 
domów i budynków gospodarczych, ale znaleziono tylko niewielką ilość karabinów. 
Przy rewizji nie obeszło się bez bicia (to jest wymierzania kary chłosty) wobec tych, 
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którzy stawiali opór przy rewizji, jak i tych, u których znaleziono broń lub przedmioty 
pochodzące z rabunku.

Wezwano więc ponownie wieś, by wydała dwa karabiny maszynowe z amunicją, 
grożąc w przeciwnym razie spaleniem całej wsi, ale wezwanie to nie odniosło skutku.

Podpalono więc jakąś szopę stojącą samotnie, która zgorzała. Wówczas chłopi 
widząc, że nie żarty, wydali jeden karabin maszynowy i wskazali kto ma drugi. 
Gospodarza tego jednak nie zastano w domu, uciekł wcześniej - wobec tego 
wypytywano gospodynię, jego żonę.

Wachmistrz Stanisław Magdziarz zagroził kobiecie chłostą i zażądał, by wskazała, 
gdzie ukryty jest karabin maszynowy. Ta jednak zwymyślała go, jak i całe wojsko. Na 
to wachmistrz wydał rozkaz wymierzenia jej 25 batów.

To jednak nie pomogło. Wobec tego wymierzono jej dalsze porcje pytając za każdym 
razem: “gdzie karabin”. Dopiero po 40 uderzeniu wskazała miejsce ukrycia karabinu 
maszynowego.

W ten sposób wydobyto karabiny maszynowe, które włączone zostały do oddziału 
karabinów maszynowych w Tarnobrzegu oraz część broni palnej.188

Pacyfikację Grębowa tak opisuje Józef Matyka, zwany “Roch”:189
“Od stacji kolejowej Grębów żołnierze szli w tyralierze. We wsi spotykanych po 

zachodzie słońca chłopów, na ich własnym podwórku (np. gdy dawali paszę koniom 
czy krowom), zabierano i na posterunku odbywała się kontrola tożsamości. 
Następnie jednych zwalniano bez żadnej kary, innym wymierzano karę bijąc kijem 
po pośladkach, innych zatrzymano na posterunku. Niektórym udało się zbiec; jeden 
z pierwszych uczynił to Gądek, zwany Sakieta",190

Na weselu w Jamnicy bito wszystkich mężczyzn, jadło weselne zarekwirowano. 
Chodzenie żołnierzy od domu do domu było uzasadnione poszukiwaniem broni i 
przedmiotów wojskowych. Przy tym zabierano napotkaną słoninę, chleb i inne 
artykuły żywnościowe. Zbieranie żywności odbywało się raczej w sposób 
rabunkowy, bo bez żadnego pokwitowania".

Jak zaznacza Walenty Kułaga, zwany Kulą, z Jamnicy,191 “przeważnie byli bici ci 
chłopi, którzy niczym się nie interesowali, a takich na ogół spotykano w domach. 
Natomiast zwolennicy księdza Okonia i Dąbala, do tego posiadający broń, w 
domach nie sypiali i mieli się na baczności. Miejscem dla nich był las, dokąd 
pacyfikujący chłopski poryw nie zaglądali. Ich terenem działania były chłopskie 
zagrody, bo jeśli nie zastano chłopów, to zadowalano się czymś do zjedzenia, a tego 
sobie nie żałowano".

“Aby szybciej zgnębić ruch chłopski - pisze Słomka192 - komendant wojskowy 
powiatu tarnobrzeskiego, podpułkownik Wróblewski nakazał oddziałom karnym 
żywić się na koszt gmin, w których zaszły wypadki bezprawia i gwałtów", co 
doprowadziło do powszechnego stosowania bezprawia i przywłaszczania sobie przez 
żołnierzy nie tylko żywności, lecz i innych wartościowych przedmiotów, czy gotówki.
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W tym okresie było po wsiach dużo broni i ludzi wojskowo wyszkolonych. I gdyby 
ktoś wystąpił z inicjatywą organizowania własnych chłopskich formacji wojskowych - 
nie byłoby rzeczą trudną je zorganizować. Do tego jednak w czasie tej pierwszej 
pacyfikacji nie doszło.

Wojsko względnie spokojnie otaczało kolejno wieś za wsią, przeprowadzało rewizje, 
nie napotykając na żaden zorganizowany opór. Posiadający broń i biorący udział w 
napadach i rabunkach, przeważnie uciekali do lasów i tam się kryli, a przeczekawszy 
pobyt wojska we wsi - wracali.

Uchwałą PKL z dnia 10 listopada 1918 r. zarządzony został przymusowy pobór trzech 
roczników byłych żołnierzy austriackich w Galicji.193 “Pobór ten jednak - według 
Słomki194 - odbywał się leniwie, gdyż było powszechne przemęczenie wojną. Przy tym 
Dąbal jeździł wtedy po wsiach i uprawiał politykę przeciwrządową, namawiając 
ludzi, aby nie szli do wojska. ,.”195

W czasie przeprowadzanej pacyfikacji oddziały wojskowe wyłapywały uchylających 
się od poboru byłych żołnierzy i siłą doprowadzały do oddziałów miejscowych, co 
wprawdzie zwiększało ich stany liczebne, ale obniżało “morale”.

Wyniki rozbrajania powiatu, w tej pierwszej pacyfikacji, były nikłe. Oprócz dwóch 
karabinów maszynowych wydobyto z terenu zaledwie kilkaset karabinów.

Pod zarzutem brania udziału w rozbojach i napadach rabunkowych aresztowano 
kilkadziesiąt osób, które częściowo zatrzymano w areszcie w Tarnobrzegu, częściowo 
odsyłano do więzienia w Rzeszowie, które było też przepełnione. Toteż z braku 
konkretnych dowodów, aresztowani po paru miesiącach byli zwalniani, jak to miało 
miejsce z aresztowanymi w dniu 20 listopada 1918 r. w Chmielowie.196

W ten sposób w ciągu paru tygodni do 20 grudnia 1918 r. - wg Lasockiego197 - 
spacyfikowano te wioski, które posiadały broń i które brały udział w napadach na 
miasteczka, a zaburzenia częściowo uśmierzono.

Jednak - mimo pobytu w powiecie oddziałów asystencyjnych - kradzieże, rabunki, 
nocne napady i morderstwa nie ustawały. 1 tak kronikarz rozwadowski pod datą 11 
grudnia 1918 r. notuje:

“W nocy, o godz. 11 przed północą, kilku - najprawdopodobniej bandytów - 
dobywało się do klasztoru chcąc dostać się, jak sami stwierdzili do księży. Odeszli 
jednak z niczym na razie, ale czy wycieczki się nie powtórzą?...”'93

“Z tego rodzaju zbrodni najohydniejszą - według Słomki199 - popełniono w 
Skowierzynie, gdzie w nocy z 10 na 11 grudnia 1918 r. w zwierzęcy sposób 
zamordowano młodego zarządcę dworu na Podsaniu - Klimczykiewicza i jego młodą 
żonę. Z powodu upadku władzy, sprawcy morderstwa nie zostali ukarani, chociaż 
poszlaki zbrodni były dość wyraźne. Nie było bezpieczeństwa mienia ni życia, 
zapanowała niepewność, co przyniesie najbliższy dzień”.

Według relacji Walentego Samołyka,200 głównym sprawcą tej zbrodni był Stanisław 
Złotek z Kępia Zaleszańskiego. Po dokonaniu zbrodni był poszukiwany przez władze 
i ukrywał się. Pewnego dnia przyszedł do swoich krewnych do Motycza Szlacheckiego 
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i zanocował tam. Walenty Samołyk powiadomił Stanisława Magdziarza i w ten sposób 
Złotek został schwytany i odwieziony do Rzeszowa, ale wkrótce zdołał stamtąd zbiec 
i znów stał się postrachem okolicy.

Pierwsza akcja pacyftkacyjna miała za zadanie rozbrojenie ludności i skierowana była 
przeciw sprawcom rabunków, napadów bandyckich i ekscesów antyżydowskich. I 
gdyby nie odbywająca się równocześnie akcja przedwyborcza do Sejmu 
Ustawodawczego, minęłaby bez większego rozgłosu, tak jak przeminęło wiele 
podobnych akcji pacyftkacyjnych przeprowadzonych przez PKL i wojsko, chociażby 
w Łańcuckim, czy innych powiatach Galicji Zachodniej. Tymczasem tutaj, w 
Tamobrzeskiem, stało się inaczej.
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AKCJA PRZEDWYBORCZA
Józef Piłsudski dekretem z dnia 28 listopada 1918 r. zarządził przeprowadzenie 

wyborów do Sejmu Ustawodawczego, których datę ustalono na 26 stycznia 1919 roku.
Powiaty: tarnobrzeski, niżański, mielecki i kolbuszowski tworzyły jeden okręg 

wyborczy (nr 44), który miał wybrać 6 posłów do Sejmu Ustawodawczego. Od 
początku grudnia 1918 r. rozpoczęła się kampania wyborcza, w czasie której ks. Okoń 
i Dąbal rozwinęli szeroką i bardzo aktywną działalność wiecową.

Tomasz Dąbal, spaliwszy mosty za sobą, rzucił się z niebywałą energią, podobnie 
jak i ks. Okoń, by zdobyć mandaty poselskie i utrzymać się na powierzchni życia 
politycznego Małopolski.

Na wiecach wygłaszali obaj radykalne przemówienia, posługując się wszelkiego 
rodzaju hasłami demagogicznymi. Ukazując krzywdy i wyzysk ze strony obszamiczych 
dworów, wzywali chłopów do rozprawienia się z nimi.

Ogłaszali się za jedynych opiekunów chłopów obiecując, w razie wybrania ich na 
posłów, przeprowadzenie uchwały w sejmie wywłaszczającej bez odszkodowania 
obszarników i rozdanie ich ziemi chłopom.

Aby zdobyć jak najwięcej głosów brali w obronę wioski, które dotknęła pierwsza 
pacyfikacja. W przejaskrawiony sposób przedstawiali na wiecach rozgrywające się 
wówczas wydarzenia (palenie wiosek, strzelanie do bezbronnych chłopów, bicie 
chłopów, kobiet, dzieci i starców, rekwizycje żywności itp.), “dolewając oliwy do 
ognia”. Agitowali przeciwko wstępowaniu do armii i stawaniu do zarządzonego poboru 
wojskowego.

Odtąd zmienia się nastawienie Tomasza Dąbala i przywódców chłopskich do wojska 
i organizującego się batalionu. Wojsko, na którego czele stali zbuntowani oficerowie, 
okrzyknięto jako “burżuazyjne”, “pańskie”, broniące nie chłopów lecz “panów”, tj. 
inteligencji miejskiej, obszarników, byłych żandarmów i Żydów.

W ten sposób zdobyli zaufanie i wdzięczność wiosek lasowiackich. Przywódcy band 
dezerterów, którzy od niedawna prowadzili chłopów na rabunek Rozwadowa czy 
Tarnobrzega, stali się najgorliwszymi ich zwolennikami i propagatorami głoszonych 
przez nich haseł. Tworzyli swego rodzaju gwardię przyboczną,201 towarzyszącą 
przywódcom w czasie odbywania wieców w powiatach sąsiednich. Terroryzowali oni 
tak społeczeństwo jak i władze, nie dopuszczając do organizowania wieców i 
zgromadzeń publicznych przez inne stronnictwa polityczne.202 Nie dopuszczali do 
prostowania kłamstw i oszczerstw, od których się roiło w przemówieniach ich 
przywódców.

Zwyczaj wiecowania w każdą środę pod Bartoszem w Tarnobrzegu utrzymał się i w 
następnych miesiącach. Władze nie przeszkadzały w wiecowaniu tłumom, byleby tylko 
odbywały się one w spokoju, bez pogromów i rabunków. Były naciski na szefa 
administracji PKL - Zygmunta Lasockiego, by ograniczył tę swobodę wiecowania na 
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terenie “Republiki Tarnobrzeskiej”, lecz Lasocki kategorycznie się temu sprzeciwił, w 
rozmowie z Hupką w dniu 16 listopada 1918 roku.203

Uważał, że należy dać możność wyładowania się w ten sposób tłumom, licząc że po 
pewnym czasie wiece spowszechnieją i przestaną być atrakcyjne.

Tymczasem, wbrew jego przewidywaniom, “masy chłopskie ogarnęły jakieś 
niewyżyte namiętności - pasja wiecowania"

Jak stwierdza Spiss205 na terenie całego okręgu wyborczego nr 44 odbywały się 
niemal nieustannie wiece, zgromadzenia i manifestacje.

W każdy dzień targowy, w środowisku najsilniejszego skupienia przybyłych ludzi, 
wstawał niespodziewanie mówca i wiec już był gotów. W każde święto nieomal u wrót 
kościelnych, w chwili zakończenia nabożeństwa, zjawiała się grupa ludzi, rozpoczynała 
obrady z tym przeświadczeniem, że wychodzący z kościoła z ciekawości przyłączą się 
do wiecujących. W metodzie tej było dużo zrozumienia psychologii tłumu. Ludność 
znękana wojną łaknęła wiadomości ze świata. Toteż na widok zebrania ludzie porzucali 
interesy jarmarczne, porzucali nabożeństwa, byle móc wiecować. Dlatego wiece te bez 
jakiejkolwiek propagandy gromadziły po parę tysięcy osób. Informacje o tych wiecach, 
o hasłach tam głoszonych, ilości osób biorących w nich udział rozchodziły się daleko 
i szeroko i ściągały przy najbliższej sposobności dalsze tłumy. Doszło do tego, że wiece 
w Tarnobrzegu i Rozwadowie liczyły po 5 tysięcy osób.

Według Sokoła206 do dziś pozostały w pamięci grębowiaków te “gotujące się 
czasy". Na wspomnienie o nich, pamiętający je - chociaż wiekiem przygarbieni - 
ożywiają się i z uśmiechem w oczach powiadają: “To były czasy, kiedy chłop, co 
chciał, to robił. Mógł się do woli nagadać i ile sił nakrzyczeć”.

W związku ze wzmożoną agitacją i propagandą wyborczą przybywały dziesiątki, czy 
nawet setki nowych, oddanych chłopskiej sprawie agitatorów.

Ks. Okoń i Tomasz Dąbal urastają w tym czasie do roli trybunów chłopskich, stają 
się bożyszczami mas. Przejęcie się wygłaszanymi przez nich mowami - pisze Spiss207 
- było tak wielkie, że nie można było pomyśleć, aby ktoś ośmielił się przerwać 
mówcy. Rozniesiono by go!

“Przy takim ogólnym nastroju, nawet ta część ludności chłopskiej, która 
rozumiała demagogię i jej szkodliwość, bojąc się o całość swego dobytku i swe życie, 
poddawała się tej fali, nie mając odwagi podnieść głosu protestu".

Według Trawińskiej i Ciulika,208 podczas burzliwych dni listopadowych w 1918 r. - 
miało powstać “Chłopskie Stronnictwo Radykalne”. Według Stankiewicza209 - ks. 
Okoń utworzył Stronnictwo Radykalne dopiero w 1920 r., a według Ręka210 - przy 
końcu 1919 . Benon Dymek211 przedstawia Dąbala jako organizatora Chłopskiego 
Towarzystwa Radykalnego.

Jak z powyższych relacji wynika, zachodzi poważna różnica zdań co do czasu 
powstania Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego. Nie wdając się w szczegółowe 
rozważania, należy przyjąć, że przed wyborami do sejmu w styczniu 1919 r. jakaś 
organizacja polityczna chłopskiego ruchu - musiała istnieć.
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Czy ona od samego początku nosiła nazwę “Stronnictwo Radykalne”? Trudno 
stwierdzić. W każdym razie musiało nosić nazwę “Stronnictwo Chłopskie”. Według 
Ręka212 miało ono początkowo nosić nazwę “Radykalne Stronnictwo Chłopskie”.

Na przyjęcie takiej hipotezy wskazuje szereg faktów. Oto organem prasowym tego 
stronnictwa jest wydawana przez przywódców tego ruchu gazeta “Jedność Chłopska”. 
Jej pierwszy numer wyszedł w styczniu 1919 roku. Naczelnym redaktorem był w 
początkowym okresie ks. Okoń, a po jego aresztowaniu, funkcję tę objął i do końca 
sprawował Tomasz Dąbal.213 On też swoje artykuły polityczne, umieszczane w tej 
gazetce, podpisywał pseudonimem “Tomasz Chłopski”.214

W odezwie wydanej po zwycięskich wyborach sejmowych w dniu 26 stycznia 1919 
roku, działacze chłopscy w “Republice Tarnobrzeskiej” wzywają chłopów do 
organizowania po wsiach “Rad chłopskich”, jak i “Powiatowej Rady Chłopskiej” - jako 
reprezentacji politycznej.215

Z powyższych przykładów widzimy, że przydomek “chłopski”, przez radykalny ruch 
chłopski w Tamobrzeskiem był szczególnie używany i jak gdyby dla odróżnienia, 
podkreślany.

A A *

Ksiądz Okoń i Tomasz Dąbal, nie czując się dość silni, nie decydują się iść 
samodzielnie do wyborów, lecz idą wspólnie z ludowcami spod znaku “Przyjaciela 
Ludu” tj. zwolennikami Stapiriskiego.216 Ten głosił te same hasła, co radykalny ruch 
chłopski w Tamobrzeskiem.217

Wystawiono własną listę kandydatów na posłów do sejmu, jednakże w ramach PSL- 
Lewicy (nr 2). Głównym przywódcą, a zarazem kandydatem na posła z ramienia 
Stapińczyków był były poseł do parlamentu austriackiego, Franciszek Krempa, chłop 
z Padwi, powiatu mieleckiego, posiadający licznych zwolenników w powiecie 
tarnobrzeskim.

On też, obok głównych przywódców radykalnego ruchu chłopskiego: ks. Okonia, 
Tomasza Dąbala, Wojciecha Marchuta z Woliny, powiatu Nisko, Jana Sudoła z 
powiatu kolbuszowskiego, znalazł się na zgłoszonej liście. W ten sposób każdy z 
powiatów tworzących 44 okręgi wyborcze, miał swoich przedstawicieli na zgłoszonej 
przez te ugrupowania liście kandydatów na posłów do I Sejmu Ustawodawczego RP.

A jakie było stanowisko “Piasta” wobec ruchu chłopskiego w Tamobrzeskiem? 
Stanowisko to za Stankiewiczem218 można określić jako “próbę przemilczenia 
wydarzeń i zjawisk społecznych zachodzących na tych obszarach”. Na łamach 
“Piasta” w listopadzie i grudniu 1918 r. nie znajdujemy żadnej poważniejszej wzmianki 
na temat “Republiki Tarnobrzeskiej”. Chociaż w skład Powiatowego Komitetu 
Chłopskiego wchodzili ludowcy spod znaku “Piasta”, a komisarzem PKL w powiecie 
był ich stronnik i członek Rady Naczelnej PSL “Piast” - dr Benedykt Łącki.

Znajdujemy natomiast w “Piaście” nr 43,219 jak i w nr 48,220 ogólne wezwanie do 
chłopów:
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“Obowiązkiem ludności powiatu, a w szczególności ludowców, jest pomagać i 
ułatwiać urzędowanie p. Łąckiemu. Tylko karnością i posłuchem da dowód lud 
polski, że dorósł do władzy i wolności w wolnej Polsce Ludowej '.

Zdecydowane potępienie działalności ks. Okonia i Tomasza Dąbala, ze strony PSL 
“Piasta”, nastąpiło dopiero w styczniu 1919 r. przed wyborami sejmowymi.

PSL “Piast” wystawia listę wyborczą wspólnie ze stronnictwami prawicowymi, jako 
“Związek Stronnictw”, na czele której stanęli inż.: Andrzej Kędzior, Zygmunt Lasocki 
i ks. Stanisław Wolanin.

Po'opowiedzeniu się ks. Okonia i Tomasza Dąbala za Stapińskim, nie godzący się z 
ich hasłami ludowcy spod znaku “Piasta”, a to: Jan Rychel ze Skowierzyna, Adam 
Zieliński z Majdanu Zbydniowskiego, Walerian Wryk z Wielowsi oraz Stefan Grzywacz 
z Gorzyc, według relacji dra Leonarda Madeja221 wystąpili przeciw “Okoniowcom” tj. 
przeciw ks. Okoniowi i Dąbalowi, a poszli za “Piastem” tj. Bojką i Witosem. Dr 
Jaroszewski, komisaryczny w tym czasie burmistrz Rozwadowa, również krytycznie 
odnosił się wobec poczynań ks. Okonia i Tomasza Dąbala. Reszta działaczy chłopskich 
z Powiatowego Komitetu Chłopskiego poszła za ks. Okoniem i Dąbalem. Wówczas 
wioskom lasowiackim przewodzili: Jan Gruszczyński z Tarnobrzega, Wincenty Buczek 
z Sobowa, Franciszek Stadnik z Grębowa i Feliks Brania z Mokrzyszowa. Ci dwaj 
ostatni, po załamaniu się radykalnego ruchu chłopskiego, należeli później do PSL 
“Piasta”, a następnie do “Stronnictwa Ludowego”. Tymczasem Gruszczyński i 
Wincenty Buczek, związani z Dąbalem, czynni byli później w ruchu komunistycznym.
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NASTROJE LUDNOŚCI
Ekspedycje i represje wojskowe zaogniły sytuację w powiecie. Ludność Powiśla i 

Nadsania sprzyjała wioskom lasowiackim, współczuła ich losom. Na skutek 
stosowanych represji, jak i wyzyskującej te fakty wrogiej agitacji przywódców ruchu 
chłopskiego, nastroje chłopów w wioskach dotychczas spokojnych na Powiślu i 
Posaniu zaczynają się gwałtownie zmieniać. Wioski te, które dotychczas z pewną 
sympatią i życzliwością odnosiły się do tworzącego się wojska polskiego, jak i do 
oficerów im przewodzących, nagle zmieniają swój stosunek na chłodny, a w niektórych 
wypadkach na wręcz wrogi.

W pierwszym rzędzie odczuliśmy to my, oficerowie, którym przypisywano te 
represje. Nie byliśmy nic winni, bo żaden z miejscowych oddziałów dowodzonych 
przez nas, nie brał bezpośredniego udziału w pacyfikacji wiosek nadsańskich czy 
lasowiackich.

Pacyfikacji dokonywały oddziały obce, przybyłe z zewnątrz powiatu. W jednym tylko 
przypadku, we wsi Turbii, brał czynny udział wachmistrz Stanisław Magdziarz.

Całą odpowiedzialność za przeprowadzenie pierwszej pacyfikacji ponoszą nie 
oficerowie, którzy byli tylko wykonawcami rozkazów swych przełożonych, lecz ci, 
którzy te rozkazy wydawali. W pierwszym rzędzie komisarz PKL - dr Łącki, który wg 
Lasockiego222 kierował całą akcją pacyfikacyjną w powiecie. Oceniany był on przez 
Lasockiego, jako człowiek silnej ręki, który “wśród najtrudniejszych warunków w 
powiecie tarnobrzeskim zachował zimną krew i umiar i nie ustąpił przed terrorem".

Poza tym odpowiedzialność ponoszą: powiatowy Komendant WP ppłk Stanisław 
Wróblewski i rotmistrz żandarmerii Borowiec, który - jak to sam przyznaje w raporcie 
wysłanym do Ministerstwa Spraw Wojennych223 - "osobiście kierował prawie 
wszystkimi operacjami przeprowadzonymi w terenie".

Tak też prawdopodobnie było i w Turbii. W operacji, w której musiało brać udział 
więcej jednostek wojskowych, jak: kompania asystencyjna z Wadowic, oddział 50 
żandarmów, pluton konnej żandarmerii oraz oddziały miejscowe - jako pomocnicze, 
trudno uwierzyć, żeby wachmistrz Stanisław Magdziarz dowodził całością i mógł 
wydawać rozkaz podpalenia wsi, czy też stosowania kary chłosty.

Na miejscu musiał być rotmistrz Borowiec, który kierował całą akcją i wydawał 
rozkazy. Wachmistrz Magdziarz, jako prawdopodobnie komendant oddziału konnej 
żandarmerii, był wykonawcą tych rozkazów i na niego skierowało się później w pamięci 
wioski całą obrazę i nienawiść za to, co się działo, albowiem był znany, jako 
pochodzący z pobliskich Gorzyc.

W ten sposób, w parę lat później spisujący to wydarzenie dr Spiss,224 jego tylko 
wymienia jako pacyfikatora Turbii.

Wystarczył tylko jeden fakt brania czynnego udziału w pacyfikacji powiatu, przez 
byłego podoficera legionowego, by całą nienawiść i odpowiedzialność za te 
wydarzenia rzucić na legionistów.
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Dołączył się i drugi fakt, a mianowicie noszenie przez organizowaną armię polską 
munduru legionowego z nakryciem głowy “legionową maciejówką”. Stąd ludność 
miejscowa, nie odróżniając dawnych legionistów od nowo organizowanej armii 
polskiej, wszystkich - według Słomki225 - nazywała “legionistami”, a kronikarz klasztoru 
rozwadowskiego “wojskiem legionowym”.226

Dopóki oddziały asystencyjne przebywały na terenie powiatu, wrogość ta do wojska 
nie okazywała się na zewnątrz. Wybuchła ona z niebywałą siłą, kiedy kompania 
wadowicka i oddział 50 żandarmów opuściły w dniu 20 grudnia 1918 r. Tarnobrzeg,227 
by święta Bożego Narodzenia spędzić w swoich garnizonach.

Wówczas utrzymanie spokoju i porządku spadło całkowicie na miejscowe oddziały 
wojskowe, które częściowo same ulegały demoralizacji wskutek agitacji szerzonej przez 
ks. Okonia i Dąbala, jak i przez wcielenie do ich szeregów nielicznych wprawdzie, ale 
całkowicie opanowanych przez “nowinki” - rezerwistów z poboru czy łapanek.

Chłopi, zdając sobie sprawę z osłabienia sił wojskowych w Tarnobrzegu, pod 
wpływem agitacji zaczynają się zbroić. Słomka wspomina,228 że chłopi... “obliczali, ile 
we wsi jest karabinów i granatów ręcznych, układali się z innymi wsiami, żeby się w 
razie potrzeby wzajemnie wspierać. Uważali, że mają dość siły, żeby w danym razie 
wojsko rozbroić i ze wsi wygnać. Zmowy takie szerzyły się szczególnie we wsiach 
lasowiackich - Jeziorku, Zupawie...” .

Według Józefa Kozłowskiego229 “chłopi, spodziewając się wojsk Piłsudskiego, 
organizują oddziały “gwardii czerwonej ” uzbrojonej w karabiny i granaty, układają 
plany wspólnej obrony. W Stalach “czerwoną gwardię’’ zorganizowali bracia: 
Szymon i Walenty Dąbkowie,230 w Grębowie - Tadeusz Kopeć, ponadto oddziały 
gwardii powstały w Jeziorku, Zupawie i innych wioskach”.

Rotmistrz Borowiec w raporcie swym231 pisze: “Oddziałpowiatowej żandarmerii w 
Tarnobrzegu był ciągle w pogotowiu, właśnie w tym czasie zachodziła poważna 
obawa, że zostanie przez ludność napadnięty i rozbrojony, na co się kilkakrotnie 
zanosiło”.

W terenie nastroje pod wpływem agitacji ks. Okonia i Tomasza Dąbala rozpalają się, 
wzburzenie ogarnia coraz szersze masy ludności, temperatura walki wyborczej 
gwałtownie rośnie.

“ Rozagitowana i rozzuchwalona ludność - stwierdza protokół śledztwa 
nadzwyczajnego komisji sejmowej,232 dopuszczała się przeróżnych gwałtów, 
terroryzowała różne warstwy społeczeństwa a nawet władze”.

O brzemiennej w nieprzewidziane skutki sytuacji w powiecie świadczy pismo 
Komendy Okręgowej WP w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 1918 r., wysłane do Komendy 
WP w Tarnobrzegu,233 w którym donosi się, że: w powiecie tarnobrzeskim anarchia 
w zastraszający sposób się rozszerza, a podburzana ludność dopuszcza się coraz to 
nowych gwałtów”.

Komenda poleca przeprowadzić śledztwo i winne osoby wojskowe aresztować we 
własnej kompetencji, zaś osoby cywilne w porozumieniu z komisarzem powiatowym i 
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prokuratorem. Szczególne zainteresowanie wzbudzają osoby ks. Okonia i Dąbala. 
Okręgowa Komenda zapytuje: “Jakie jest zachowanie ks. Okonia i gdzie przebywa 
obecnie kapitan Dąbal? Przeciw tym i innym osobom z całą energią wystąpić".

Ponieważ wrzenie rewolucyjne w powiecie wywierało również wpływ na miejscowe 
oddziały wojskowe, władze uznały je za zdemoralizowane i niepewne. Zarządzono więc 
“przetransportowanie załogi Tarnobrzega, bez broni, pod komendą energicznych 
oficerów do Rzeszowa".234

Podobne stosunki, jak w powiecie tarnobrzeskim, panowały w innych powiatach 44 
okręgu wyborczego, a w szczególności w powiecie niżańskim, o czym świadczy pismo 
dowódcy żandarmerii, generała Dąbrowskiego do PKL w Krakowie z dnia 27 grudnia 
1918 r.,235 w którym prosi o wydanie przez PKL decyzji aresztowania ks. Okonia i 
Tomasza Dąbala i odstawienie ich do Krakowa”.

Z pisma tego dowiadujemy się o zapowiedzianym przez ks. Okonia i Dąbala wiecu w 
Nisku w dniu 1 stycznia 1919 roku.

k k k

W Nisku doszło w tym dniu do ekscesów, w czasie których jeden z tłumu został 
postrzelony, był nim Franciszek Ciepielewski z Przędzela.236 Wystarczyło to, aby 
stugębna plotka rozniosła po całej okolicy, a z nią gazety po całym kraju237 o dwóch 
czy czterech zabitych i około 15 rannych.238 Siły zaś wojskowe, które miały brać udział 
w rozpędzaniu i strzelaniu do tłumu, wyolbrzymiono do 800 żołnierzy piechoty, ośmiu 
karabinów maszynowych, dwu armat i pół szwadronu konnych żandarmów, wszystko 
ściągnięte z frontu ukraińskiego, kiedy faktycznie wg Lasockiego239 ściągnięto 
kompanię piechoty liczącą kilkudziesięciu żołnierzy.

Według relacji naocznego świadka, prof. Stanisława Bąka,240 “ekscesów” żadnych 
nie było. Miał przyjechać na wiec pociągiem ks. Okoń. Aby go powitać, na stacji 
zebrały się tłumy ludzi.

“Mijały się dwa pociągi - jeden z Rudnika a drugi z Rozwadowa. Ks. Okoń nie 
przyjechał, ale wśród tłumu puszczono pogłoskę, że przyjechał Lasocki. Podniósł 
się krzyk. Tymczasem pociągiem z Rudnika przyjechał pluton żołnierzy, który na 
stacji wszczął strzelaninę. Ktoś został ranny. Ludność rozbiegła się i zebrała na 
rynku (wielu miało broń palną krótką i sieczną - bagnety).

Na wiecu był Dąbal, Krempa i Marchut. Starostwo i sąd obstawiła policja 
krakowska. Po ulicach jeździły na wozach patrole wojskowe z karabinami 
maszynowymi. Kręcili się też oficerowie z pistoletami. Wiec, mimo gwałtownych 
przemówień Dąbala, odbył się w porządku. O zmierzchu uczestnicy rozeszli się w 
spokoju".

57



•k -k -k

"Do jakiego roznamiętnienia i zacietrzewienia doszło - pisze Spiss241 - nie wolno 
było podnieść prywatnie czy publicznie słowa protestu, czy ostrzeżenia .

A oto przykłady przytoczone przez Sokoła:242 "W Krawcach kierownikiem szkoły 
był Marian Kalicki, który nie ukrywał swego nieprzychylnego stanowiska wobec 
polityki tych dwóch trybunów ludu i na każdym kroku tę politykę ganił.

Zwolennicy ks. Okonia w Krawcach postanowili go utopić w rzece Łęgu, o czym 
dowiedziawszy się Kalicki, po kryjomu uciekł i więcej już do tej wsi nie wrócił.

Na zebraniu chłopów w Jeziorku przeciw robocie ks. Okonia i Dąbala 
wypowiedział się ówczesny kierownik szkoły tej wsi - Franciszek Domański. 
Wówczas chłop - Jan Kołodziej zawołał "Na gałąź z nim". 1 gdyby nie 
wstawiennictwo innego chłopa - Marszałka, najprawdopodobniej by to uczyniono.

Wkrótce po tym wypadku Domański wraz ze swoją rodziną przeniósł się z 
Jeziorka. W podobnej sytuacji znaleźli się nauczyciele w innych środowiskach 
lasowiackich: Józef Wojnas w Stalach, Michał Wargala w Mokrzyszowie, Tadeusz 
Furman w Zupawie".

Kronikarz rozwadowski pod datą 20 grudnia 1918 r. podaje:243 "Wola ludu w Pławie 
zrzuciła tamtejszego długoletniego kierownika szkoły, a w miejsce jego wybrała 
kierownikiem i nauczycielem byłego sierżanta austriackiego wojska! Sic!”

A oto inne:244
W niedzielę 5 stycznia 1919 r. w kościele OO. Dominikanów w Tarnobrzegu, ks. 

Ordon, rodak mokrzyszowski, odczytał list pasterski biskupa w Przemyślu podający 
wskazówki, jak katolicy mają głosować w czasie wyborów. Po odczytaniu listu zaczął 
ganić bezprawie, jakie zapanowało i wzywał lud do opamiętania. W odpowiedzi rozległy 
się w kościele krzyki: "Precz z polityką w Kościele!” Pod ich naciskiem ks. Ordon 
zmuszony został przerwać kazanie i zejść z ambony.

Nazajutrz, 6 stycznia, w święto Trzech Króli, wyszedł na ambonę dominikanin o. 
Alojzy i podobnie jak jego poprzednik zaczął rzucać gromy na radykalny ruch chłopski, 
grożąc klątwą i zamknięciem kościoła. W odpowiedzi zgromadzeni w kościele przyjęli 
tak groźną postawę, że o. Alojzy uznał za wskazane opuścić nie tylko ambonę, ale i 
kościół.

Ówczesne nastroje wsi tarnobrzeskiej odzwierciedla dobitnie wiersz pod tytułem: 
“Republika Tarnobrzeska”, napisany przez znanego poetę ludowego, Stanisława 
Gąsiorowskiego, rodem z Majdanu Zbydniowskiego, jednego z członków 
Powiatowego Komitetu Chłopskiego. Podpisywał swoje wiersze pseudonimem “Stach 
znad Sanu” lub “Autor z Chłopskiej Góry”.245 Wiersz ten drukowany był znacznie 
później w “Woli Ludu” - organie prasowym Radykalnego Stronnictwa Chłopskiego.

58



REPUBLIKA TARNOBRZESKA
Jest w Tarnobrzegu na rynku Bartosza Posąg, 
rzeźbiarza Korpala twór dłuta,
Pod którym liczą pilnie grosz do grosza
Co tydzień w środę, pogoda czy plucha. 

Wokół pomnika piękne majdanianki, 
rozkładające cebulowe wianki.

Przed tym pomnikiem lud się raz zgromadził
W listopadowe, południe gorące
I nad niedolą swoją bratnią radził,
Ludzi tam wsiowskich zeszło się tysiące.

Z Bartoszowego posągu - trybuny 
Strzelały chłopskich mówców słów pioruny.

Jak jedno serce biły tam serc krocie,
A mnogie skargi wołały do nieba:
Kto otrze gorzkie łzy wdowie, sieroce,
Kto powszedniego da zgłodniałym chleba? 

W owe słoneczne pamiętne południe 
Jakby się ludzkich dusz otwarły studnie.

Jakby się stare otworzyły rany,
Wieki niewoli krzyczały spod ziemi, 
Lud płakał polski wciąż poniewierany, 
Nędzni, pod batem pańskim wzrośli niemi, 

Tam przemówili pod pomnikiem Bartka - 
Mowa ich była, jak krew w żyłach wartka.

Lud sandomierski, ten roboczy mazur
Z piasków i rędzin, bagien, leśnych polan
(Biada ci, jeśli wlazłeś mu za pazur!)
Ten lud, co “panu” kłaniał się do kolan, 

Na wiec się zebrał w powiatowym mieście - 
Głowa przy głowie, chłop - mąż przy niewieście.

Co tam uradził i spisał na karty,
Ziemi żądając, ludowego władztwa, 
To wysłuchały pańskie szpiegi, czarty 
Które niech piekło chłonie za łajdactwa!

Wnet się rozległa w Polsce wrzawa dzika: 
Jest w Tarnobrzegu Chłopska Republika!

Zamiast ludowi dać do życia karmy 
Przysłano z PKL krakowskich “gości” - 
Przybyli c.k. rządcy i żandarmy,
Bośmy niegodni - wedle nich - wolności, 

My, z Tarnobrzeskiej chłopy Republiki 
Rabusie, łotry, zbóje, bolszewiki....
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Według Trawińskiej i Ciulika246 wiersz datowany jest: listopad 1918 r., a podpisany 
pseudonimem “Autor spod Chłopskiej Góry”. Z treści jego jednak wynika, że mógł 
powstać nie w listopadzie 1918 r. lecz później, po pierwszej czy nawet drugiej 
pacyfikacji powiatu, w której brali udział przysłani przez PKL “goście-żandarmy”, kiedy 
to, po napadach na dwory, przeciwnicy radykalnego ruchu ludowego - jego 
zwolenników nazywali “rabusiami”, “zbójami”, “bolszewikami”.

Tamte nastroje przedstawia również pieśń dziadowska Wojciecha Wiącka:

PIEŚŃ O POŚLE KSIĘDZU OKONIU, CHŁOPSKIM MĘCZENNIKU

(na nutę: “Posłuchajcie grzesznicy o straszliwym sądzie”)
W Baranowie miasteczku - stycznia dnia szóstego
Roku tysiąc dziewięćset i dziewiętnastego

Zjechało się moc ludu ze czterech powiatów
I radzili, jak zdobyć chłopskich sześć mandatów.

Wyszedł na wóz Ksiądz Okoń i rzekł: pochwalony 
Jezus Chrystus, za biednych strasznie umęczony 

Na wiek wieków zabrzmiało z piersi zgromadzonych 
Chłopów, kobiet, biednych sierot, żołnierzy ranionych.

Ksiądz pouczał o prawach wyborczych do Sejmu 
Prosił, aby lud korzystał z wyborów do Sejmu.

Prosił o zgodę i jedność podczas głosowania
Wzywał lud do spokoju wiernego wytrwania.

Przemawiało kilku mówców o chłopskiej niedoli
I żołnierze powiadali o strasznej niewoli.

Wiec spokojnie zakończono, wszystko poszło gładko
Ksiądz w ostatku zaczął śpiewać o “Serdeczna Matko”.

Chóry głosów poszły w niebo - niebiosa rozdarły
Uniosły tę skargę ludu - niebiosa otwarły.

Gdy się lud rozszedł do domów ciemnieć się zaczęło
Dom gdzie był Ksiądz Okoń wkoło wojsko otoczyło.

Wszystkie drogi zastawili na koniach żandarmi 
Zaaresztowali Księdza, ze czci go obdarli.

Przywieźli maszynowe i ręczne granaty
A na karabiny ręczne nadziali bagnety.

Najstraszliwsza noc w Ogrójcu była Chrystusowa 
Taką miał noc Ksiądz Okoń w drodze do Rzeszowa.

Do więzienia go wepchnęli i zamknęli bramy
“Masz pokutę Księże za to, że trzymasz z chłopami”.

“Gdybyś trzymał za hrabiami - biskupem byś został 
Miałbyś dzisiaj sto pokoi, tysiące byś dostał.”

Rozpłakał się Ksiądz serdecznie, polecił się Bogu
I przeżegnał czterech chłopów u samego progu.
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Czterech chłopów całą drogę Księdza pilnowało
Ażeby go hrabskie wojsko nie zamordowało.

W zimnie, w głodzie, na podłodze Księdza mordowali
Gdy się chłopi dowiedzieli żywność mu posłali.

I trzymali Księdza w kaźni przez całe wybory
Po wyborach wypuścili, mówili że chory.

Ksiądz był męczon bardzo strasznie za sprawą ludową
I o małą chwilę tylko - przypłaciłby głową.

Biedne chłopy jak sieroty, cały ten lud polski,
Głosowały wszyscy hurmą, zdjęły ten krzyż Pański.

I oddali wszystkich głosów blisko sto tysięcy
A w Królestwie chłopi dali głosów jeszcze więcej.

Posłem ludu męczonego Ksiądz Okoń wybrany
Wszystkie krzywdy pousuwa lud uratowany.

Wojciech Wiącek z Machowa, 1919 rok, styczeń
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MOJA DALSZA SŁUŻBA WOJSKOWA
W Batalionie Strzelców Ziemi Rzeszowskiej, stacjonującym w powiecie 

tarnobrzeskim, przebywałem od 26 listopada do 15 grudnia 1918 r. jako oficer 
nadliczbowy, używany do różnych zleceń i wyjazdów służbo'' ■'h poza teren powiatu.

Od dnia 16 grudnia 1918 r. do 5 stycznia 1919 r. zatrudniony byłem w Komisji 
Żywnościowej w Nadbrzeziu przy inwentaryzacji zapasów żywnościowych byłego 
wojska austriackiego.

Zasoby te'dawały podstawę do zorganizowania w Nadbrzeziu “Wojskowego 
filialnego magazynu żywnościowego”.247

W magazynach wojskowych w porcie znajdowały się składy żywnościowe takich 
artykułów jak: mąka, kasza, groch, suszone jarzyny, cukier, sól, tytoń, nafta, zapałki 
itp.. Magazynów pilnowała 2 kompania, dowodzona przez chorążego legionowego Jana 
Tracza. Ponadto w spichlerzu dworskim hr. Tarnowskiego w Trześni znajdowało się 
luzem zsypane zboże, a w oborze dworskiej kilkadziesiąt sztuk bydła przeznaczonego 
na rzeź dla wojska austriackiego. Wszystko to pod opieką kilku zaledwie żołnierzy- 
ochotników. Pieczę nad całością zapasów w Trześni miał legionista Stanisław 
Tomaszewski, syn ekonoma z Zakrzowa, który przez osobistą znajomość z rządcą 
folwarku w Trześni uzyskiwał żywność i niezbędną pomoc w obsłudze oddanego mu 
pod dozór inwentarza żywego.

Mimo tak szczupłej ochrony, tak w Nadbrzeziu, jak i w Trześni - panował zupełny 
spokój i nie doszło do rabunku mienia poaustriackiego. Dziwiliśmy się sami, że ludność 
okoliczna, mając tuż pod bokiem takie artykuły, których brak wówczas dawał się 
powszechnie odczuwać, nie uderzyła na magazyny i nie rozgrabiła nagromadzonych 
zapasów.

A działo się to wszystko w tym czasie, kiedy tuż na południu w wioskach 
lasowiackich rabowano i grabiono w całej pełni.

Takie nastawienie miejscowego i okolicznego społeczeństwa w stosunku do 
pozostawionego mienia poaustriackiego przypisać należy: wielkiemu wyrobieniu 
obywatelskiemu, poszanowaniu cudzej własności i patriotyzmowi miejscowej ludności, 
która nie tylko, że sama wstrzymywała się od grabieży, ale i innych nie dopuszczała na 
swój teren (straże wiejskie).

Podobnie, jak w spichrzu dworskim, na folwarku w Trześni zmagazynowane było 
zboże uzyskane z oddawanych przez wioski kontygentów, także w spichlerzu dworskim 
na folwarku hr. Tarnowskiego w Mokrzyszowie. Zapasy tego zboża nie były strzeżone 
przez wojsko i za mojego pobytu w Tarnobrzegu pozostawały nie naruszone.

W Budzie Stalowskiej znajdowały się zapasy siana ułożone w stogi, zebrane z 
obszernych okolicznych łąk hr. Tarnowskiego, jako pasza dla koni armii austriackiej. 
Stogi te w pierwszym tygodniu po upadku Austrii, jak o tym wspominałem, zostały 
przez ludność sąsiednich wiosek rozgrabione.
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Jednym z tych, który odczuł wrogie ustosunkowanie się chłopów wobec oficerów - 
był mój ojciec, ludowiec, zwolennik Krempy i Stapińskiego. Zwolennicy tego odłamu 
i działacze chłopscy, jak np. Wawrzyniec Gancarz w Miechocinie, odsunęli się od 
niego, co odczuł boleśnie ten nagły zwrot w nastrojach tylko mojej
obecności w Tarnobrzegu..

Doszło do tego, że obawiając się jakiegoś napadu, czy podpalenia, rodzina moja na 
zmianę musiała czuwać w nocy z bronią w ręku (pozostałą w okopach po powrocie 
Rosjan w czerwcu 1915 r.).

Nie chcąc narażać rodziców w Miechocinie na takie przykrości, uprzedzając 
zapowiedziane przeniesienie oddziałów wojskowych do Rzeszowa, opuściłem w dniu 
5 stycznia 1919 r. Tarnobrzeg i udałem się do Krakowa z zamiarem dotarcia do 
Poznania, by wstąpić w szeregi tworzącej się tam armii wielkopolskiej. W Krakowie 
spotkałem kolegów pułkowych, za namową których dnia następnego, 6 stycznia 1919 
roku, otrzymawszy przydział do baterii odchodzącej na front ukraiński, wyjechałem 
razem z nią do Gródka Jagiellońskiego. Była to bateria por. Włodzimierza 
Dembińskiego, wchodząca w skład dywizjonu kpt. Edmunda Knolla-Kownackiego.

W grupie pułkownika Zielińskiego brałem udział w walkach z Ukraińcami o Gródek 
Jagielloński, Bartatów, Lubień itd.

Za moim przykładem, jak się później dowiedziałem, opuścili wkrótce Tarnobrzeg i 
inni oficerowie legionowi: Jan Tracz i Tadeusz Niezabitowski, wchodząc w skład 
pułków piechoty formowanych na Lubelszczyźnie.
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REPRESJA WOBEC PRZYWÓDCÓW
Wobec takich nastrojów i ogólnego wzburzenia w “Republice Tarnobrzeskiej”, 

wydział administracyjny PKL na wniosek dowództwa^andarmerii, zwrócił się do 
prokuratury z żądaniem aresztowania ks. Okonia i Tomasza Dąbala. Prokuratura 
podzieliła to stanowisko i uzyskała sądowe nakazy aresztowania.248

Ks. Okoń, po wiecu w Baranowie dnia 6 stycznia 1919 r. został aresztowany i 
osadzony w więzieniu rzeszowskim.249

Tomasz Dąbal ostrzeżony przez jednego ze sprzyjających mu oficerów, pod osłoną 
nocy przebywając Wisłę, znalazł schronienie w Sandomierskiem250 i nie został 
aresztowany, jak to twierdzi Wiesław Nowakowski.251

Aresztowanie ks. Okonia spowodowało akcję protestacyjną i interwencyjną ze 
strony miejscowych działaczy chłopskich.252

Już 7 stycznia 1919 r. delegacja chłopów tarnobrzeskich interweniowała u 
prokuratora w Rzeszowie, w sprawie zwolnienia ks. Okonia z więzienia. Nic nie 
zyskawszy, przybyła dnia 8 stycznia 1919 r. z Wojciechem Wiąckiem na czele do 
Krakowa i zgłosiła się do Daszyńskiego z prośbą o interwencję u władz centralnych.

W tej sprawie, działacz socjalistyczny, Artur Hausner wysłał tego samego dnia list 
do premiera Moraczewskiego,253 w którym razem z Daszyńskim proszą o interwencję 
w Ministerstwie Sprawiedliwości i nakaz do prokuratora w Rzeszowie o 
natychmiastowe wypuszczenie ks. Okonia z więzienia.

W kilka dni później Daszyński i Stapiński wysłali w tej sprawie telegram do ministra 
spraw wewnętrznych Thugutta.254

Sam aresztowany, ks. Okoń, wysłał również depeszę do premiera Moraczewskiego, 
a gdy to nie odniosło skutku, ponowił swą prośbę o wypuszczenie na wolność z 
więzienia rzeszowskiego, aby - jak pisał - “mógł wpłynąć dodatnio na wzburzone 
umysły ludu w moich powiatach".255

W sprawie zwolnienia ks. Okonia interweniował również Thugutt, ale także bez 
rezultatu. Ks. Okoń został zwolniony z więzienia dopiero po wybraniu go na posła do 
sejmu.256
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NAPADY NA DWORY I FOLWARKI
W miarę zaostrzenia się sytuacji w terenie mnożą się napady rabunkowe w powiecie. 

Kronikarz rozwadowski notuje257 pod datą 28 grudnia 1918 r.:"Wnocy okradziono kasę 
depozytową w tutejszym sądzie, zabrano 8 tys. koron”. 1 stycznia 1919 r. - “napady 
i rabunki w ruchu. W okolicy Bykowca obrabowano leśniczego, zabrano mu 
gotówkę 30 tys. koron". 5 stycznia 1919 r. “obrabowano zarządcę ks. 
Lubomirskiego". 12 stycznia 1919 r. “w nocy napad rabunkowy na inspektora lasów 
ks. Lubomirskiego - p. Pospisila i Paulicę. Dwóch zbrodniarzy ujęto".

Pierwszą wiadomość o napadach ludności lasowiackiej na folwarki, które miano 
rabować - podał Spiss.258 Miały one nastąpić po rzekomym odparciu chłopstwa 
maszerującego na Tarnobrzeg w dniu 14 listopada 1918 r.. Wiadomość ta, jak już 
wspomniałem, nie odpowiada prawdzie. Żadnych napadów na dwory i folwarki w tych 
czasach nie było. Podawane przez Spissa szczegóły odnoszą się do czasów 
późniejszych, o czym będzie jeszcze mowa.

Na początku grudnia 1918 r. “Wyzwolenie” doniosło: “ Wieś rzuca się na dwory. 
Świeżo parotysięczny tłum ruszył na pałac hr. Goetza w Rozwadowie..

Wiadomość powyższa też nie odpowiada prawdzie, albowiem według relacji por. 
Leonarda Madeja, ówczesnego komendanta placu w Rozwadowie,260 Goetz żadnego 
pałacu w Rozwadowie nie posiadał, a nawet takiego pałacu w ogóle w mieście nie 
było. Goetz-Okocimski posiadał dobra Wrzawy-Skowierzyn.

Pierwszy taki napad w powiecie nastąpił dopiero w dniu 8 stycznia 1919 r..261 Czy 
była to reakcja na aresztowanie w dniu 6 stycznia księdza Okonia? Dziś trudno 
powiedzieć! W dniu tym miejscowi chłopi w Mokrzyszowie, z nowym wójtem, Piotrem 
Paziem na czele,262 rzucili się na spichlerz dworski hr. Tarnowskiego, gdzie 
zmagazynowane było zboże zebrane z kontyngentów nakładanych jeszcze przez rząd 
austriacki na okoliczne wioski. Zboże to rozdzielili między siebie.

Nie była to jeszcze akcja skierowana bezpośrednio przeciwko obszarnikowi hr. 
Tarnowskiemu, albowiem nie zrabowano samego folwarku (inwentarza żywego i 
martwego) poza pewną ilością zboża, które złożono w tym samym spichrzu, obok zboża 
poaustriackiego.

Mokrzyszowianie zabierali mienie pozostawione przez były rząd austriacki, w skład 
którego wchodziło też zboże dostarczone jako kontyngent przez ich wioskę. Czuli się 
więc niejako usprawiedliwieni, bo zabierali swoją własność, zabraną im pod 
przymusem.

Gdy wiadomość o tym fakcie rozeszła się po okolicy, według relacji Słomki,263 miała 
w nocy z 8 na 9 stycznia nadciągnąć do Mokrzyszowa ludność Stalów, Żupawy, 
Jeziorka i Grębowa, a według Sokoła264 i Czerpaka265 tylko sama ludność Żupawy 
zabrała z folwarku 31 krów, 10 jałówek, kilka koni, 2 wozy i 240 kwintali ziemniaków z 
kopców.266
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"Była to - według Słomki21’7 - straszna noc, ludzie rozdzierali cudzą własność jak 
wilki, bydło zarzynali na miejscu i mięsem się dzielili .

Był to więc pierwszy napad i rabunek mienia dworskiego skierowany po przeszło 
dwumiesięcznym panowaniu “Republiki Tarnobrzeskiej” - bezpośrednio przeciwko 
obszarnikom”.268

Drugi taki pogrom folwarku i dworu Seweryna Dolańskiego w Grębowie nastąpił dnia 
10 i 11 stycznia 1919 roku.

Uczestnik tych wydarzeń, Marcin Stadnik z Jeziorka, który do wsi rodzinnej z niewoli 
rosyjskiej wrócił na święta Bożego Narodzenia 1918 r. - tak opisuje:269 "Żupawiacy 
urządzili zajście na folwark w Mokrzyszowie (8 stycznia), zabierając stamtąd krowy 
i co się dało. Hr. Tarnowski wysłał swój własny oddział, uzbrojony w karabiny i 
granaty, do Żupawy w celu poskromienia tej wsi (10 stycznia 1919 r.). Oddział ten 
zaczął od bicia mieszkańców. Wówczas Jan Szewc i Jakub Duma, syn Kazimierza, 
który pochodził z Jeziorka - pojechali na koniach do Jeziorka, aby im przyszli z 
pomocą dla odparcia hrabskich pachołków (tak ogólnie nazywano oddział 
wojskowy stacjonujący iv Tarnobrzegu). Prawie wszyscy chłopi z Jeziorka wyruszyli 
z odsieczą do Żupawy! Jedna część z tzw. Królewszczyzny - poszła od północy, a 
druga od strony południa.

Gdy nas zauważyli żołnierze hrabiego, to czym prędzej opuścili wieś i nie 
zdołaliśmy się zetrzeć z nimi. Teraz my zbieramy żupawiaków i marsz na Tarnobrzeg. 
Gdyśmy dochodzili do Stalów, to już na nasz widok posterunek żandarmerii 
opustoszał kierując się na Tarnobrzeg. W Stalach dołączyli do nas chłopi.

Urządzamy naradę i dochodzimy do wniosku, że za mało mamy broni (według 
innej wersji, jakaś kobieta idąca z Tarnobrzegu powiedziała tym chłopom, że w 
mieście jest bardzo dużo wojska). Musimy zdobyć ją na posterunkach i gdzie się da. 
Zawracamy i udajemy się w kierunku Grębowa, dokąd doszliśmy wieczorem (10 
stycznia 1919 r.). Otoczyliśmy posterunek w Grębowie, odebrali broń i amunicję, a 
posterunkowym kazaliśmy iść do domów.

Stąd, z większą ilością broni, szliśmy w kierunku dworu Dolańskiego. W tym 
czasie na tynku grębowskim było duże zbiegowisko ludzi, ale nikogo nie 
przyjmowaliśmy do naszej grupy.

Od Niwy szliśmy rowami po obu stronach drogi. We dworze nastawili się na 
obronę, bo gdyśmy podeszli pod bramę, to w naszą stronę padły strzały. 
Odpowiedzieliśmy silnym ogniem, na który nie było ogniowej odpowiedzi. W płocie 
porobiliśmy dziury i weszliśmy do parku, otaczając pałac.

Natenczas Kostek Drzewicki, rządca, wyszedł z pałacu i stanął przed nami. Na 
nasze pytanie ‘‘kto strzelał?” odpowiedział, że zawoła strzelających, którzy się 
zgłosili.

Odebraliśmy im broń, a ponieważ nikogo nie ranili, więc nie karaliśmy ich. Nam 
chodziło o broń i dziedzica (Dolańskiego), którego nie znaleźliśmy.
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Byliśmy przemęczeni i nie mogliśmy kontynuować dalszego marszu za bronią. IV 
planie mieliśmy, ażeby ze dworu wziąć wozy i pojechać do Budy Stołowskiej w celu 
rozbrojenia tamtejszego posterunku. Następnie udać się do Tarnobrzega i oddział 
hrabiowski ująć.

Mając jakby w dostatecznej ilości broni, mogliśmy decydująco wpłynąć na władzę 
powiatową, by zaraz przeprowadziła reformę rolną. Lecz taki plan odłożyliśmy i 
powróciliśmy do domów z tym, co się dało wziąć ze dworu”.

Następnej nocy (11 stycznia) powtórzono napad na dwór Dolańskiego.270 Teraz 
Uczynili to chłopi z Miętnego, Wydrzy, Klonowego, Krawców, Zapolednika z jednej 
strony i Jamnicy z drugiej strony. Grębowiaków również przy tym nie brakowało.

Chłopi do dworu szli pieszo, jechali również furmankami. Zabrano prawie wszystko, 
co się dało zabrać: siano, słomę, bydło, konie, zboże, mąkę, urządzenia rolnicze, uprząż, 
wozy, inwentarz żywy a nawet z kuźni znikły wszystkie narzędzia kowalskie.

Z Borku Odrzewy “Sokółek”, siano zabrali chłopi z Jamnicy, przy czym byli w 
mundurach austriackich i mieli karabiny. Czeladź folwarczna nie tylko nie ratowała 
mienia dworskiego, ale sama brała udział w rabowaniu. Podobno nawet starsi i 
zamożniejsi gospodarze rabowali.

Stanisław Czerpak tak przedstawia te wydarzenia:271 “Kapitan Borowiec wyruszył 
na czele 100-osobowego oddziału wojska, chcąc ten ruch zlokalizować i nie 
dopuścić do tego, by się rozszerzył na inne okolice. Do oddziału wojska przyłączyły 
się grupy okolicznej żandarmerii. Koncentracja sił wojskowych wywołała oburzenie 
mieszkańców Zupawy. Padło hasło: “wojsko rozbroić”. Na pomoc wezwano 
pobliskie Jeziorko, gdzie Jan Duma, Paweł Jeż i Jan Szewc zbierali chłopów. 
Mobilizacja sił przebiegała szybko. Już około godziny JO jadący na koniu Duma 
prowadził za sobą 100-osobowy oddział chłopów uzbrojonych w karabiny, siekiery 
i kosy.

W Żupawie połączyły się w jedną grupę oddziały z obu wiosek i ruszyły za 
cofającym się wojskiem do wioski Stale. Do walki nie doszło z powodu ciągłego 
wycofywania się oddziału kapitana Borowca. Niewielka grupa, złożona z elementów 
bandyckich, oderwała się od oddziału chłopskiego i ruszyła na sklepy żydowskie w 
Stalach.272

Część chłopów pod przywództwem Antoniego Rutyny pomaszerowała do 
Grębowa, gdzie rozbroiła posterunek żandarmerii i z folwarku Seweryna 
Dolańskiego zabrała 50 fur siana.

Czesław (Wacław) Niezabitowski relacjonuje:273 “Nieprawdąjest, aby -jak topodaje 
Spiss - planowany był w dniu 14 listopada 1918 r. napad na miasto Tarnobrzeg 
przez chłopów. Prawdą natomiast jest, że napad taki był przygotowany w terminie 
późniejszym, w początkach stycznia 1919 roku.

Było to tak: do stołówki oficerskiej mieszczącej się już później nie w budynku 
żandarmerii lecz w Kasynie Urzędniczym (obecnie Dom Kultury) - wpadł leśniczy hr. 
Tarnowskiego z Żupawy p. Dzierżyński i widząc spokojnie jedzących obiad oficerów 
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wykrzyknął: "Wy tu spokojnie siedzicie, a tam na Tarnobrzeg idzie wielki tłum 
chłopów z cepami, widłami a niekiedy z karabinami ” i dalej wyjaśniając dodał, że 
chłopi przyszli do leśniczówki i kazali jemu i całej służbie iść na czele pochodu.214 
Zapytani dokąd i po co mają iść - objaśnili: "do miasta na bunt i rabunek!’’ Jemu 
samemu udało się jakoś uciec z tego pochodu i przybyć z ostrzeżeniem.

Natychmiast zarządzono alarm oddziałów i wysłano patrole we wskazanych 
kierunkach. Rzeczywiście stwierdzono, że od wsi lasowiackich idzie gromada 
chłopów na miasto. Telefonicznie - jako obwód - ściągnięto kompanię z Nadbrzezia, 
która pod dowództwem chor. Jana Tracza forsownym marszem, wałem nad Wisłą 
przybyła do Tarnobrzega. W międzyczasie tarnobrzeskie oddziały wojskowe zajęły 
stanowiska po obu stronach drogi do Mokrzyszowa, przed stacją kolejową w 
Tarnobrzegu.

Gdy gromada idąca na miasto została ostrzeżona, że wojsko nie puści jej do 
miasta, zawróciła i w drodze powrotnej splądrowała niektóre folwarki. Wiadomość 
podana przez Spissa,21s że zbliżające się tłumy chłopstwa przepędzone zostały 
ogniem karabinów maszynowych, nie jest prawdziwa, bo do strzelaniny, wobec 
wycofania się chłopów, w ogóle nie doszło".

W świetle podanych relacji przebieg wydarzeń mógł być następujący:
Mokrzyszowianie, zapewne w obawie przed oddziałami tarnobrzeskimi, nie mieli 

odwagi rzucić się na sam folwark, a zadowolili się rozebraniem w dzień między siebie 
złożonego zboża poaustriackiego. Gdy się o tym wieść rozeszła, że nie zrabowano 
samego folwarku, bandy okoliczne, jak podaje Słomka,276 ze Stalów, Żupawy, Jeziorka 
i Grębowa, porozumiawszy się ze sobą, urządzają w nocy z 8 na 9 stycznia 1919 r. 
napad i grabież folwarku w Mokrzyszowie. Zdając sobie sprawę, że zrabowane mienie 
w czasie rewizji może zdradzić ich udział w grabieży, krowy i jałówki zabijają na miejscu, 
a mięso dzielą między uczestników. Musiała w tym nocnym napadzie brać udział 
większa ilość ludzi z różnych wiosek, wielce prawdopodobne, że i z samego 
Mokrzyszowa, bo trudno przyjąć, że mięso z ubitych 31 krów i 10 jałówek przypadło 
tylko jednej wiosce Żupawie. Ludność tej wioski w jednorazowym posiłku, nawet do 
syta, nie mogła spożyć tyle mięsa, a zapasów robić nie mogła, w obawie przed 
spodziewaną rewizją.

Prowodyrami całej tej akcji prawdopodobnie była ludność Żupawy, albowiem 
przeciwko niej skierowane były pierwsze represje.

Władze tarnobrzeskie zaalarmowane napadem na folwark mokrzyszowski są bezsilne. 
Wysyłają w dniu 9 stycznia depeszę do PKL w Krakowie z prośbą o pomoc. 
Tymczasem rotmistrz Borowiec na gwałt ściąga z powiatu posiłki żandarmerii i nie 9 
stycznia, zaraz po napadzie i grabieży, ale dopiero 10 stycznia wyprawia się ze swym 
słabym oddziałem do Żupawy, w celu poskromienia tej wsi. Ja szacuję go na połowę, 
tj. 50 ludzi (20 konnych żandarmów plus około 30 ściągniętych z powiatu). Gdyby 
rotmistrz Borowiec posiadał 100 dobrze uzbrojonych ludzi, nie cofałby się przed tłumem 
źle uzbrojonym (częściowo w kosy, cepy, widły i siekiery).
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W czasie wynikłej strzelaniny prawdopodobnie ciężko ranny został Adam Stadnik z 
Jeziorka, który zmarł dnia następnego 11 stycznia 1919 roku.

Według Czerpaka, celem kapitana Borowca miało być zlokalizowanie tego ruchu i 
niedopuszczenie, by się rozszerzył na inne okolice. Tymczasem stało się coś 
przeciwnego. Wioski: Jeziorko i Żupawa, rozzuchwalone tak łatwym wyparciem 
słabego oddziału kpt. Borowca, maszerują za nim, ustępującym przed przewagą 
chłopstwa, do Stalów i tu się zatrzymują. Dochodzą do przekonania, że do 
zaatakowania samego Tarnobrzega (tj. tamtejszych oddziałów wojskowych) sił nie 
mają. Zawracają więc, by - jak to podaję Franciszek Stadnik - zdobyć więcej broni w 
Grębowie, a na wszelki wypadek zabierają wozy, na których potem wywożą z folwarku 
i dworu Dolańskiego “co się dało wziąć” i 50 fur siana.

Ludność Grębowa i okolicznych przysiółków nie bierze udziału w grabieży, 
obserwując z zaciekawieniem, co z tego wyniknie. A widząc, że władze następnego 
dnia, 11 stycznia, nie stosują żadnej represji wobec sprawców napadów i grabieży 
folwarków, ośmielona bezsilnością władz, w nocy przystąpiła do całkowitego pogromu 
dworu i folwarku Dolańskiego

Tak więc nieprzemyślana wyprawa kpt. Borowca (słabymi siłami), zamiast zdusić w 
zarodku zapalne ognisko, wywołała reakcję łańcuchową chłopstwa i spowodowała 
pożar, który ogarnął całą Grębowszczyznę.

Zastanawia fakt, że rotmistrz Borowiec wyprawił się na Żupawę nie korzystając z 
pomocy miejscowych oddziałów wojskowych. Czyżby im nie ufał?

Natomiast wprost niewiarygodna jest wiadomość, podana przez Spissa,277 a za nim 
powtarzana przez licznych autorów, że “ludność po wyrabowaniu folwarków zajęła 
grunta i łąki dworskie i podzieliła się nimi”.

Przecież to była zima (8-11 stycznia),278 ziemia była zmarznięta i praktycznie nie 
można było wówczas przeprowadzić jakiegokolwiek podziału ziemi (wbijać pale). Nie 
było też czasu po temu, bo aby przeprowadzić podział ziemi folwarcznej, trzeba by 
najpierw poczynić pewne przygotowania, jak: sporządzić listy kandydatów, komu 
ziemię dać, uzgodnić te spisy między sobą w gromadzie, ile tej ziemi z osobna każdemu 
przydzielić, a te spory i przetargi w gromadach mogły trwać tygodniami.

Na to nie było czasu, bo przecież w parę dni po 10 stycznia 1919 r. przybyły do 
powiatu silne oddziały wojskowe279 i rozpoczęła się druga pacyfikacja, podczas której 
chłopi w wioskach lasowiackich nie mogli myśleć o podziale ziemi dworskiej, bo zajęci 
byli troską ratowania własnej skóry. Po drugiej pacyfikacji, chłopi już się nie podnieśli, 
a tym samym nie mogli przeprowadzić podziału ziemi dworskiej.

Sam Słomka,280 powołując się na list Marczaka do hr. Tarnowskiego, pisze, że 
“podżegacze zachęcali, żeby chłopi (dopiero) na wiosnę orali pańskie grunta dla 
siebie”.

Wszelkie więc na temat podziału pańskiej ziemi podawane wiadomości, np. przez 
Jana Gruszczyńskiego281 o Nagnajowie, są wytworem fantazji i nie odpowiadają 
prawdzie. Stwierdza to i prof. Stanisław Bąk, jeśli chodzi o folwark grębowski.
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Słomka wspomina,282 że do masowych rabunków doszło w Budzie Stalowskiej i 
Motyczu. W Budzie Stalowskiej było nadleśnictwo, folwarku nie było, możliwe więc, 
że miał na myśli stogi siana poaustriackiego zrabowane zaraz w pierwszych dniach 
listopada 1918 roku.

Natomiast, jeśli chodzi o Motycze, to według relacji Walentego Samołyka283 z 
Motycza Szlacheckiego, napadu nocnego na dwór tamtejszy, własność Żyda Koma, 
miała dokonać banda rozbójnicza dezerterów z Kępia Zaleszańskiego, ale w jakim 
czasie, nie udało się ustalić.

Napadu i rabunku na folwark w Baranowie, własność Stanisława Dolańskiego 
dokonano prawdopodobnie znacznie później, bo 5 czy 6 maja 1919 r., kiedy zrabowano 
miasteczko Baranów, o czym będzie jeszcze mowa.
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DRUGA PACYFIKACJA POWIATU.
Zaalarmowane napadem na folwark mokrzyszowski, wysyłają w dniu 9 stycznia 1919 

roku, władze tarnobrzeskie depeszę do PKL w Krakowie z prośbą o szybką pomoc 
wojskową.284

W parę dni później przybyły posiłki wojskowe i rozpoczęła się druga pacyfikacja.
Według Słomki285 "do powiatu przybyła lotna kompania żandarmerii pod 

komendą por. Makowskiego i tak długo pozostawała, aż powiat doprowadzono do 
porządku.

Żandarmeria powiatowa i lotna, posiłkowana przez oddziały wojskowe (5 
kompanii)286 przeszły kolejno przez powiat od wsi do wsi i przeprowadziły rewizje, 
zwłaszcza tam, gdzie tworzyły się bandy zbrojne i dopuszczano się rabunków. Przy 
rewizjach odbierano zrabowane cudze mienie i ukrytą broń, a z powodu masowych 
przestępstw (zwłaszcza kradzieży drzewa), winnych karano na miejscu, doraźnie 
przy zastosowaniu chłosty. Winni otrzymywali 25-50 kijów na tyłek. W ten sposób 
karano bądź jednostki, bądź gminy.

Niektórych przestępców aresztowano i oddano Sądowi Obwodowemu w 
Rzeszowie do ukarania. Ogółem aresztowano za kradzieże, rabunki i napady na 
dwory około 350 ludzi. Podnoszono skargi, że sprowadzona żandarmeria i wojsko 
dokonywały egzekucji bezwzględnie, bijąc jednych za rabunki, innych, by wydali 
broń i wyjawili winnych oraz rekwirując żywność dla siebie. Opowiadano, że w ten 
sposób zostało ukaranych 4.000 chłopów, a kilkunastu zabito. Trudno sprawdzić 
ile w tych zarzutach jest prawdy" - kończy Słomka.

"Zdarzyło się - pisze w raporcie swym dowódca oddziałów pacyfikacyjnych kapitan 
Borowiec287 - że przy akcji pacyfikacyjnej powiatu miałem po kilkaset aresztowanych 
dziennie do przesłuchania, poza tym kierowałem prawie każdą akcją osobiście, gdyż 
nie można było na nikim polegać”.

W jaki sposób przeprowadzana była pacyfikacja powiatu świadczy fakt, że 
komendant powiatu ppłk Wróblewski “nakazał oddziałom karnym żywić się na koszt 
tych gmin, w których zaszły wypadki bezprawia i gwałtów”.288

Według źródeł: - Kronikarz OO. Kapucynów podaje,289 że "w dniu 15 stycznia 1919 
roku przybyła do Turbii ekspedycja karna wojskowa, która wyszukuje rzeczy 
skradzione, odbiera karabiny, bije po 25 w siedzenie - szczególnie podrostków. Za 
to wszystko Turbia daje przymusowe mieszkania i wikt, no i podobno 10 koron 
dziennie na jednego żołnierza. Podobna ekspedycja ma być w przyszłości w 
Rzeczycy Długiej i Padwi”.

"Jako skutek napadu na dwór Dolańskiego w Grębowie, nastąpiła wojskowa 
ekspedycja karna. Winnych nie zdołano pochwycić, aresztowano tylko 
podejrzanych, pobito niejednego dotkliwie, a zupełnie niewinnego i spokojnego 
człowieka, nazwiskiem Karol Gortych (powszechnie Kwiatoń), zastrzelono”,290
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“Przy przeprowadzaniu w wielu gminach powiatu tarnobrzeskiego rewizji za 
bronią palną i za zrabowanymi w Ślęzakach przedmiotami Waldmana Dawida przez 
oddział wojskowy w sile 20 ludzi w dniu 24 stycznia 1919 r. zabrano bez 
odszkodowania Michałowi Widuchowi ze Ślęzaków dwie świnie wartości 1600 
koron, a Tomaszowi Radzimowskiemu ze Ślęzaków krowę wartości 4.300 koron. 
Prawdopodobnie krowę i świnię użyto na zaprowiantowanie wojskowej ekspedycji 
karnej”29'.

Jerzy Hudzbac pisze:292 “Oddziały regularnego wojska uśmierzały republikę, 
katując jej uczestników, zabijając opornych, wtrącając do więzienia przywódców. 
Mężczyźni, uczestnicy Czerwonej Gwardii, po kilku nierównych potyczkach z 
legionistami (tj. regularnym wojskiem), rozproszyli się po lasach. Katowano więc 
pozostałe w domu przy dzieciach kobiety. Brały po 25 kijów na gołe ciało, a gdy 
mimo to nie chciały zdradzić kryjówki mężów, podwajano wymiar do 50 kijów i aż 
do skutku”.

Według Kozłowskiego293 “do starć z wojskiem doszło w Stalach, Żupawie i 
Jeziorku”. 7. Wojtowicz 'podeąe2'*...” Rozpoczęły się sądy doraźne i mordy. We wsi 
Jamnica zginął od kul chłop Wojciech Burdzy, we wsi Stale - Antoni Ślupa”. Według 
relacji prof. Stanisława Bąka295 w Grębowie przez głupi przypadek zginął, Bogu ducha 
winny, Karol Gortych. W Jeziorku przez żandarmów zabity został w dniu 11 stycznia 
1919 r. Adam Stadnik lat 18.296

Tomasz Dąbal w artykule “Jedność Chłopska” pisał:297 “Biją ludzi kolbami, 
poniewierają kobiety, dopuszczając się niesłychanych strasznych gwałtów 
wynędzniałej ludności, opornymi zapełnia się areszty”.

Oddziały wojskowe nie tylko przeprowadzały rewizje po domach, ale także 
przetrząsały lasy i leśne kryjówki - a to schrony i ziemianki w okopach, pozostałe po 
froncie z 1915 roku.

W czasie tych obław zabierano ze sobą wszystkich byłych żołnierzy, uchylających 
się od zarządzonego poboru wojskowego.

Szczególną zaciętością w stosunku do chłopów miały się odznaczać oddziały 
podhalańskie,298 co stwierdza nawet sam Lasocki299 pisząc:

“W powiecie tarnobrzeskim starałem się jak najdłużej zwlekać z energicznymi 
środkami dla stłumienia rozruchów. Dopiero gdy rozruchy i rabunki zwolenników 
Dąbala i Okonia przybrały jeszcze groźniejsze rozmiary, jak poprzednio, wysłano z 
końcem stycznia300 na ich stłumienie dwie kompanie strzelców podhalańskich30' ... 
Swemu oburzeniu dali wyraz, występując bardzo energicznie przeciwko 
zbuntowanym, których rozzuchwalenie doszło do tego stopnia, że ostrzeliwano 
oddziały wojska. Wtedy dopiero zaszły wypadki zastrzelenia stawiających opór z 
bronią w ręku. Stosowano też chłostę dla wydobycia ukrytej broni. Wynik był ten, 
że oddano w tych okolicach około 2000 karabinów”.

Analizując przebieg drugiej pacyfikacji powiatu możemy stwierdzić:
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a) ludność w niektórych wioskach przeciwstawiała się zbrojnie i stawiała 
zorganizowany opór oddziałom przeprowadzającym pacyfikację,

b) represje, stosowane przez oddziały żandarmerii i wojska, były dotkliwe, zwłaszcza 
stosowanie kary chłosty, rekwizycje żywności itp.,

c) ilość poszkodowanych, zwłaszcza ukaranych chłostą, podana przez Słomkę, a 
powtarzana za nim przez innych autorów, to 4 tys. osób, wydaje się być przesadzona, 
chociaż możliwa, gdy się zważy, że bardzo dużo osób ukaranych zostało za kradzież 
drzewa,

d) podawana w wątpliwość, przez samego Słomkę, ilość osób zabitych przy 
stosowaniu oporu z bronią w ręku, w świetle dzisiejszych źródeł spada do czterech i 
dwudziestu jeden rannych,302

e) podawana przez Lasockiego ilość karabinów - 2000 - a przez władze wojskowe 
1200 sztuk,303 wydaje się prawdopodobną, jeśli się zważy, że przy rewizji wszystkich 
wiosek powiatu zapewne zbierano broń, którą posiadały oficjalnie straże wiejskie,

f) rozporządzając dużymi siłami zbrojnymi, kapitan Borowiec mógł przeprowadzić 
dokładnie przeszukiwanie lasów i ująć prawie wszystkie elementy ukrywające się 
dotychczas bezkarnie przed odpowiedzialnością za swoje czyny.

g) jak stwierdza kpt. Borowiec “oddziały przysłane w styczniu 1919 r. do 
przeprowadzenia pacyfikacji powiatu tarnobrzeskiego i sąsiednich, dopuszczały się 
często przeróżnych i niemiłych nadużyć'.

h) najdotkliwsze represje spadły powtórnie na wioski lasowskie, które pierwsze 
zaangażowały się w grabieży folwarków, stawiały wojsku zorganizowany opór, a przy 
tym były najbardziej oddanymi stronnikami ks. Okonia i Dąbala, co pacyfikacji tej 
nadało dodatkowego charakteru represji politycznej, jako zwalczanie przed wyborami 
zwolenników radykalnego ruchu chłopskiego.

Lasocki stwierdza:304 “najdłużej trwały niepokoje w powiecie tarnobrzeskim, 
wywołane i podsycane przez ks. Eugeniusza Okonia i agenta bolszewickiego 
Tomasza Dąbala. I tu zostały wreszcie stłumione w końcu stycznia 1919 roku".

A Tadeusz Spiss305 na ten temat tak się wypowiada: “Pacyfikacja przywróciła w 
powiecie tarnobrzeskim przynajmniej zewnętrznie ład społeczny... oraz 
poszanowanie własności prywatnej. Ta zbrojna interwencja jednak nie zmieniła 
społecznych i politycznych nastrojów wśród szerokich mas, a może je nawet w 
niejednym wypadku zaostrzyła".

Tak faktycznie było! Druga pacyfikacja pogłębiła wiarę i zaufanie mas chłopskich 
do ks. Okonia i Tomasza Dąbala. Nie zdołała nastraszyć chłopów, a jej wynik, jak 
wykazały to wybory, był wręcz przeciwny!
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WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO
W okresie między 6 stycznia 1919 r., tj. aresztowaniem ks. Okonia, a wyborami do 

sejmu w dniu 26 stycznia - radykalny ruch chłopski, pozbawiony swoich głównych 
przywódców - ks.Okonia i Dąbala, nie załamał się.

Wprawdzie część przywódców - działaczy chłopskich spod znaku “Piasta”, odpadła 
już w grudniu 1918 r., co w pewnym stopniu osłabiło aktywność tego ruchu. Za to, na 
skutek stosowania dotkliwych represji wobec wiosek lasowskich, przybyły dziesiątki 
czy setki fanatycznie oddanych zwolenników tego ruchu chłopskiego, zastępując 
ubyłych.

Na czoło w tej akcji wysunęli się w tym czasie: Wincenty Buczek - prawa ręka 
Tomasza Dąbala, Tomasz Kubicki z Siedleszczan, zwolennicy Stapińskiego oraz 
Wojciech Wiącek z Machowa - jak świadczą ich podpisy na odezwie wydanej po 
zwycięskich wyborach.306

Radykalni działacze chłopscy na czołowe miejsce w swym programie wyborczym 
wysunęli przeprowadzenie reformy rolnej bez odszkodowania, przez co zyskali 
zaufanie i powszechną popularność wśród szerokich mas chłopskich.

Stronnictwa prawicowe, z “Piastem” na czele, nie mogły organizować swoich zebrań 
i wieców publicznie, gdyż były one stale rozbijane przez zwolenników radykalnego 
ruchu chłopskiego. Skazane były na zwoływanie zebrań poufnych. Takie poufne 
zebranie zwolenników “Piasta” odbyło się w Tarnobrzegu w dniu 15 stycznia 1919 
r.,307 na które przybył hr. Lasocki z Krakowa, kandydujący w okręgu 44 z ramienia 
“Piasta” w wyborach do sejmu.

Represje i prześladowanie skierowane przeciwko przywódcom ruchu chłopskiego, 
jak i bezwzględna pacyfikacja powiatu odbiła się głośnym echem, tak w powiecie 
tarnobrzeskim, jak i w sąsiednich, zaostrzyła sytuację i podniosła nastroje chłopów do 
temperatury wrzenia tak, że ci prawie solidarnie w dniu 26 stycznia 1919 r. opowiedzieli 
się za listą nr 2 PSL-Lewicy.

W całym okręgu wyborczym nr 44 - na 119 tysięcy uprawnionych - głosowało 96 
tysięcy, z czego na listę PSL-Lewicy padło 75.673, tj. około 79% ważnych oddanych 
głosów. Wspólna lista PSL “Piasta” i prawicy uzyskała około 15 tys. głosów. Ponadto 
na listę żydowską padło około 5 tys. głosów.308

PSL-Lewica zdobyła na sześć - pięć mandatów poselskich. Jako posłowie zostali 
wybrani: Ks. Okoń, Tomasz Dąbal, Franciszek Krempa z Padwi, Jan Sudoł z Lipnicy 
oraz Wojciech Marchut z Woliny.

Natomiast z PSL “Piasta” uzyskał mandat tylko inż. Andrzej Kędzior, przepadł 
Zygmunt Lasocki.

W powiecie tarnobrzeskim na listę PSL-Lewicy padło 26.300 głosów, na listę PSL 
“Piasta” i prawicy zaledwie 1725 głosów.309

Nie licząc głosów żydowskich, na listę PSL-Lewicy oddanych zostało prawie 94% 
wszystkich głosów chrześcijańskich w powiecie, a na PSL “Piasta” zaledwie 6%, co 
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świadczy wymownie o nastrojach wówczas panujących.
Jeśli odliczymy głosy, jakie padły w miasteczkach na listę prawicową “Piasta” 

(inteligencji, umiarkowanego mieszczaństwa itp.j, to ilość głosów, które padły na wsi 
tarnobrzeskiej na listę “Piasta”, spadnie do 700-1000 głosów, co świadczy o znikomych 
wprost wówczas wpływach “Piasta” na wsi tarnobrzeskiej.

Olbrzymia więc większość ludności wiejskiej, w tym całe Powiśle i Posanie, oddało 
swe głosy na listę radykalną nr 2.

Ten olbrzymi sukces wyborczy radykalna lista nr 2 uzyskała w pierwszym rzędzie 
dzięki temu, że był to okręg wyborczy, w którym kilkakrotnie wybierany był posłem 
Franciszek Krempa z Padwi i Wojciech Wiącek z Machowa. Wpływy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego (Przyjaciela Ludu) były tu wielkie, a po drugie, nastąpiła 
radykalizacja poglądów dużej części chłopów, wykazujących dotychczas nastawienie 
umiarkowane, na skutek agitacji zwolenników “Republiki Tarnobrzeskiej”, a w 
pierwszym rzędzie Wojciecha Wiącka posiadającego duży wpływ w powiecie.

Cóż dziwić się chłopom z Powiśla czy Posania, że sprzyjali radykalnemu ruchowi 
chłopskiemu i hasłom przez niego głoszonym: równości społecznej i ziemi dla chłopów!

Jedni marzyli może o kawałku ziemi, który by poprawił ich sytuację materialną, 
drudzy, którzy tej ziemi nie potrzebowali, wspominając czasy pańszczyźniane i baty, 
jakie ich przodkowie na “pańskim” otrzymywali, z pewną satysfakcją pragnęli 
zrównania “panów” tj. obszarników z resztą społeczeństwa.

Stąd zapewne pochodzi wypowiedź pewnego inwalidy z Jadachów i innych chłopów 
z różnych wiosek, przytoczone przez Michała Marczaka:310 “Chłopi zawzięcie 
powiadają, niech ja nic nie dostanę, się obejdę, ale niech te rozmaite “jaśnie-pany ", 
co mnie mieli za bydło, nic nie mają. Niech zasmakują, co to bieda, poniewierka, 
niech i oni zasmakują, co to służba u drugiego”.

Sukces wyborczy ks. Okonia i Tomasza Dąbala był olbrzymi. Jednakże ugrupowania 
prawicowe nie dają za wygraną. Do Sądu Najwyższego wnoszą protest przeciwko 
wynikom wyborów. Sprawę zarzutów bada specjalna komisja, po czym protest jako 
nieuzasadniony zostaje odrzucony.

Po zwycięskich wyborach do sejmu, działacze chłopskiego ruchu wydali odezwę bez 
daty (w końcu stycznia 1919 r.) do “Braci chłopów”,311 w której stwierdzają, że do 
zupełnego zwycięstwa jest jeszcze daleko. Nie czas spocząć na chwilę, lecz dla 
ugruntowania i utrwalenia zdobyczy politycznych i wywalczenia lepszego jutra - 
prowadzić do skutku. Dlatego należy się zorganizować przez powołanie w każdej wsi 
“rad chłopskich”, a w powiecie “powiatowej rady chłopskiej”.

Była to pierwsza próba oparcia radykalnego ruchu chłopskiego na zrębach 
organizacji wiejskich, na “radach chłopskich”, a w powiecie na “powiatowej radzie 
chłopskiej” pomyślanej jako organizacji politycznej, a nie jak to Leon Korga podaje 
“chłopskiej władzy ludowej”.312

Do tego czasu radykalny ruch chłopski opierał się o “wiec pod Bartoszem”, który 
był jakby organem prawodawczym (z braku zjazdu delegatów) i o “Powiatowy Komitet 
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Chłopski”, jako jego organ wykonawczy. Była to próba nadania żywiołowej 
dotychczas akcji - pewnej formy organizacyjnej, dostosowanej do zmienionych 
warunków.

W odezwie nie ma jeszcze mowy o nazwie “Chłopskie Stronnictwo Radykalne”, 
prawdopodobnie formalnie jeszcze ono nie istniało, ani też jakiejkolwiek wzmianki o 
“Komitecie Rewolucyjnym”, który nie istniał.

Na odezwie brak podpisów najważniejszych przywódców tego ruchu: ks. Okonia, 
który dopiero po wyborach wypuszczony został z więzienia rzeszowskiego i Tomasza 
Dąbala, który przed aresztowaniem ukrył się w Sandomierskim.

Za Komitet organizacyjny odezwę podpisali trzej przywódcy, którzy akcją wyborczą 
ostatnio prawdopodobnie kierowali: Kubicki, Wiącek i Buczek.

•k -k k

Po wzburzeniu, jakie panowało w ostatnich miesiącach 1918 r. i pierwszych 1919 r. - 
jak podaje Słomka313 - następowało powoli uspokojenie. Nie było już grabieży. Według 
Kroniki Gorzyckiej,314 w lutym 1919 r. odbył się asenterunek w Tarnobrzegu do armii 
polskiej roczników 1896-1899 włącznie. W cztery dni po komisji poborowej wszyscy 
zdrowi i zdolni do służby wojskowej udali się na miejsce przeznaczenia do formujących 
się pułków.

Po wyborach chłopi oczekiwali od Sejmu szybkiej decyzji w sprawie 
przeprowadzenia reformy rolnej, jak to podaje Michał Marczak.315 “Odniosłem 
wrażenie, że w całej okolicy wyczekuje ludność niecierpliwie decyzji w sprawie 
agrarnej, natychmiastowego przeprowadzenia reform. Chłopi nie myślą czekać, a 
w razie pewnej dłuższej, choćby paromiesięcznej, zwłoki, gdzie jak gdzie, ale w 
Tarnobrzegu do pewnych przyjść może niepokojów".
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WYDARZENIA MAJOWE 1919 roku
Pacyfikacja, przeprowadzona w okresie wyborów sejmowych na szeroką skalę w 

“Republice Tarnobrzeskiej”, przyniosła krótkotrwałe uspokojenie.316
Już wiosną 1919 r.sytuacja zaczęła się pogarszać w sąsiednich powiatach, na co - 

według Stankiewicza317 - złożyło się szereg przyczyn. Klęska nieurodzaju 1918 r., 
powodzie na niektórych terenach, trudności aprowizacyjne, które zaostrzyły 
spekulację i nieuczciwość kupców żydowskich - spowodowały głód.

Do tego na terenach, gdzie ujawniły się anarchia i napady oraz związane z nimi 
rabunki - przeprowadzano rewizje, dokonywano rekwizycji żywności dla wyżywienia 
wojska. Wszczynano dochodzenia przeciwko osobom, które wykazały największą 
aktywność w napadach. Sądy zaczęły ogłaszać wyroki chłopom za drzewo ścięte w 
lasach dworskich.318

Główną jednak przyczyną była reforma rolna, której żądanie było tutaj powszechne, 
a agitacja grupy ks. Okonia i Dąbala oraz ludowców i posłów z PSL-Lewicy, 
wzmacniała nastroje antyżydowskie i antyobszamicze.

Jerzy Danielewicz31’ podaje: “Pierwszy okres działalności “Republiki 
Tarnobrzeskiej", jesień 1918 r. i zima 1919 r., różnił się znacznie od okresu 
drugiego - miesięcy wiosennych 1919 roku. W tym pierwszym okresie ruch chłopski 
przejawił się głównie w żywiołowych akcjach mas chłopskich rozdzielających 
samowolnie obszarniczą ziemię i obszarnicze plony (tak nazywa delikatnie rabunek 
folwarków). W drugiej fazie, na wiosnę 1919 r., Komitet Rewolucyjny zaczął w 
większym stopniu niż dotychczas kierować ruchem. Obok tych radykalnych, 
prawdziwie rewolucyjnych wystąpień chłopskich przeciw obszarniczym dworom i 
reakcyjnym władzom powiatowym i miejskim, doszło jednak wówczas również do 
antysemickich i bandyckich wystąpień nieoświeconych i ciemnych grup chłopskich, 
pozostających pod agitacyjnym wpływem endecji, która wskazywała na ludność 
żydowską, jako na sprawcę ich biedy”.

Autor nie wspomina słowem o rabunkach na ludności żydowskiej w powiecie 
tarnobrzeskim i miastach: Rozwadowie i Tarnobrzegu w pierwszym, wg niego, okresie 
działalności “Republiki Tarnobrzeskiej”.

O akcji antysemickiej i napadach bandyckich wspomina dopiero w drugim okresie, 
w maju 1919 r., przypisując je nie agitacji przywódców tzw. Komitetu Rewolucyjnego, 
który - jak o tym sam wyżej twierdzi - “zaczął w większym stopniu kierować ruchem” 
- ale ciemnych i nieoświeconych grup chłopskich oraz nieodpowiedzialnych 
elementów pozostających pod wpływem endecji. Ciekawe, że w wyborach nie 
odnajdujemy jakichkolwiek śladów wpływów endecji na wsi, a dopiero wystąpiły one 
tak silnie w wypadkach majowych.

W pierwszych dniach maja 1919 r. wybuchły rozruchy antyżydowskie, które 
najszersze rozmiary przybrały w powiatach: strzyżowskim, kolbuszowskim, 
rzeszowskim, mieleckim i częściowo tarnobrzeskim.320
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Dnia 1 maja 1919 r. w dzień targowy doszło do groźnych rozruchów połączonych z 
rabunkami sklepów żydowskich w Mielcu. Powtarzane były następne próby zajść w 
Mielcu w dniach 8 i 15 maja, lecz wojsko nie dopuściło do rozboju. 3 maja podobne 
zajścia wydarzyły się w Raniżowie, w powiecie kolbuszowskim, w czasie których jedna 
osoba została zabita, a kilkanaście rannych. 5 maja wybuchły rozruchy w Majdanie 
Królewskim.

5 i 6 maja doszło do ekscesów antyżydowskich w Baranowie. Usiłowano rozbroić 
miejscowy oddział wojska, przy czym jedna osoba została zabita. Prawdopodobnie 
wówczas doszło do napadu na dwór i folwark Dolańskiego, które zrabowano.

5 i 6 maja na wielką skalę wybuchły rozruchy w Kolbuszowej. Według relacji prof. 
Bąka,321 zginęło 17 Żydów, zrabowano sklepy, a następnie próbowano podpalić 
miasteczko. Część żołnierzy zmieszała się z tłumem. Dopiero późną nocą, po nadejściu 
posiłków wojskowych z Rzeszowa, przywrócono spokój w mieście.

Miejscowe załogi wojskowe i żandarmeria okazały się bezsilne. Dopiero wysłanie 
przez Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie 7 maja 1919 r. generała ppor. Józefa 
Szamoty, który łącznie z siłami miejscowymi dysponował trzema batalionami piechoty 
i dwoma szwadronami szwoleżerów, pozwoliło przywrócić spokój.

W czasie tłumienia rozruchów uczestnicy ich informowali się o ruchach wojsk 
prowadzących pacyfikację, a w niektórych miejscowościach, np. w Kolbuszowej czy 
Raniżowie, organizowali się w grupy, na czele których stali dowódcy. Walki 
przybierały wówczas charakter formalnych bitew, w których wg relacji prof. Bąka 
zginęło 11 żołnierzy i kilkunastu chłopów, a dziesiątki osób zostało rannych.

W czasie rozruchów najwięcej ucierpiała ludność żydowska. Wg relacji prof. Bąka 
zginęło 17 Żydów, a około 100 było rannych i pobitych. W Kolbuszowej zbierały się 
tłumy do rabunku również sklepów kupców polskich, które chciano następnie 
podpalić. Nie doszło do tego tylko w rezultacie energicznych zabiegów miejscowego 
proboszcza i kilkunastu mieszczan. W tym mieście tłum zdemolował biuro magistratu, 
niszcząc urządzenia.

W sprawozdaniu nadzwyczajnej komisji rządowej,322 badającej te zajścia, napisano: 
“Przyznają to wszyscy nieuprzedzeni Żydzi, że w okresie rozruchów krążyły pogłoski 
o całym planie i porządku, w jakim odbywać się ma bicie Żydów, a następnie 
“panów ”, żandarmów i urzędników. Istnienie takich pogłosek zadaje kłam, jakoby 
wypadki majowe miały wyłącznie tylko postać przeciw żydowską ".

W majowych rozruchach, jak to wynika z opisów, brała udział ludność głównie 
powiatów: mieleckiego i kolbuszowskiego. Napadu na Baranów prawdopodobnie 
dokonała ludność nie powiatu tarnobrzeskiego, lecz mieleckiego: z okolic Tuszowa, 
Padwi, Jaślan, gdzie właśnie rozbrojona została 3 kompania Deutschmeistrów, którego 
sztab stacjonował w Tarnobrzegu. Ludność tych okolic, posiadając broń, mogła ważyć 
się na napady rabunkowe na Mielec i Baranów.

Powiat tarnobrzeski, który już uprzednio w styczniu 1919 r. powtórnie został 
spacyfikowany, czując jej dotkliwe skutki (aresztowania i wywiezienia 
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najaktywniejszych elementów) - nie miał już sił na ponowne poderwanie się do walki, 
mimo agitacji antyżydowskiej i antyrządowej, jak to się stało w Kolbuszowskim.

Mimo to, licząc się z możliwością takich rozruchów w Tamobrzeskiem,323 władze 
wojskowe wysłały w dniu 6 maja 1919 r. do Tarnobrzega kompanię szturmową 13 pp 
wraz z oddziałem karabinów maszynowych. W następnym dniu, 7 maja 1919 r., przybył 
z pobliskiego Baranowa 68-osobowy oddział wojska. Oddziały te z uwagi na spokój w 
powiecie zostały wkrótce wycofane.

Na tym kończę opis dziejów “Republiki Tarnobrzeskiej”, która swymi wpływami 
oddziaływała i na powiaty sąsiednie.
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CHARAKTERYSTYKA WYDARZEŃ 
“REPUBLIKI TARNOBRZESKIEJ”

1. Prawie wszyscy pamiętnikarze “Republiki Tarnobrzeskiej” jak np.: Słomka,324 
Hupka,325 Lasocki,326 ruch chłopski w Tarnobrzeskiem piętnują nazwą “ruchu 
bolszewickiego”, a Tomasza Dąbala nazywają “agentem bolszewickim”.327

Cała ówczesna prasa lewicowa ruch ten nazywa “bolszewickim” (była to wtedy 
potoczna nazwa komunistów rosyjskich).

Otóż należy stwierdzić, że Dąbal w czasie “Republiki Tarnobrzeskiej” (1918-1919), 
jak to z całej jego ówczesnej działalności wynika, nie był komunistą. Stąd zarzut 
stawiany przez Lasockiego - Dąbalowi, że był wtedy “agentem bolszewickim” w świetle 
źródeł jest niesłuszny. Dąbal stał się komunistą dopiero w końcu 1920 r.,328 ale jego 
przeciwnicy już od samego początku istnienia “Republiki Tarnobrzeskiej” - piętnują 
go tym mianem.

Przeciwko temu występuje broniąc się sam Tomasz Dąbal, pisząc w artykule 
“Jedność Chłopska (drukowanym w “Wyzwoleniu” nr 7 z dnia 16.11.1919 r.) - 
“nazywano nas bolszewikami” - a później w interpelacji do Ministrów Spraw 
Wewnętrznych i Wojskowych, że “ruch jego osławiony został jako “bolszewicki”, 
“Czerwona Gwardia”, “Czerwona Republika Tarnobrzeska”.329

Niektórzy autorzy, np. prof. dr Józef Sieradzki,330 Witold Stankiewicz,331 Stanisław 
Czerpak,332 Władysław Kuszyk,333 czy Zdzisława Trawińska i inni przypisują bardzo 
duże, jeśli nawet nie decydujące znaczenie agitacji o przemianach rewolucyjnych, 
dokonywujących się w Rosji, szerzonej na terenie “Republiki Tarnobrzeskiej” przez 
reemigrantów i jeńców - żołnierzy powracających z Rosji.

Otóż według Słomki334 z Tarnobrzega, Dzikowa i Miechocina - Rosjanie, cofając się 
w czerwcu 1915 r., uprowadzili mężczyzn od lat 15 do 50, w ilości 200 ludzi.

Między nimi znajdował się i mój brat, Stanisław. Według jego opowiadania, do 
transportu konwojowanego przez żołnierzy rosyjskich, dołączona została za Sanem 
duża, kilkaset osób licząca grupa mężczyzn z Nadsania, a między nimi liczni chłopi z 
Grębowa i okolicy.

Olbrzymia większość uprowadzonych po wybuchu rewolucji październikowej w 1917 
roku, wróciła do kraju w ciągu zimy i na wiosnę 1918 roku.

Gdyby ulegając “nowinkom”, powracający szerzyli nastroje przychylne o 
przemianach rewolucyjnych w Rosji (jak to twierdzą wspomniani autorzy, że większość 
reemigrantów i żołnierzy-jeńców to czyniła), to wówczas okolica Tarnobrzega i 
Nadsania musiałaby się stać centrum ruchu rewolucyjnego w “Republice 
Tarnobrzeskiej”.

A tymczasem tak nie było. Olbrzymia większość reemigrantów wróciła do kraju z 
nastrojami nieprzychylnymi do rewolucji. Wyrazem tego jest fakt, że w Tarnobrzegu i 
okolicy, jak i na Zasaniu, panował zupełny spokój.
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A tylko nieliczne jednostki, jak to miało miejsce na Grębowszczyźnie,33’ wracały 
nastrojone rewolucyjnie. Nie byli oni, jak to stwierdza Władysław Kuszyk,336 
sympatykami żadnej z działających partii rewolucyjnych. Po powrocie byli 
żywiołowymi agitatorami, którzy porównywali stosunki w kraju z tym, co widzieli i 
przeżyli w Rosji w okresie rewolucji".

Fakty przytoczone z terenu “Republiki Tarnobrzeskiej” potwierdzają pogląd, jaki 
wypowiedział A. Litwin,337 że “luźni repatrianci z Rosji przywieźli nastroje 
rewolucyjne, ale większość ich nastroje niechętne rewolucji".

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP) powstała dopiero w grudniu 1918 
roku338 i nie mogła być atrakcyjna dla chłopów, bo głosiła hasła nacjonalizacji 
wszelkich środków produkcji między innymi i ziemi: “ziemia dla państwa” - a nie dla 
chłopów.339

Nie znaczy to, że rewolucja październikowa nie wywarła żadnego wpływu na 
ówczesne nastroje w społeczeństwie polskim.

Świadczy o tym list hr. Zdzisława Tarnowskiego, dziedzica dóbr dzikowskich do 
księcia Adama Czartoryskiego z dnia 2 grudnia 1917 r.,340 a więc wkrótce po wybuchu 
w Rosji rewolucji październikowej.

Hr. Tarnowski zdawał sobie sprawę z nastrojów, “jakie może wywołać powrót do 
domów żołnierzy frontowych i obawiał się niepokojów i napadów na dwory, których 
nawet pogromy żydowskie nie odwrócą".

Dla przeciwstawienia się agitacji wywrotowej proponował spisać w swych wioskach 
chłopów bezrolnych, odbywających służbę wojskową i wydzielić im niewielkie (4-5 
morgowe) działki ziemi, ułatwiając im ich nabycie po normalnej cenie.

Hr. Tarnowski w obawie przed utratą całości swych majątków chciał skromną, bo 
kilkaset mórg liczącą daniną - uratować resztę, tysiące mórg roli, łąk i lasów.

Jeśli tym nastrojom (jak to wynika z listu) uległ hr. Zdzisław Tarnowski, to tym 
bardziej w tym czasie na wsi tarnobrzeskiej musiały ujawnić się nastroje nieprzychylne 
dla obszarników, kiedy dla ich częściowego usunięcia hr. Tarnowski proponował 
księciu Czartoryskiemu środki zaradcze.

Mimo tych ograniczonych w pewnej mierze wpływów rewolucji na nastroje wsi 
tarnobrzeskiej - ruch chłopski w Tamobrzeskiem w latach 1918-1919 nie miał nic 
wspólnego z ruchem komunistycznym.

Wyrósł na swoistym podłożu (o czym będzie jeszcze mowa), a miał silne oparcie w 
tradycji walk ruchu ludowego, jakie ten musiał stoczyć z czynnikami zachowawczymi 
za czasów ks. Stojałowskiego, a później stronnictwa ludowego. W ogniu tych walk 
wyrósł cały szereg przywódców ludowych różnych odcieni, którzy solidarnie w dniu 
6 listopada 1918 r. opowiedzieli się za programem ogłoszonym przez ks. Okonia i 
Dąbala.

Ponieważ ci głosowali na swe hasła wywrotowe, ten ruch chłopski, bo ogarnął tylko 
chłopów, nosi cechy radykalnego. I tak też jego twórcy - ks. Okoń i Tomasz Dąbal - 
później nazwali “Chłopskie Stronnictwo Radykalne”.
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II. Dzieje “Republiki Tarnobrzeskiej” możemy podzielić na,dwa okresy: pierwszy od 
6 listopada do 28 listopada 1918 r., tj. od zarządzenia wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego do ustąpienia Tomasza Dąbala z powiatowej komendy WP; drugi 
od 28 listopada 1918 r. do 26 stycznia 1919 r., tj. do wyborów do sejmu.

W okresie pierwszym dają się obserwować wyraźnie dwa nurty obok siebie płynące:
a) Pierwszy nurt - polityczny, radykalnego ruchu chłopskiego, kierowany przez 

działaczy wszelkich odcieni ówczesnego ruchu ludowego, którzy głosząc wprawdzie 
hasła radykalne, starali się na drodze legalnej zdobyć władzę w powiecie i częściowo 
zdobyli ją. W okresie tym obserwujemy pewną współpracę przywódców ruchu, 
zgrupowanych w Powiatowym Komitecie Chłopskim, z władzami tak cywilnymi jak i 
wojskowymi powiatu. W tym okresie olbrzymia większość działaczy chłopskich z ks. 
Okoniem i Tomaszem Dąbalem na czele , to chłopi z wiosek spokojnych, Powiśla czy 
Posania, nie objętych anarchią (bo tak w Radomyślu, jak i Sobowie panował spokój). 
Działacze ci wyraźnie odcinali się w tym czasie i potępiali anarchię, napady i rabunki, 
jakich dopuszczały się elementy przestępcze, które opanowały wioski lasowskie.

I tu słusznie zauważa Witold Stankiewicz,341 wysuwając hipotezę, że “w pewnym 
stopniu panował spokój w Tarnobrzegu. Przyczynił się do tego autorytet polityczny 
ks. Okonia i Tomasza Dąbala, którzy nie dopuścili tutaj do anarchii i rabunków”.

b) Drugi nurt - żywiołowy, spontaniczny,342 niezorganizowany kierowany głównie 
przez dezerterów z byłej armii austriackiej, którzy w tym czasie, kiedy pierwszy nurt 
polityczny wiecował w Tarnobrzegu - ten drugi napadł i rabował Rozwadów czy Nisko.

I tu obserwujemy zjawisko osobliwe:
Gdy tzw. “zielona kadra”, tj. dezerterzy na Powiślu i Zasaniu wrócili do domu, 

szczęśliwi, że wojna się skończyła i że nie grozi im już odpowiedzialność za dezercję, 
poddając się głosom rozsądku poważniejszych gospodarzy, to na terenie 
Grębowszczyzny i częściowo Posania było inaczej.

W wioskach tych ponad głowami ich dotychczasowych przywódców politycznych 
wyrastali nowi przywódcy z tzw. “zielonej kadry”, którzy narzucali swoją wolę 
miejscowej ludności - kierując ją do napadów rabunkowych: najpierw na sklepy 
żydowskie po wsiach, a gdy tych nie stało, na okoliczne miasteczka.

Nurt ten, korzystając z zupełnej bezkarności (bo żadnej władzy represyjnej nie było), 
wyżywał się w pogromach Żydów i grabieży cudzego mienia.

Nie był to ruch rewolucyjny, bo nie przyświecała mu żadna myśl polityczna, tylko 
żądza grabieży. Były to po wioskach bandy rabunkowe, tym tylko różniące się od 
zwykłych, że liczyły dziesiątki uzbrojonych uczestników.

W drugim okresie obserwujemy połączenie się tych obu nurtów ze sobą, co nadało 
radykalnemu ruchowi chłopskiemu w tym czasie cechy na pół rewolucyjne, skierowane 
wyraźnie przeciwko dotychczasowej władzy tak cywilnej, jak i wojskowej w powiecie 
i kraju (PKL), jak i przeciw obszarnikom oraz inteligencji czyli tzw. “panom”.343

III. Określam - na pół rewolucyjny charakter tego ruchu w drugim okresie, albowiem 
nie ma dowodów na to, że główni organizatorzy tego mchu (ks. Okoń i Tomasz Dąbal), 
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brali bezpośrednio, czy też pośrednio czynny udział w organizowaniu zbrojnych 
wystąpień. Nie było ich bowiem na terenie powiatu, kiedy wystąpienia te miały 
miejsce. A ponadto na siedemdziesiąt przeszło wiosek powiatu, które swoimi głosami 
w wyborach zdecydowanie poparły przywódców i głoszone przez nich radykalne hasła, 
tylko znikoma ilość wiosek, bo zaledwie kilka, wystąpiła zbrojnie.

Tu też zachodzi wątpliwość, czy działalność ich uznać można za rewolucyjną, 
albowiem na celu miała głównie grabież mienia obszarniczego, względnie samoobronę 
przeciw represjom, jakie im za dokonaną grabież groziły.

Żadnego Komitetu Rewolucyjnego nie było w powiecie. Informacje podawane przez 
Jana Gruszczyńskiego, że on sam stał na czele takiego komitetu,344 jak to stwierdza 
Witold Stankiewicz,345 nie znajdują potwierdzenia w źródłach. Podobnie mylną 
wiadomość o “Komitecie Rewolucyjnym” podaje Jerzy Danielewicz.346

W wystąpieniach zbrojnych, w napadach na dwory, rzecz charakterystyczna, nie 
brali udziału miejscowi chłopi, wyzyskiwani przez dwory, jak np. w Mokrzyszowie. 
Natomiast napady te inicjowali chłopi z wiosek, gdzie dworów nie było, jak np. Żupa- 
wie, Stalach, Jeziorku, Jamnicy i innych przysiółkach Grębowa. Chłopi ci nie zaznali 
ucisku i wyzysku “panów”. Nie był to więc odwet za doznane wiekowe krzywdy.

Chłopi z samego Grębowa przyłączyli się do pogromu folwarku i dworu Dolańskiego 
dopiero następnego dnia po napadzie chłopów z Żupawy i to nie w dzień, lecz pod 
osłoną nocy, gdy stwierdzili bezsilność władzy.

Natomiast wydarzenia majowe 1919 r. w powiecie kolbuszowskim, mieleckim i 
częściowo tarnobrzeskim, nie miały żadnych celów politycznych, ale były na wielką 
skalę zorganizowanym przez nieodpowiedzialne elementy dezerterów i byłych 
żołnierzy, żywiołowym protestem rozgoryczonej ludności lasowiackiej przeciwko 
panującym ówcześnie stosunkom, połączonych - jak to zwykle w takich wystąpieniach 
bywa - z napadami rabunkowymi.

Wszystko więc wskazuje na to, że zbrojne wystąpienia w bardzo małym stopniu 
związane były z jakąś myślą polityczną, a raczej miały na celu zwykłą grabież. Stąd ich 
charakter na pół rewolucyjny, jeśli się uwzględni “marsz na Tarnobrzeg” w dniu 10 
stycznia 1919 roku.

1 tu wyłania się jeszcze wątpliwość, czy “marsz na Tarnobrzeg” miał na celu, jak 
twierdzi Marcin Stadnik, opanowanie władzy w powiecie, czy też była to planowana 
wyprawa na rabunek miasta.

Marszu na Tarnobrzeg zaniechano dlatego, że nie miano w dostatecznej ilości broni. 
Dla zdobycia jej, podobno wyprawiono się do Grębowa i na tym się skończyło. 
Zamierzano po broń wyprawić się do Budy Stalowskiej, ale plan ten odłożono i 
powrócono do domów, zadowoliwszy się tym “co się dało wziąć ze dworu”.

Na drugi dzień nie próbowali przywódcy zdobyć więcej broni - chociaż mogli, bo 
był spokój. Władze bezsilne nie mogły temu przeszkodzić. Syci uzyskanym sukcesem 
i zdobyczą w Grębowie, a poprzednio w Mokrzyszowie, zapomnieli o swoich planach 
“marszu na Tarnobrzeg” i zdobycia władzy. Wyczekiwali spokojnie na dalszy bieg 
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wypadków. Czy ta bezczynność przywódców świadczyć może o istnieniu jakiejś myśli 
rewolucyjnej w ich dotychczasowej działalności? Chyba nie!

I tu przychylam się do zdania Tadeusza Kowalskiego,347 że “rewolucyjnej partii 
chłopskiej” w rzeczywistości nigdy na Rzeszowszczyźnie i w Polsce w ogóle nie było”.

IV. Radykalny ruch chłopski ogarnął teren całej północnej części Puszczy 
Sandomierskiej, powiaty: tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i niżański, a głównym 
jego ośrodkiem stał się później nie Tarnobrzeg (gdzie nadal odbywały się wiece), ale 
Grębowszczyzna.

Ciekawe, że teren ten (dawnej puszczy) stanowił kiedyś tzw. “Królewszczyznę”, tj. 
własność królewską, należącą do kluczy dóbr królewskich: mokrzyszowskiego, 
tuszowskiego, raniżowskiego i niżańskiego. Wioski lasowskie tych właśnie kluczy dóbr 
królewskich wykazały w latach 1918-1919 najwięcej bojowości i aktywności, a nie 
nadsańskie czy nadwiślańskie, należące do szlachty, gdzie były folwarki, dwory i 
panował większy ucisk.

Co było przyczyną tego stanu rzeczy? Złożyło się na to szereg czynników!
A). Poddaństwo chłopów za czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej doprowadziło w 

ciągu setek lat do wytworzenia się na naszym terenie dwóch diametralnie różnych 
psychik chłopa pańszczyźnianego.

a) Przeciętny typ chłopa na Powiślu i Posaniu, gdzie wioski od XII wieku były w 
posiadaniu prywatnej własności, rycerstwa, a później szlachty i duchowieństwa - to 
chłop mało ruchliwy, mało przedsiębiorczy, związany z pracą pańszczyźnianą na 
pańskim folwarku, które były prawie w każdej wsi. Nie posiadał żadnych bodźców, 
które czyniłyby go przedsiębiorczym, bo pan starał się o zaspokojenie jego potrzeb 
głodowych, we własnym interesie, podobnie jak dbał o swój inwentarz żywy, by nie 
stracić siły roboczej. Był stale popędzany batem, dlatego stał się skryty, potulny, 
posłuszny.

Pan, właściciel wsi, siedząc na miejscu, na ograniczonym obszarze ziemi, od samego 
początku rozgraniczał jakie pożytki z ziemi, łąk czy lasów należą do niego, a co oddaje 
w użytkowanie swym poddanym. W ciągu wieków pan wsi coraz bardziej ograniczał 
uprawnienia swych poddanych, pozostawiając im w końcu tyle, ile im było potrzeba 
dla utrzymania ich nędznej egzystencji. Będąc stale na miejscu i sprawując władzę 
sądową, czuwał nad przestrzeganiem w tym względzie wydanych zarządzeń. Stąd w 
ciągu wieków wyrobiło się u tej ludności wyraźne rozgraniczenie, co “pańskie”, a co 
“nasze”, a później “moje”.

b) Natomiast w Królewszczyźnie chłop żyjąc w puszczy, żył z niej, korzystając w 
pełni z jej dobrodziejstw. Mógł karczować las tworząc rolę i osiedlać się tam, gdzie 
uważał za najdogodniejsze.

Mógł wypasać bydło i owce na polanach leśnych, a trzodę chlewną w lasach 
dębowych. Wyrabiał barcie w lesie hodując w nich pszczoły. Zastawiał sidła na 
mniejszego leśnego zwierza, łowił ryby itp.. Mógł też ścinać drzewo w lesie, tak 
opałowe jak i budowlane na własną potrzebę, czy też wyrabiać z niego różne 
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przedmioty gospodarstwa domowego, z pewnymi ograniczeniami - uiszczając tylko za 
to, na rzecz starostwa sandomierskiego, pewne daniny w naturze czy gotowiźnie. 
Folwarków królewskich na miejscu prawie że nie było, a służba leśna “swoja” - patrzyła 
często przez palce. Więc nikt poważnie nie ograniczał ludności puszczańskiej w 
swobodnym wykorzystywaniu puszczy.

Te uprawnienia zwyczajowe, czy przywileje królewskie - sprawiły, że chłop czuł się 
prawie pełnoprawnym współużytkownikiem puszczy królewskiej, o czym świadczą 
wypowiedzi wójta i kmieci wsi Stale (patrz przypis 350) na pytanie komisarza 
austriackiego “czyje to łąki, role, pastwiska, lasy?”; Odpowiedź brzmiała: “Naprzód 
Boskie, potem Królewskie, a potem nase”.

Król wymieniony został jako właściciel puszczy, a chłopi od wieków jej użytkownicy, 
więc to “nase”. Większą część swojego życia spędzał na swobodzie i wolności, czuł 
się wolnym, bo wcale nie odrabiał pańszczyzny, albo jeśli ją odrabiał - to niewiele. 
Żyła jeszcze przechowywana w tradycji ludowej wiadomość o łowach królewskich, 
wolnych od wszelkich danin i ciężarów, potomkami których była ludność puszczańska.

Mógł też wykupić się od pańszczyzny zarobionym groszem. Ziemia piaszczysta 
kiepsko rodziła, więc musiał szukać źródeł dodatkowych dochodów - stąd stał się 
przedsiębiorczy. Puszcza dawała mu pewność siebie, stąd czuł się śmiałym aż do 
zuchwałości i nie chciał przed byle kim zginać karku.348

B). Czasy austriackie całkiem odmiennie kształtowały warunki życia i psychikę 
chłopów.

a) Uwłaszczenie chłopów na Powiślu i Posaniu oddało w ich ręce ziemie żyzne nad 
Wisłą i Sanem, przez co zyskali oni materialnie i to bardzo. Podnosząc swoją stopę 
życiową mogli korzystać z dobrodziejstw cywilizacji i kultury, co dawało im poczucie 
pewności siebie i niezależności. Stąd większe wyrobienie społeczne i polityczne, 
krytyczne podejście do głoszonych haseł, większe wdrożenie do porządku, ładu 
społecznego i posłuchu dla władzy.

b) Natomiast położenie chłopów w byłej “Królewszczyźnie” uległo poważnemu 
pogorszeniu kiedy po pierwszym rozbiorze Polski dobra królewskie w Puszczy 
Sandomierskiej przeszły na własność skarbu austriackiego. Odpadły wszelkie 
dodatkowe źródła dochodów, gdy zniesiono, względnie poważnie ograniczone zostały 
ich dotychczasowe prawa i przywileje. Uwłaszczony na kiepskiej, bo piaszczystej ziemi, 
Lasowiak skazany został na głód i poniewierkę. Odczuł on ten stan boleśnie i 
buntował się,349 kiedy puszcza z rąk rządu austriackiego przeszła w ręce magnatów 
niemieckich.

Żyjąc w lasach, z dala od wszelkich ośrodków kulturalnych, jak np. kościoła czy 
szkoły, które usadowiły się na okrainach puszczy w bogatych wioskach nad Wisłoką, 
Wisłą i Sanem - lud puszczański był na ogół ciemny i zacofany. Różnił się znacznie od 
mieszkańców Powiśla i Posania, którzy wcześniej wystartowali po zdobycze kultury 
ogólnoludzkiej. Aby poprawić swój los, musiał emigrować i tułać się po obcych 
krajach w poszukiwaniu pracy i zarobków.
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To zacofanie kulturalne i gospodarcze, wynikające z gorszej sytuacji gospodarczej 
ludności byłej Królewszczyzny, przyczyniło się do pogłębienia różnic między obu 
typami chłopskim. Hardy Lasowiak, odczuwający to niczym niezawinione 
upośledzenie, urażony w swojej dumie, zamknął się w sobie i z pewną zawiścią patrzył 
na swoich zamożniejszych sąsiadów, zwłaszcza Żydów i dwory.

Z tymi ostatnimi żył w ciągłej wojnie, albowiem ograniczenie swych uprawnień i 
przywilejów uważał za krzywdzące i nigdy się z nimi nie pogodził.

Stąd swobodny wyrąb drzewa w lesie, czy polowanie na zwierzynę - nie uważał 
wcale za przestępstwo, lecz za swoje prawo, które'mu siłą odjęto.

W myśl przysłowia: “Las to ojciec nasz, a my dzieci jego - idziemy do niego” - 
wkradał się nielegalnie do puszczy, narażając się na dotkliwe kary i represje ze strony 
władzy austriackiej.

W świetle tej wiekowej tradycji, w jakiej żył lud puszczański, zupełnie zrozumiałą 
wydaje się rzeczą, że kiedy brakło władzy austriackiej, ten zaraz w pierwszych dniach 
listopada 1918 r. rzucił się na lasy Tarnowskiego i Dolańskiego, by dochodząc swych 
praw, ścinać i wywozić drzewo na opał czy budulec, czy też zbierał siano z łąk, które 
kiedyś jego dziad czy pradziad zbierał.

V. Na urobienie się psychiki chłopa Lasowiaka wpłynął jeszcze inny czynnik: pewna 
niejednolitość i duże zróżnicowanie tej puszczy pod względem ludnościowym, które 
wg prof. Stanisława Bąka350 musiało mieć jakieś przyczyny.

W literaturze historycznej551 spotykamy wzmianki, że na interesującym nas obszarze 
puszczy osadzono jeńców różnych narodowości: Szwedów, Niemców, Rusinów, 
Węgrów, Wołochów, Kozaków, Turków, Tatarów itp..

Liczne nazwiska obcego pochodzenia, spotykane na tym terenie, jak i do dziś 
spotykane typy fizyczne mongolskie czy nordyczne, świadczą niezawodnie o 
różnorodnym składzie etnicznym tej ludności, który też musiał w jakiś sposób odbić 
się na zjawiskach kulturowych i psychice ludności.

Dowodem tego, to wytworzenie się na omawianym przez nas terenie osobnej gwary 
lasowiackiej.352

Ta mieszanina nacji i obcej krwi, działając przez dziedziczenie cech, utrwaliła w 
miejscowej ludności nie tylko cechy dodatnie jak zamiłowanie do swobody i wolności, 
ale i ujemne, z których do dziś słyną te okolice.

Największy odsetek przestępczości był i jest jeszcze dotychczas na tym właśnie 
terenie, a tradycja ludności Powiśla i Posania przypisuje te ujemne cechy Lasowiaków, 
właśnie pochodzeniu od Turków, Kozaków, Tatarów itp.353

Zamiłowanie do swobody i wolności, pod wpływem różnych czynników w pewnych 
warunkach, przeradzało się w anarchię, rozbój i swawolę, która siłą musiała być 
poskramiana. Tak było za czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej, kiedy to starosta 
sandomierski stale przy nadleśnictwie w Mokrzyszowie utrzymywał pół chorągwi 
dragonów.354

Tak było za czasów austriackich, kiedy to ekspedycje wojskowe musiały wyłapywać 
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i siłą doprowadzać do pułków ukrywających się przed wojskiem poborowych, albo 
krwawo uśmierzać bunt chłopów w Stalach.

Tak też było w listopadzie 1918 r., gdy po upadku władzy austriackiej zapanował 
chaos i anarchia. Wówczas nie hasła rewolucji październikowej były podnietą do 
działania, lecz wewnętrzne czynniki tkwiące w psychice chłopa Lasowiaka - pchały go 
do wystąpień, które siłą musiały być poskramiane.

VI. Ośrodkiem ruchu chłopskiego w styczniu 1919 r. i później - nie był Tarnobrzeg 
lecz Grębowszczyzna.

Józef Trojnar relacjonuje:355 “łK czerwcu 1919 r. przeznaczony zostałem do poste
runku polskiej żandarmerii w Grębowie. W Komendzie Powiatowej w Tarnobrzegu 
oświadczono mi: Pojedziesz do stolicy "Republiki Tarnobrzeskiej". Wówczas 
Grębów uważany był za najgorszą pod względem politycznym wieś w powiecie”.

Co złożyło się na to? Otóż w Grębowie żyła tradycja stuletnich prawie zmagań i walk 
ludności Grębowa i okolicznych przysiółków o ziemię, łąki, pastwiska - z proboszczami 
grębowskimi.356

W czasie tych zatargów w latach 1757, 1775, 1778 i 1779 za dopuszczeniem 
urzędników starostwa sandomierskiego, ludność Grębowa i okolicy brała udział w 
zbrojnych napadach i związanych z tym rabunkach, tak na sam folwark i plebanię, jak 
i na poddanych plebańskich.

Zatargi te zakończył dopiero rząd austriacki, przysądzając sporne grunty chłopom i 
gromadzie grębowskiej.

Istniała więc tradycja dochodzenia swych praw zbrojnie, nawet przy użyciu siły.
VII. W wydarzeniach “Republiki Tarnobrzeskiej” stwierdzić możemy znacznie 

większy, aniżeli na innych terenach byłej Galicji udział byłych żołnierzy i dezerterów z 
armii austriackiej. Kronika klasztoru rozwadowskiego podaję,357 że krążyły w tych 
czasach pogłoski, że wówczas w Galicji ukrywało się kilkaset tysięcy dezerterów. 
Liczba ta wydaje się być przesadzona, ale na pewno w lasach byłej Puszczy 
Sandomierskiej ukrywały się tysiące dezerterów. Wg relacji prof. Bąka358 w jednej tylko 
wiosce Przędzel, pow. Nisko, ukrywało się stu kilkudziesięciu. Z tego stanu rzeczy 
wynikały nieprzyjemne następstwa (jak pisze prof. Bąk) dla stosunków miejscowych. 
"Oto gromady dezerterów rozleniwione na wojnie, rozzuchwalone bezkarnością 
zaczęły (oczywiście nie wszędzie i nie wszyscy) przemieniać się w "niebieskie 
ptactwo - co to nie sieją, nie orzą a żywią się”. Kradzieże, drobne i większe, napady 
rabunkowe z bronią w ręku na kasy rządowe i prywatnych ludzi zaczęły się mnożyć, 
szczególnie pod jesień 1918 roku.

W napadach na miasta nie brała udziału ludność okolicy, lecz zamiejscowa, a często 
z sąsiednich powiatów, która bez obawy rozpoznania, mogła liczyć na zupełną 
bezkarność. Wykorzystywała ona odbywające się w miasteczkach targi, by pod 
pozorem brania w nich udziału, tłumnie w nich uczestniczyć. Były to organizowane 
przez różne elementy wyprawy rabunkowe. O tym świadczyć może fakt, wg 
opowiadania mych braci, pojawienia się w wolnym handlu w Miechocinie skóry 
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podeszwowej, zrabowanej w maju 1919 r. w Majdanie Kolbuszowskim przez 
uczestników napadu, pochodzących z okolicy Tarnobrzega.

Dr Leonard Madej, jako podłoże ruchu chłopskiego w “Republice Tarnobrzeskiej”, 
oprócz innych czynników podaje “stan psychiczny zdemobilizowanych żołnierzy” - 
pisząc: “Przez szereg lat opowiadano temu żołnierzowi o jego znaczeniu i sile. 
Tłumaczono mu, że na jego barkach spoczywają losy krajów i dynastii. Zapewniano 
o wdzięczności państwa i społeczeństwa za jego trudy i poświęcenie. On w czasie 
wojny był ośrodkiem, koło którego wszystko się obracało, a w każdym razie był 
przedmiotem ogólnej troskliwości i uprzywilejowania. Tolerowano nawet jego 
samowolę. Stąd rosło i krystalizowało się w żołnierzu poczucie tej olbrzymiej siły i 
znaczenia, które reprezentował.

Po skończeniu wojny to się zmieniło. Nie tylko że go przestano gloryfikować, ale 
mino zapewnienia wdzięczności, zaczęła mu zagrażać niejednokrotnie nędza. Nędza 
ta tym bardziej w oczach jego olbrzymiała, że miał przed oczyma silny kontrast w 
formie wielkiej własności. Nic dziwnego, że przyszło niezadowolenie. Ze zaś śmierci 
tylekroć patrzył w oczy, że nauczył się nisko oceniać życie, więc też gotów był 
“ważyć się na wiele

Stąd wypadki kolbuszowskie. “Tłum byłych żołnierzy doprowadzony do szaleństwa 
oporem - jaki stawiało wojsko broniące porządku - zdobywszy broń, mordował 
broniących swego dobytku Żydów i strzelał do własnych żołnierzy".

VIII. Zastanawia fakt, że mimo masowego udziału w radykalnym ruchu chłopskim - 
byłych żołnierzy austriackich (zaznajomionych z bronią) oraz posiadania przez ludność 
powiatu tak wielkiej ilości broni - nie doszło, jakby się tego spodziewać można, do 
utworzenia własnych zbrojnych oddziałów chłopskich i opanowania przez nie powiatu.

Jakie przyczyny złożyły się na to? Otóż po pierwsze - przywódcy tego ruchu, ks. 
Okoń i Tomasz Dąbal, nie wystąpili z inicjatywą tworzenia takich oddziałów zbrojnych.

Owszem zainicjowali tworzenie oddziałów regularnej armii na odsiecz Lwowa, ale 
inicjatywa ta spaliła na panewce, nie dała rezultatu.

Po drugie - nie było chętnych do wstępowania w szeregi jakiejkolwiek armii. Byli 
żołnierze zdemoralizowani, zmęczeni trudnościami wojny, nie mieli chęci wstępowania 
w szeregi jakiegokolwiek wojska i poddawania się znów znienawidzonemu przez nich 
rygorowi.

Nie pociągała ich już żadna idea - patriotyczna, by iść na odsiecz Lwowa, czy walki 
klasowej - tworzenie własnych chłopskich oddziałów zbrojnych dla uchwycenia 
władzy w powiecie w swoje ręce.

Wyżywali się - korzystając z tego, że żadnej władzy represyjnej nie było - w 
pogromach Żydów i napadach na miasteczka, nie myśląc nawet o wspólnej obronie.

Stąd też stosunkowo spokojnie, nie napotykając na opór, przebiegła pierwsza 
pacyfikacja. Kiedy w grudniu 1918 r. sytuacja się zmieniła, ks. Okoń i Dąbal zrażeni 
niepowodzeniami pierwszej akcji wojskowej, nie myśleli o organizowaniu własnych 
oddziałów zbrojnych, określanych przez licznych autorów jako “czerwona gwardia”.
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Stąd w napadach na dwory obserwujemy udział zorganizowanych grup ludności z 
bronią w ręku. Ale akcja ta była nieskoordynowana. Dopiero zagrożenie ze strony 
żandarmerii kapitana Borowca w dniu 10 stycznia 1919 r. zmusza przywódców do 
wspólnej obrony i wobec wycofania się oddziału ekspedycyjnego do “marszu na 
Tarnobrzeg”. Ale, jak podaje Kozłowski,359 “bra& jednolitego kierownictwa 
uniemożliwił dalszą akcję".

Nie wyrósł w tym czasie żaden z miejscowych przywódców, który by wykorzystując 
sytuację w dniu 11 stycznia i następnych, usiłował skupić w swym ręku nagle 
rozbudzone siły Grębowszczyzny i stawiać czoło grożącemu wszystkim 
niebezpieczeństwu.

Wg Wiesława Nowakowskiego:360 “JP decydującym momencie zabrakło 
rozproszonym oddziałom Chłopskiej Czerwonej Gwardii wspólnego energicznego 
dowództwa, a masom zabrakło jednolitego kierownictwa politycznego".

Widocznie i u dołu nie było zrozumienia i chęci dla takiej wspólnej akcji. Chłopi 
poprzestawali na przemianach we własnej wsi, nie troszcząc się zupełnie o całość 
ruchu. Stąd całkowite załamanie się zbrojnego oporu, stawianego w drugiej pacyfikacji 
przez radykalny ruch chłopski.

IX. Jak stwierdza Witold Stankiewicz,361 “rewolucyjny ruch chłopski nigdzie poza 
Republiką Tarnobrzeską nie wystąpił w tak szerokim zakresie i w tak otwartych 
wystąpieniach".

Co było tego przyczyną? Powszechnie jako podłoże ruchu chłopskiego w 
“Republice Tarnobrzeskiej” - autorzy licznych rozpraw podają tzw. czynniki 
obiektywne i subiektywne jak: kwestię agrarną, tj. najdalej posunięte rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych, brak przemysłu, bezrobocie, zahamowanie emigracji zarobkowej, 
zniszczenia wojenne, kontyngenty, trudności aprowizacyjne, drożyznę artykułów 
pierwszej potrzeby, pogorszenie się warunków życia biedoty wiejskiej, zdziczenie 
obyczajów na skutek wojny, ogólne niezadowolenie, wpływ rewolucji październikowej, 
radykalizację społeczeństwa, zawiść klasową do posiadających, stan psychiczny 
zdemobilizowanych żołnierzy itp..

Ale te wszystkie czynniki działały i na innych terenach byłej Galicji, a nie wywołały 
podobnego radykalnego mchu chłopskiego, jak w Tamobrzeskiem.

Podobnie powoływanie się na najgorszą w okolicy glebę, największe rozdrobnienie 
gospodarstw chłopskich, najcięższą sytuację ludności wiejskiej, też nie odpowiada 
prawdzie. W daleko gorszych przeciętnie warunkach materialnych była ludność 
powiatu kolbuszowskiego. Ale właśnie nie tam, lecz w Tamobrzeskiem wyrósł 
radykalny ruch chłopski.

Widocznie oprócz wymienionych już czynników, które niewątpliwie wywierały 
wpływ na powstanie tego ruchu w powiecie tarnobrzeskim, musiały działać jeszcze 
inne, specyficzne, których na innych terenach nie było.

Przede wszystkim dlatego że:
a) znaleźli się rodzimi przywódcy,362 jak ks. Okoń i Tomasz Dąbal, którzy wokół 
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siebie skupili wszystkie elementy radykalne, wychowane w galicyjskim ruchu 
ludowym;

b) natrafili na odpowiednio przygotowany grunt, jak już wspomniałem, a więc 
ludność podatną na ich hasła, szczególnie w wioskach lasowskich.

Ks. Eugeniusz Okoń - swym przemówieniem na wiecu w dniu 6 listopada 1918 r. 
jako pierwszy zainaugurował okres "Republiki Tarnobrzeskiej". Już przedtem miał 
ambicje trybuna ludu. Jak świadczy o tym jego kontakt z ks. Stojałowskim i 
kandydowanie na posła do parlamentu, a później do sejmu krajowego. Sytuację w 
powiecie tarnobrzeskim i sąsiednich znał doskonale. Wiedział, że chłop żyje w biedzie, 
pożąda ziemi, której mu brak, a którą posiadają dwory. Wiedział, że aby podobać się 
chłopom i przewodzić - trzeba wyjść naprzeciw ich pragnieniu.

Pragną ziemi - trzeba im tę ziemię dać! Zmęczeni są wojną - trzeba ich od obowiązku 
służby w wojsku zwolnić! Podatki są dla nich ciężarem - niech więc podatków nie 
płacą!

Stąd wyrosła skrajna demagogia - schlebianie tłumom. Zyskać zaufanie mas - to 
naczelny cel postępowania. I to się powiodło!

Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że był człowiekiem wykształconym, pochodził 
z powiatu,363 a ponadto był księdzem, co podkreślał Spiss,364 Stankiewicz365 i inni, był 
znakomitym mówcą-demagogiem.366 Na terenie powiatu rozpoczął w pełni wcześniej 
swą działalność polityczną, stąd był bardziej popularny wśród chłopów aniżeli Tomasz 
Dąbal.

Podobnie było i z Tomaszem Dąbalem, który jawnie ze swą działalnością polityczną 
wystąpił dopiero po wycofaniu się z wojska, a więc dopiero w grudniu 1918 roku. Od 
tego czasu odbywa się już licytacja między tymi dwoma trybunami ludu, z których 
każdy starał się zdobyć pierwsze miejsce - szarżując demagogią. I wg określenia dra 
Leonarda Madeja367 “przyszła ona i wstrząsnęła silnie powiatem".

Rozpoczęli swą propagandę polityczną: ks. Okoń i Tomasz Dąbal. Agitacją swą 
wydobyli na wierzch i do czerwoności rozpalili nienawiść klasową, drzemiącą w 
zakamarkach dusz368 i rzucili ją jako atut polityczny na szalę. W celach osobistych, w 
celu zdobycia mandatu poselskiego!

Przeszli przez powiat jak burza - z obiecanek tak szczodrze przez siebie rzucanych - 
nic w życie nie wcieliwszy!

i *

Egoizm i prywata przywódców "Republiki Tarnobrzeskiej" doprowadziły z czasem 
do rozbicia jednolitego dotychczas ruchu chłopskiego i jego upadku. W miarę, jak 
rosła gwałtowność zwalczających się odłamów, wzrastało w masach otrzeźwienie i 
zwyciężył w końcu zdrowy chłopski rozsądek.

Zdecydowana patriotyczna postawa całego Narodu, w tym mas chłopskich i 
robotniczych,369 nie dopuściła do ogólnego chaosu i anarchii w tym ciężkim okresie 
odbudowy Państwa Polskiego.
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PRZYPISY
1. Tak zwana “Republika Tarnobrzeska” nazwę swą wzięła wg Jana Słomki 

(Pamiętniki... s.427) od notatki ogłoszonej w nr 251 krakowskiego “Naprzodu” z dnia 
10.XI.1918 r. pod tytułem: “Chłopi polscy ujmują władzę wojskową i cywilną w swe 
ręce”. Notatka ta nadała rozgłos wydarzeniom w powiecie tarnobrzeskim i odtąd 
zaczęła się upowszechniać nazwa “Republiki Tarnobrzeskiej”. Przeciwnicy tego ruchu, 
by go ośmieszyć w oczach społeczeństwa - nadali temu radykalnemu ruchowi 
chłopskiemu przydomek “Republiki Tarnobrzeskiej”. Nazwa ta wg Witolda 
Stankiewicza (Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920, Warszawa 1963, s. 131) - 
powstała współcześnie i spotyka się ją w dokumentach i artykułach prasowych w 
końcu 1918 r.

2. Stwierdza to Wiesław Nowakowski - “Republika Tarnobrzeska”, Świat 1958 nr 43, 
s.4: “Historycy nie zdobyli się jeszcze na obszerne i monograficzne opracowanie 
dziejów “Republiki Tarnobrzeskiej”, jak też Zdzisław Kwieciński: “W cieniu Bartosza 
Głowackiego” - Orka 1958 nr 12, s. 11: “Trzeba opracować naukowo okres "Republiki 
Tarnobrzeskiej” w latach 1918-1921, aby oddzielić prawdę od legendy i dać 
społeczeństwu istotny obraz wypadków i ich genezy”.

3. Zdzisław Kwieciński przyznaje, że “Zdarza się też, iż zapisują wiadomości i 
pogłoski niesprawdzone, częstokroć mylne”.

4. Jak też przez Zygmunta Lasockiego: “Społeczeństwo polskie w czasie wielkiej 
wojny, w świetle pamiętników dr Hupki”, Kraków 1937, s.50

5. Jan Sokół “Tradycje rewolucyjne i walka z okupantem hitlerowskim w ośrodku 
mokrzyszowsko-grębowskim w powiecie tarnobrzeskim” 1963, maszynopis, s.4

6. Uwaga prof. Stanisława Bąka - list z dnia 31.VIII. 1965 r. - w posiadaniu autora: 
“Dużo pan korzystał z materiałów p. Jana Sokoła, tylko czy informatorzy go 
czasem... nie bujają? Bo teraz ten temat jest modny i mile widziany, a są ludzie, 
którzy lubią sobie dodawać zasług i przedstawiać swoją rolę w bardziej jaskrawym 
świetle. Z tym się trzeba liczyć!” Autor krytycznie odnosi się do wypowiedzi byłych 
uczestników chłopskiego ruchu, informatorów p. Jana Sokoła.

7. Lasocki, op. cit., s.4
8. “Głos Narodu” z 25.X. 1918 r.
9. Sokół, op. cit., s. 12
10. Sokół, op. cit., s. 14
11. Relacja prof. Stanisława Bąka z dnia 31.VIII.1965 r.
12. Hupka, op. cit., s. 380
13. Sokół, op. cit., s.14 - Zwraca uwagę bardzo skromny rozmiar w porównaniu z 

Rozwadowem czy Kolbuszową uroczystości w dniu 27 października 1918 r. w 
Tarnobrzegu, a to bardzo mały udział społeczeństwa (około 200 osób) jak i wybór 
miejsca wiecu (z dala od centrum miasta, w lasku, w pobliżu stacji kolejowej). Czyżby 
zadecydowała o tym obawa przed represjami ze strony władzy austriackiej, a to 
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wielkiego służbisty, starosty miejscowego dra Kazimierza Fedorowicza oraz 
stacjonowanie w tym czasie w Tarnobrzegu austriackich wojskowych oddziałów 
asystencyjnych?

14. Kronika Klasztoru 00. Kapucynów, t. Ili, s. 16 (Arch. Prowin. Krakowskiej 00. 
Kapucynów w Krakowie AKR 28)

15. “Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kraków 2.XI. 1918 r..Prezydium PKL z datą 
31 .X. 1918 r. rozplakatowała na ulicach Krakowa odezwę następującej treści:

Obywatele!
Komisja Likwidacyjna objęła władzę nad wojskiem i zamianowała Komendantem 

wojskowym okręgu krakowskiego brygadiera Legionów, generała Bolesława Roję. 
Wzywamy żołnierzy do poddania się rozkazom tego mianowanego przez Komisję 
Likwidacyjną dowódcy, ludność zaś do ścisłego przestrzegania spokoju godnego 
chwili, jaką przeżywamy.

16. Lasocki, op. cit., s. 109, zał. 23:
“Komenda Wojsk Polskich w Krakowie. Rozkaz mobilizacyjny Wojsk Polskich w

Krakowie.
Obejmuję z dniem dzisiejszym komendę nad oddziałami polskimi w Krakowie i 

powiatach Galicji Zachodniej po Przemyśl.
1) Najstarsi rangą oficerowie narodowości polskiej obejmują komendę w 

poszczególnych oddziałach i zakładach wojskowych i są mi za dalszy tok służby, za 
utrzymanie rygoru i ładu odpowiedzialni.

2) W poszczególnych powiatach najstarsi rangą, obecni tam oficerowie - 
prowadzą komendy powiatowe. Do zakresu ich działania należy cała służba 
wojskowa w dotychczasowych powiatach. Należy przede wszystkim:

a) objąć komendę nad znajdującymi się tam oddziałami i zakładami wojskowymi,
b) zorganizować dla powiatu oddział stały w sile jednego batalionu w górę, a to 

w myśl sił. Uruchomić komendę placu, powiatowe komisje asenterunkowe etc.
3) Do służby wojskowej zobowiązani są wszyscy dotychczas służący w c.k. armii 

obywatele do lat 35”... itd.
Kraków, dnia 31 października 1918 r. Komendant Wojsk Polskich w Krakowie 

Brygadier: Roja
17. Słomka, op. cit., s. 421
18. Ogólne rozprężenie, jakie wkradać się zaczęło do armii austriackiej wskutek 

zmęczenia długotrwałą wojną i ponoszonymi klęskami, sprzyjało masowym dezercjom 
z wojska. Szczególnie ostro wystąpiło to zjawisko po zawarciu przez Austrię pokoju z 
Ukrainą w Brześciu nad Bugiem, 9 lutego 1918 r..

Pod koniec wojny okoliczne lasy i kępy dawały schronienie setkom mężczyzn 
uchylającym się od służby w wojsku austriackim.

Ludzie ci, ścigani przez żandarmerię, głodni i wynędzniali, stanowili naturalny 
materiał zapalny, szczególnie podatny do wszelkich rozbojów.
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Dla wyłapywania ich działał w ostatnich tygodniach istnienia Austrii, na terenie 
powiatu tarnobrzeskiego i sąsiednich, batalion asystencyjny wiedeńskiego pułku 
Deutschmeistrów, składający się z trzech kompanii piechoty i czwartego oddziału 
karabinów maszynowych. W dniu 1 listopada 1918 r. komenda batalionu wraz z jedną 
kompanią piechoty i dwoma karabinami maszynowymi - znajdowała się na kwaterach 
w Tarnobrzegu. Natomiast druga kompania tegoż batalionu z dwoma karabinami 
maszynowymi stacjonowała w Turbii, a trzecia kompania z dwoma karabinami 
maszynowymi w Jaślanach (w pow. mieleckim).

19. Mylna jest wiadomość podana prżez Spissa, op. cit., s. 173 i innych, że “por. 
legion. Władysław Czopek przybył dnia 1 listopada do Tarnobrzega, by z rozkazu 
płka Roji objąć dowództwo miejscowych sił zbrojnych".

Jan, a nie Władysław Czopek, porucznik wojska austriackiego, a nie Legionów, 
przybył z Krakowa do Tarnobrzega wieczorem 31 października, a nie 1 listopada i wobec 
wyraźnego brzmienia 2 punktu “Rozkazu mobilizacyjnego” Roji - nie mógł być z góry 
naznaczony na komendanta sił zbrojnych w Tarnobrzegu.

20. Stanisław Czerpak w pracy swojej pt. “Ruch chłopski...”, s.89, podaje, że 
“pierwszą wiadomość (o upadku Austrii) zebrani przyjęli burzą oklasków, drugą 
natomiast (o utworzeniu PKL) bez entuzjazmu". Według relacji Czesława (Wacława) 
Niezabitowskiego - list z dnia 8.XI.1964 do autora - obie wiadomości przyjęte były 
entuzjastycznie - burzą oklasków.

21. Utworzona została Powiatowa Komenda Wojsk Polskich, jak o tym głosi wydana 
odezwa “Żołnierze” - a nie Komenda Miasta, czy Komenda Placu - jak to mylnie podają 
liczni autorzy.

22. Wiadomość o rozkazie mobilizacyjnym bryg. Roji prawdopodobnie przywiózł 
por. Jan Czopek.

23. Karol Pawlas, a nie jego brat, dr med. Walerian, jak to podaje Witold Stankiewicz 
(Konflikty społeczne na wsi polskiej 1918-1920, Warszawa 1963, s. 136).

24. Relacja ustna Czesława (Wacława) Niezabitowskiego
25. Według jednych autorów dowódcą batalionu asystencyjnego miał być ppłk 

Meinl, wg relacji Czesława (Wacława) Niezabitowskiego - Polak - ppłk Puchalak.
26. Słomka, op. cit., s.421, 422
27. Wobec tej relacji naocznego świadka, mylne są informacje na ten temat, 

podawane przez Wojciecha Wiącka, jak i powołanie się na niego przez innych 
autorów, między innymi przez Tadeusza Kuźmińskiego (Wieś w walce o Polskę 
Ludową 1918-1920, Warszawa 1960, s.96), że zorganizowani i uzbrojeni chłopi rozbroili 
Austriaków w Tarnobrzegu, a mianowicie chłopi z Machowa.

Wojciech Wiącek w swej pracy “Wspomnienia z pracy konspiracyjnej o wolność i 
niepodległość Polski”, Kraków 1934, s. 19 tak pisze: “Dnia 1 listopada 1918 r. przybył 
do mnie (do Machowa) o godzinie 5 rano posłaniec z Tarnobrzega, ażeby zebrać 
chłopów i natychmiast przybyć do Tarnobrzega i rozbroić batalion... Zebrałem 
natychmiast ze wsi młodych chłopów, konie, wozy i za pół godziny byliśmy w mieście 
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Tarnobrzegu. Żołnierze na wezwanie złożyli broń ręczną, tylko od karabinów 
maszynowych zabrali zamki i o to trzeba było walczyć - pomagali nam uczniowie z 
gimnazjum”.

Otóż Wiącek mylnie podaje, że chłopi z Machowa dokonali rozbrojenia, a uczniowie 
Szkoły Realnej (a nie gimnazjum - takiego wówczas jeszcze nie było) - im pomagali.

Gdyby fakt taki miał miejsce - wspomniałby o tym naoczny świadek - Jan Słomka, 
bliski towarzysz partyjmy Wiącka.

Owszem Wojciech Wiącek ze swoimi ludźmi przybył do Tarnobrzega już po 
rozbrojeniu oddziału austriackiego. Trafił na moment sporu o wydanie zamków do 
dwóch karabinów maszynowych, o które nie trzeba było “walczyć” - bo sami żołnierze, 
po krótkim oporze je wydali. Broni ręcznej nie zdobył, stąd później ustawicznie 
molestował Powiatową Komendę o wydanie mu karabinów dla straży wiejskiej w 
Machowie.

Wojsko austriackie w Tarnobrzegu rozbroił w obecności przedstawicieli Powiatowej 
Komendy - miejscowy oddział POW podporządkowany majorowi Pawlasowi, a 
dowodzony przez sierżanta legionowego Czesława Niezabitowskiego. Składał się on z 
młodzieży Szkoły Realnej i miejscowej rzemieślniczej.

Pomagali rozbrajać dezerterzy, uwolnieni przez POW z więzienia austriackiego.
28. Słomka, op. cit., s. 422
29. Mylną wiadomość podaje Bolesław Roja - “Legendy i fakty”, Warszawa 1931, 

s.l 14, jakoby Tomasz Dąbal był organizatorem oddziału wojskowego w Tarnobrzegu 
dla przejęcia władzy, pisząc: “Poza indywidualnymi lokalnymi wysiłkami, wówczas 
na obszarze Małopolski... jak ze strony Przyj emskiego, dr Liebermana, por. 
Kozubskiego, por. Dąbala... nie udaje się w czasie tym poza Krakowem, później 
Lublinem, stworzyć poważniejszego lokalnego oddziału wojska dla przejęcia władzy, 
ani w Przemyślu, ani we Lwowie, nie mówiąc o miejscowościach innych”.

30. Mylną wiadomość podaje Tadeusz Rek “Ksiądz Eugeniusz Okoń”, s.55
“W skład Komitetu Samoobrony Narodowej weszli: inż. Jan Urbaniak 

(przewodniczący), (ma być inż. Jan Bochniak)..., Wojciech Wiącek - pełnomocnik 
dóbr Tarnowskiego (Wiącek nigdy nie był pełnomocnikiem dóbr hr. Tarnowskiego, 
lecz dr Ernest Hubicht).

31. Słomka, op. cit., s.424 podaje, że Tomasz Dąbal przysłany został na stanowisko 
Komendanta Żandarmerii w Tarnobrzegu przez gen. Roję z Krakowa.

Wersję tę powtórzyli później prawie wszyscy autorzy - co nie odpowiada prawdzie.
Przeczy bowiem temu wydana w dniu 2 listopada 1918 r. przez mjr Pawlasa odezwa 

“Żołnierze”, w której umieszczone zostało następujące zdanie: “Z rozkazu Powiatowej 
Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrzegu, komendę żandarmerii powiatowej objął 
porucznik Tomasz Dąbal z Sobowa - oficer Wojsk Polskich”.

W czasie wojny, za czasów austriackich, powiatowa żandarmeria podlegała władzom 
wojskowym. Tak też miały się sprawy jej zależności i w pierwszych dniach listopada 
1918 roku.
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Zygmunt Lasocki w swych “Wspomnieniach...” (s.106 - zał.20) podaje, że na 
plenarnym posiedzeniu PKL w dniu 5.XI.1918 r. przyjęto opracowany przez niego 
projekt organizacji administracji kraju. Według tego projektu, powiatowemu 
komisarzowi PKL podlegać miał w sprawach administracyjnych i bezpieczeństwa 
publicznego - komendant powiatowej żandarmerii (straży obywatelskiej). Dnia 6.XI 
(s.33) w porozumieniu z Komendą Wojskową mianował Lasocki powiatowych 
komendantów żandarmerii i rozesłał dla nich instrukcje.

Do tego więc czasu mjr Pawlas, jako powiatowy komendant wojsk polskich, mógł 
obsadzać stanowisko powiatowego komendanta polskiej żandarmerii.'

32. Nie wszyscy żandarmi-Polacy byli służbistami austriackimi; do takich, oprócz 
Litwickiego, zaliczyć możemy komendanta i jego zastępcę posterunku w Nadbrzeziu - 
Wawrzyńca Hornika, T. Krawczyka i wielu innych.

33. Słomka, op. cit., s.422, stwierdza, że otrzymał zaproszenie na to zebranie. Odbyło 
się ono w gronie ilościowo szczupłym (kilkadziesiąt osób), stąd wnieść można, że było 
to zebranie o zabarwieniu w każdym razie prawicowym, o czym świadczy skład 
osobowy wybranego komitetu.

34. Wiejscy działacze społeczni, t.l “Życiorysy włościan”, Warszawa 1937, Instytut 
Socjologii Wsi, s.219 - Wojciech Wiącek z Machowa. Życiorys: znajdujemy wzmiankę, 
która podaje: “Miejscową Komendę wojskową objął p. Pawlas - major-emeryt wojsk 
austriackich, po nim kapitan Stary".

Otóż należy stwierdzić, że po mjr Pawlasie komendantem powiatu nie był kapitan 
Stary, lecz kpt. Dąbal. Geometra kpt. Stary od 2.XI. 1918 r. pełnił funkcję 
komisarycznego burmistrza miasta Tarnobrzega w miejsce usuniętego burmistrza - 
krawca Kolasińskiego.

35. Powiatowy Komitet Samoobrony Narodowej - wg Tadeusza Ręka (Ks. Eugeniusz 
Okoń, Warszawa 1962, s.55), Zdzisławy Trawińskiej i Augusta Ciulika (Republika 
Tarnobrzeska w świetle faktów i dokumentów, Rzeszów 1958, s.17), Witolda 
Stankiewicza (Konflikty..., s. 137) i wielu innych autorów - miał być powołany w 
Tarnobrzegu pod patronatem, czy z inicjatywy hr. Zdzisława Tarnowskiego, pana na 
Dzikowie i hr. Zygmunta Lasockiego, ludowca z “Piasta”, szefa wydziału 
administracyjnego PKL w Krakowie, co nie odpowiada prawdzie.

Hr. Zdzisław Tarnowski, jako poseł do parlamentu austriackiego przebywał w tym 
czasie od szeregu tygodni nie w Dzikowie lecz w Krakowie (w swojej kamienicy przy 
ul. Sławkowskiej, a nie zbiegł po kryjomu nocą z Krakowa, jak to twierdzi Jan 
Gruszczyński, a za nim Jerzy Danielewicz (“Ruchy rewolucyjne...”, s.371) - biorąc, jako 
jeden z przywódców konserwy zachodniogalicyjskiej, czynny udział w organizowaniu 
PKL (Wg Michała Bobrzyńskiego “Z moich pamiętników”, Wrocław - Kraków, 
Ossolineum 1957, s.79, przypis - Zdzisław Tarnowski był prezesem Stronnictwa 
Prawicy Narodowej). Następnie ściągnąwszy swą rodzinę i co cenniejsze archiwa, 
bibliotekę, dzieła sztuki, przebywał stale w Krakowie, aż do zupełnego uspokojenia 
powiatu (Nieprawdziwa jest wiadomość podana za Janem Gruszczyńskim przez Jerzego 
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Danielewicza - “Ruch rewolucyjny...”, s.372, że Komitet Rewolucyjny udaremnił wywóz 
bezcennej biblioteki zamkowej”).

Hupka w swojej pracy “Z czasów...”, s.386 - pod datą Kraków 16 listopada 1918 r. 
wspomina: “Piłsudski wezwał reprezentantów wszystkich stronnictw na naradę do 
Warszawy. W Krakowie chciano bym jechał, ale z powodu nipoewnego położenia w 
mej okolicy (Niwiska pow. kolbuszowski) - odmówiłem. Odmówił też z tych 
powodów i hr. Zdzisław Tarnowski”.

Gdyby hr. Zdzisław Tarnowski był obecny w pierwszych dniach listopada 1918 r. w 
Dzikowie, to niewątpliwie sam wchodziłby w skład Powiatowego Komitetu 
Samoobrony, a nie jego pełnomocnik dr Habicht.

Zygmunt Lasocki, w chwili organizowania się Powiatowego Komitetu Samoobrony, 
nie był jeszcze szefem administracji PKL i przebywał w tym czasie stale w Krakowie 
biorąc czynny udział w organizowaniu PKL. Szefostwo wydziału administracji objął 
dopiero 4 listopada 1918 r.. W tych dniach gorących, jak o tym wspomina sam Lasocki 
(Społeczeństwo polskie w czasie wielkiej wojny, w świetle pamiętników dr Hupki, 
Kraków 1937, s. 36 i 37) - nie miał w ogóle czasu na zajmowanie się lokalnymi 
(kolbuszowskimi) sprawami, a więc także i tarnobrzeskimi.

Że faktycznie nie miał nic wspólnego z powołaniem w Tarnobrzegu Komitetu 
Samoobrony - świadczy fakt, że w jego składzie nie znajdował się ani jeden ludowiec, 
stronnik “Piasta”. Jako poseł do parlamentu austriackiego, wybrany z powiatu 
tarnobrzeskiego, znał Lasocki swoich zwolenników w powiecie i gdyby w jakikolwiek 
sposób wpływał na utworzenie się tej polskiej władzy, sam dopilnowałby, żeby w skład 
Komitetu Samoobrony weszli jego ludzie.

36. Wobec zupełnego braku w Komitecie Samoobrony przedstawicieli 
mieszczaństwa tarnobrzeskiego - dziwne wydaje się twierdzenie Jerzego Danielewicza 
(w pracy pt. “Republika Tarnobrzeska 1918-1923” ogłoszonej w “Mówią Wieki z r. 1960 
nr 8, s.23), że “mieszczaństwo tarnobrzeskie było tym bardziej spokojne o należyte 
zabezpieczenie swoich klasowych interesów, że dysponowało własną siłą zbrojną..” 
- co mija się z prawdą. W pracy “Ruch rewolucyjny...”, s.366 , twierdzi - “Była nią 
młodzież gimnazjalna uzbrojona w karabiny, zorganizowana przez porucznika 
Legionów, Wacława Niezabitowskiego”. Nie odpowiada też prawdzie dalsze 
twierdzenie tego autora, że “Równocześnie niemal powstał tymczasowy komitet, 
złożony z umiarkowanych żywiołów mieszczańskich, który początkowo wysunął na 
stanowisko tymczasowego starosty chłopa z Gorzyc, Stefana Grzywacza. Gdy na 
kandydaturę jego nie zgodził się Strzyżewski, komitet poszedł na ustępstwo, 
powierzając funkcję tę inż. Janowi Bochniakowi”. Autor sugeruje tutaj, że istniał 
jakiś drugi komitet “mieszczański”. Tymczasem tak inteligencja tarnobrzeska jak i 
mieszczanie utworzyli w dniu 2 listopada jeden wspólny Powiatowy Komitet 
Samoobrony.

37. Słomka, op. cit., s.431 i 432
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38. Władysław Kuszyk “Walki klasowe na wsi poi. nr 18, s.57 - Zeznanie kpi. 
Borowca: “Żandarmeria austriacka została rozgromiona, pobita, nawet koszary i 
inwentarz wszystkich posterunków rozgrabiony. Koszary w niektórych 
miejscowościach zdezelowane".

39. Słomka, op. cit., s.432
40. Jerzy Danielewicz (op. cit., s.23 i 24) podaje: “Na wieść o utworzeniu Komitetu 

Rewolucyjnego, do walki z nim przerażeni obszarnicy i reakcyjne mieszczaństwo 
tarnobrzeskie utworzyli Komitet Samoobrony..."

a) Należy stwierdzić, że Powiatowy Komitet Samoobrony powstał w dniu 2 listopada 
1918 r., a Powiatowy Komitet Chłopski, mylnie przez autora zwany “Komitetem 
Rewolucyjnym” (takiego w ogóle nie było), wyłoniony został później, bo w dniu 6.XI 
na wiecu pod Bartoszem. A więc motywem utworzenia Komitetu Samoobrony nie 
mogła być walka z Powiatowym Komitetem Chłopskim, bo go wówczas jeszcze nie 
było.

b) Odzywają się też głosy, że Powiatowy Komitet Samoobrony bał się wsi 
tarnobrzeskiej i przed nią chciał się bronić. Dlatego działano w pośpiechu, by uprzedzić 
innych, uchwycić władzę w powiecie i stworzyć fakt dokonany.

1. Otóż wieś tarnobrzeska swoje radykalne oblicze okazała dopiero w dniu 6.XI.1918 
r., a Powiatowy Komitet Samoobrony powstał w dniu 2.XI - nie mógł znać jej 
nastrojów, nie potrzebował się przed wsią zabezpieczać.

2. Poza tym tzw. “lewica” nie była jeszcze sama w dniu 2.XI. 1918 r. skonsolidowana. 
Trudno przyjąć, żeby na wiadomość o upadku Austrii, czy też przedtem, lokalni 
przywódcy obu odłamów ruchu ludowego (“Przyjaciele Ludu” i “Piasta”), od wielu lat 
zaciekle zwalczający się - tak natychmiast porzucili wieloletnie waśnie i spory i podali 
sobie ręce do zgody.

Dopiero wiadomość o utworzeniu w Tarnobrzegu w dniu 2 listopada 1918 r. 
naczelnej władzy w powiecie i uznanie jej przez PKL w Krakowie - zmusiła (moim 
zdaniem) przywódców do porzucenia waśni i wspólnego działania. Dopiero od tej 
chwili rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do podjęcia wspólnej walki, tj. 
zorganizowanie wiecu w dniu 6.XI. 1918 r.. Nie oznacza to wcale, by poszczególni 
działacze, czy też grupy polityczne nie mogły się wcześniej zbierać i naradzać nad 
ówczesną sytuacją. Zjednoczenie się tych grup i ustalenie kierunku wspólnego 
działania nastąpiło najprawdopodobniej dopiero po 2 listopada 1918 r., po ukazaniu 
się odezwy Powiatowego Komitetu Samoobrony.

41. Słomka, op. cit., s.425, Odezwa:
Do ludności powiatu tarnobrzeskiego. Rodacy!

Wskutek zarządzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej, tutejszy Komitet Samoobrony 
Narodowej objął z dniem dzisiejszym naczelną władzę administracyjną w powiecie, 
władzę wojskową z rozkazu komendanta sił zbrojnych Brygadiera Roji - objęła 
tutejsza Powiatowa Komenda Wojsk Polskich.
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Jako naczelna cywilna władza, w powiecie pozostawiamy iv mocy wszystkie 
obecnie istniejące urzędy. Od dziś pełnią one swoje czynności imieniem Polskiego 
Rządu, do nich więc, jak dotąd, należy się zwracać we wszelkich sprawach tyczących 
się ich zakresu działania.

Witając Was jako obywateli wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski, wzywamy 
do rozwagi, spokoju i ładu. W imieniu Ojczyzny zaklinamy, byście karnym posłuchem 
rozkazów obecnej władzy dali dowód, że Zmartwychwstała Polska ma w Was 
godnych synów.

Żadnych niepokojów i niesnasek! W spokoju, powadze i cierpliwości oczekujcie 
chwili, w której polskie władze doprowadzą do końca budowę naszej państwowości. 
Niezgoda i brak karności zgubiły ongi naszą Ojczyznę; niechaj obecnie zgoda, 
karność, jedność i miłość utrzyma ją w mocy i sile.

Tarnobrzeg, dnia 2 listopada 1918 r. Powiatowy Komitet Samoobrony
42. Witold Stankiewicz, Konflikty..., s. 137, przypis 13.
43. Lasocki, Wspomnienia..., s.108, zał.21, pkt 31.
44. Leon Korga, “Ziemia tarnobrzeska w walce o władzę robotniczo-chłopską”, 

Rzeszów 1961, s.20; Odezwa:
Żołnierze!

Po 150-letniej niewoli 31 października br. uwolniliśmy się z rąk ciemiężcy. Z 
rozkazu naczelnej Komendy Wojsk Polskich w Galicji zachodniej i środkowej 
pułkownika brygadiera Roji, którego rozkazom poddała się twierdza Kraków i 
Przemyśl i wszystkie polskie pułki byłej armii austriackiej - objąłem komendę Wojsk 
Polskich w Tarnobrzegu.

Na żądanie nasze z dnia 1 listopada 1918 r. podpułkownik batalionu 
asystującego wojska austriackiego, stacjonowanego w powiecie tarnobrzeskim, 
zwolnił wszystkich więzionych dezerterów, złożył broń, a rozbrojony oddział 
odkonwojowano do granicy.

Z rozkazu powiatowej Komendy Wojsk Polskich, komendę żandarmerii powiatowej 
objął porucznik Tomasz Dąbal z Sobowa, oficer Wojsk Polskich.

Dziś jesteśmy obywatelami wolnej i zjednoczonej Polski. Do ugruntowania jej 
potęgi potrzebna jest silna i karna armia. Przeto wzywamy Was, wszyscy dzielni 
Żołnierze Polscy, do natychmiastowego zgłaszania się w szeregi Wojska Polskiego.

Jeżeli spełnialiście ten twardy obowiązek przez 4 lata dla wroga naszego, 
spełniajcie go ochoczo teraz w chwili odradzającej się Ojczyzny. Wszyscy dezerterzy 
armii austriackiej niech wrócą bez obaw do swoich zagród.

Zgłaszający się mają zabrać ze sobą broń, amunicję oraz umundurowanie i zgłosić 
się winni w miejscowej Komendzie Placu Wojsk Polskich. Niech żyje Żołnierz Polski!

Powiatowy Komendant Wojsk Polskich Karol Pawlas mjr, Józef Rawski podpor.
1 pułku artylerii Leg. Polskich.

45. Nie odpowiada prawdzie twierdzenie artykułu “50 lat Republiki Tarnobrzeskiej” 
zamieszczonego w “Siarce” nr 28, s.3 - że “Swoje odpowiedzialne stanowisko 
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komendanta żandarmerii na cztery/ powiaty (tarnobrzeski, niżański, kolbuszowski i 
mielecki) zawdzięcza Dąbal "piastowcom", którzy w PKL odgrywali wraz z 
Wincentym Witosem poważną rolę”.

46. Według Słomki, op. cit., s.332 - Z powiatu tarnobrzeskiego poszło do Legionów 
przeszło 150 ochotników, głównie młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, z których 
większość po rozpadzie Austrii powróciła do domów rodzinnych i wzięła czynny udział 
w tworzeniu armii polskiej.

47. Żołnierze Polscy, z byłej armii austriackiej, zmęczeni wojną, mieli dość wojska, 
dlatego nie okazywali chęci do wstępowania W szeregi tworzącego się wojska 
polskiego. Wyjątek stanowili ci, którzy związani byli ideowo z ruchem 
niepodległościowym sprzed wojny, należeli do “Strzelca” czy “Drużyny Strzeleckiej”. 
W pierwszych dniach listopada 1918 r. nieliczny był też udział oficerów z byłej armii 
austriackiej w organizowaniu wojska polskiego, bo albo ich jeszcze na miejscu nie 
było, albo jeśli nawet byli, to po trudach wojny, wróciwszy co dopiero z frontu do 
domu, odpoczywali na łonie rodziny. Tak np. por. Leonard Madej, wróciwszy z frontu 
włoskiego do Żabna - jak sam pisze - w dniu 7 listopada 1918 r., przebywał w Żabnie 
przez tydzień i dopiero na telefoniczne wezwanie Tomasza Dąbala przybył około 15.XI 
do Tarnobrzega, aby objąć komendę placu w Rozwadowie (list z dniu 25.X. 1964 u 
autora).

48. Budynek starej szkoły spłonął w działaniach wojennych w lipcu 1944 r.
49. Mylną wiadomość podaje Bolesław Roja w pracy swej “Legendy i fakty”, 

Warszawa 1931, s. 95, 96, 119 w szkicach nr 1, 2, 3 i 4, oznaczających położenia 
oddziałów polskich w dniach 4 i 9 listopada, jak też 11 i 20 listopada 1918 r. - jakoby 
głównym ośrodkiem tworzenia wojska polskiego był nie Tarnobrzeg, lecz Nadbrzezie, 
gdzie jakoby miał działać Tomasz Dąbal, późniejszy poseł komunista (radykalizujący 
już wówczas w Nadbrzeziu).

Szkic nr 4 podaje oddziały znaczniejsze w stadium organizowania się nie w 
Tarnobrzegu, lecz w Nadbrzeziu.

50. Tomasz Dąbal, syn małorolnego chłopa-cieśli, urodził się 29.XI1.189O r. w 
Sobowie pow. Tarnobrzeg. Po ukończeniu Gimnazjum w Dębicy wstąpił na Wydział 
Medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po dwu latach studiów przerzucił się na 
Wydział Prawa, studiując rok na Uniwersytecie Wileńskim. Od r. 1909 należał do 
Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), a po rozłamie do PSL “Piasta”. Przed I wojną 
światową organizował “Strzelca” wśród chłopów pow. tarnobrzeskiego. 
Zmobilizowany, z chwilą wybuchu wojny w r. 1914, w stopniu szeregowca - 
jednorocznego ochotnika (a nie jak twierdzi Andrzej Wojtaszek - “Zbuntowani” w 
Dookoła Świata 1958 nr 254, s.18 - wcielony w stopniu porucznika do armii 
austriackiej), służył w armii austriackiej. Po ukończeniu szkoły oficerów rezerwy 
piechoty (a nie artyleryjskiej szkoły oficerów rezerwy, jak to mylnie podaje Stanisława 
Leblang -"Tomasz Dąbal”, Z pola Walki 1961 nr 2, s. 153), walczył na froncie rosyjskim 
i włoskim. Mylną wiadomość podał Jan Słomka (op. cit., s. 471 i 472), jakoby Dąbal “w 

99



chwili wybuchu wojny wstąpił do Legionów z rangą oficera". Mylna też jest 
wiadomość podana przez Witolda Stankiewicza (Konflikty..., s. 138), Tadeusza Ręka 
(Ks. Okoń..., s.57), Stanisława Czerpaka (Ruch chłopski..., s.91), Encyklopedię i innych 
autorów, jakoby Dąbal w r. 1917 w stopniu porucznika był w 3 pułku Legionów, 
którego dowódcą, wg Ręka, miał być brygadier Bolesław Roja. Wg Władysława 
Kuszyka - “Walki na wsi...”, s.60 - “Dąbal miał być od r. 1917 działaczem i oficerem 
Legionów”. Tomasz Dąbal nigdy w Legionach nie był. Lista oficerów Legionów 
Polskich z r. 1917 nie zawiera jego nazwiska i żaden z nas oficerów legionowych, 
byłych kolegów Dąbala - w Legionach go nie widział, ani też nie słyszał, żeby tam był 
kiedykolwiek.

W czasie wojny, jak pisze Lasocki (Wspomnienia..., s.146, zał. 62) Tomasz Dąbal 
kilkakrotnie zwracał się do niego z wojska austriackiego z różnymi prośbami, m.in. “o 
wyjednanie mu zwolnienia z wojska austriackiego dla celów gospodarczych”, a nie 
przydziału do Legionów, czy później Polskiego Korpusu Posiłkowego. Zwolnienie to 
za staraniem Lasockiego otrzymał (Lasocki - “Wspomnienia...”, s.146 - “a gdym 
interweniował, Dąbal otrzymawszy zwolnienie, rozpływał się w podziękowaniach”). 
Lasocki więc znał doskonale przebieg służby Tomasza Dąbala, toteż pisze “przebywszy 
wojnę jako porucznik austriacki, zjawił się Dąbal z początkiem listopada 1918 r. w 
powiecie tarnobrzeskim”.

Druga jego żona w swych “Wspomnieniach żony - p. Marii Dąbalowej o Tomaszu 
Dąbalu” (Nowiny Rzeszowskie nr 264 z 6.XI. 1958 r., jak i Trybuna Ludu nr 310 z 1958 
r.) ani słowa nie wspomina o pobycie jego w Legionach, pisząc: “po powrocie z armii 
austriackiej, na wieść o Rewolucji Październikowej, zabrał się energicznie do 
organizowania ruchu chłopskiego". Ona chyba najlepiej znała przeszłość swego 
męża.

Wielce naiwna jest wiadomość podana przez Zdzisławę Trawińską i Augusta Ciulika 
(Republika..., s.6), że Tomasz Dąbal “po zwycięstwie Wielkiej Rewolucji 
Październikowej, a następnie rewolucji w Niemczech i Austrii - dezerteruje z armii 
austriackiej i przyjeżdża do Tarnobrzega".

Kiedy w Austrii z końcem października 1918 r. nastała rewolucja i ogólny rozkład 
armii, nikt nie potrzebował dezerterować, każdy na własną rękę opuszczał swój oddział 
lub wraz z oddziałem wracał z frontu - do domu (Marian Zgómiak, “Powstanie i 
struktura organizacyjna Wojska Polskiego w początkach II Rzeczypospolitej 1918-1921, 
Studia Historyczne, R. XI 1968, zesz. 4, s.459).

Mylna jest wiadomość podana przez Polską Komisję Likwidacyjną - “Kapitanem 
przyjechał do Tarnobrzega” oraz, że później już w styczniu 1919 r. “aresztowano 
wichrzycieli - Tomasza Dąbala i ks. Okonia”. Jak widać z powyższych relacji, około 
osoby Dąbala zaczęto tworzyć legendę.

Jak niezrównoważonym (chwiejnym) był Tomasz Dąbal, świadczy fakt wniesienia 
przez niego podania o zmianę swego rodowego nazwiska, co mu wypomina Zygmunt 
Lasocki (Wspomnienia..., s.146), pisząc: “Ośmieszył się (Dąbal) prosząc o zmianę 
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nazwiska na "Nowaczyński”, w której urągał ze swojego nazwiska chłopskiego, 
"Dąbal” i używania nowego nazwiska, czego miał zaniechać, gdy mu Namiestnictwo 
(Reskrypt z 21. VI. 1917 r., L.XII.107590/3997) na zmianę nazwiska nie pozwoliło".

Otóż Tomasz Dąbal w czasie wojny, jako oficer wojska austriackiego, poznał córkę 
adwokata w Mielcu p. Nowaczyńskiego, znanego z przekonań staroszlacheckich. 
Znając przekonania swego przyszłego teścia, chcąc uzyskać widocznie jego względy 
i zgodę na małżeństwo, wniósł podanie o zmianę swego chłopskiego nazwiska na 
szlacheckie “Nowaczyński” (Wg ustnej relacji nauczyciela Adama Warchoła z Mielca 
w dniu 16.VII.1970 r. u mnie w domu w Tarnobrzegu - utrzymuje się w rodzinie 
Nowaczyńskich w Mielcu w tradycji wiadomość, że Tomasz Dąbal starał się o zmianę 
swego rodzinnego nazwiska Dąbal na Nowaczyński - lecz zezwolenia nie otrzymał).

Nie zmieniwszy nazwiska, Dąbal ożenił się 28 listopada 1916 r. z panną Stanisławą 
Nowaczyńską. Długo z nią nie żył, bo wkrótce zmarła 25.X.1917 r., pozostawiwszy mu 
syna, Stanisława, którego wychowaniem zajęli się dziadkowie Nowaczyńscy.

Fakt zabiegania o zmianę nazwiska świadczy niepochlebnie o mentalności Tomasza 
Dąbala, który dla celów czysto osobistych wyrzekał się swego chłopskiego 
pochodzenia i swego rodowego, chłopskiego nazwiska, o czym my, jego koledzy nie 
wiedzieliśmy wówczas.

W styczniu 1919 r. został Tomasz Dąbal wybrany posłem do Sejmu 
Ustawodawczego. W r. 1921 wstąpił do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 
(KPRP)., tworząc w lipcu tegoż roku wspólnie ze Stanisławem Łańcuckim sejmową 
frakcję komunistyczną. Aresztowany w grudniu 1921 r. skazany został za działalność 
komunistyczną na 6 lat ciężkiego więzienia.

Wymieniony, za skazanych w Rosji więźniów-Polaków, opuścił w dniu 15 marca 
1923 r. Polskę, wyjeżdżając do ZSRR, gdzie brał udział w międzynarodowym ruchu 
robotniczym, interesując się głównie kwestią agrarną.

Od r. 1929 uczęszcza do instytutu tzw. “Czerwonej profesury” w Moskwie, który 
kończy w r. 1932 z tytułem profesora ekonomii politycznej. W r. 1937 został 
aresztowany.

Wyrokiem sądu wojskowego z dnia 21 sierpnia 1937 r. skazany został na karę 
śmierci. Wyrok wykonano 4.XI1.1938 r.. (Wielka Encyklopedia Powsz., PWN - 
Warszawa 1967, t. II, s.833; Urząd Stanu Cywilnego w Mielcu, ks. ślub. 5/16).

51. Stanisław Czerpak (Ruch chłopski..., s.92), Sokół op. cit., s. 18
52. Wg “Schematu organizacyjnego Królestwa Galicji” w r. 1901 - Komenda 

żandarmerii nr 17 w Tarnobrzegu i nr 23 w Kolbuszowej były wspólne.
53. Nie odpowiada prawdzie twierdzenie autora artykułu “50 lat Republiki 

Tarnobrzeskiej” - zamieszczony w “Siarce” nr 28 - że swoje odpowiedzialne 
stanowisko komendanta żandarmerii na cztery powiaty zawdzięcza Dąbal 
“piastowcom”, którzy w PKL odgrywali wraz z Witosem poważną rolę”.

54. Słomka, op. cit., s.424
55. Sokół, op. cit., s.18
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56. Wg relacji prof. Stanisława Bąka - “7eż lepszy typ"
57. Spiss, op. cit., s.174
58. Ta nowo zorganizowana żandarmeria na terenie Grębowszczyzny była w 

znacznym stopniu, wg prof. Stanisława Bąka, przyczyną rozruchów chłopskich, bo to 
byli złodzieje, dezerterzy itp.

59. Wg Stanisława Bąka - nie wszędzie tak było, np. w Grębowie sekretarz śp. Józef 
Muciek cieszył się szacunkiem ludności i pełnił swą funkcję aż do śmierci w r. 1932.

60. Kronika Gorzycka, s.191 i 192.
61. Relacja Jana Żaka z Gorzyc z dnia 27.IX. 1965 r.: “W październiku 1918 r. 

przebywałem jako dezerter z armii austriackiej, już od pół roku nie ukrywając się 
wcale, bo zastępca komendanta żandarmerii w Nadbrzeziu, sympatyk POW - 
uprzedzał mnie o zarządzanych łapankach.

W dniu 31 października 1918 r. - Stanisław Magdziarz z Gorzyc, legionista, też 
dezerter, komendant miejscowej komórki POW - w porozumieniu z Adamem 
Grzywaczem przystąpił do organizowania akcji rozbrajania posterunku 
wojskowego, strzegącego mostu kolejowego na Wiśle w Zalesiu Gorzyckim.

Akcji rozbrajania żołnierzy austriackich po stronie północnej miał dokonać 
oddział POW z Sandomierza. W nocy z 31.X.1918 r. na 1 listopada, oddział 
ochotników, składający się z 22 ludzi (wśród nich: Jan Żak, Franciszek Główka, 
Jan Burek z Cypla, Sikora z Niwki i inni) pod dowództwem Stanisława Magdziarza, 
podsunął się pod most kolejowy. Służbę w tym czasie przy wejściu na most kolejowy 
pełnił Żyd, znajomy kupiec z Mielca, który bez żadnego oporu dał się rozbroić. 
Obezwładniwszy posterunek, przystąpili do rozbrojenia śpiących w baraku i 
wezwali czuwających do oddania broni. Zaskoczeni żołnierze, widząc uzbrojonych 
ochotników, złożyli broń i dali się rozbroić.

W ten sposób 27 karabinów wpadło w ręce ochotników. Stanisław Magdziarz 
zorganizował z miejsca nową straż na moście, w ten sposób, że wezwany przez niego 
wójt z Zalesia - Kaleta, dał wartę ze wsi, która uzbrojona w 6 karabinów, pod 
komendą Jana Burka z Gorzyc - miała pełnić służbę tej nocy na moście.

Zaraz, po rozbrojeniu straży na moście kolejowym, udał się Stanisław Magdziarz 
ze swoim oddziałem do Nadbrzezia i tam przed świtem dnia 1 listopada - rozbroił 
posterunek austriacki, bez żadnego oporu.

Komendantem posterunku żandarmerii w Nadbrzeziu był Wawrzyniec Hornik, 
ożeniony z Krajewską z Radomyśla, a jego zastępcą - Krawczyk, obaj sympatycy 
POW.

Po rozbrojeniu straży austriackiej na moście kolejowym w Zalesiu, Stanisław 
Magdziarz wydał rozkaz Janowi Żakowi i kilku innym, by udali się jeszcze tej samej 
nocy do Wrzaw i tam zorganizowali rozbrojenie posterunku żandarmerii. Wracając 
z Zalesia do Gorzyc, obok mostu drogowego na Lęgu, usłyszeli krzyki i wołania o 
ratunek karczmarza, Judy Reicha. Jak się później dowiedzieli, na karczmę napadła 
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wówczas banda rozbójnicza dezerterów z Kępia Zaleszańskiego, pod dowództwem 
podoficera Bednarza i doszczętnie ją obrabowała.

Kiedy Jan Żak ze swoimi ludźmi przybył nad ranem dnia 1.XI. 1918 r. do Wrzaw, 
zastał już tam chorążego Józefa Brodę z Sobowa, który z oddziałem około 20 ludzi 
przygotowywał się do rozbrojenia posterunku. Dołączył ze swoimi ludźmi i był 
obecny przy rozbrajaniu już za dnia żandarmów. Komendant posterunku, Duda, 
góral spod Suchej, znany służbista opierał się, ale w końcu wydał broń. Po 
rozbrojeniu chorąży Broda uformował nową żandarmerię, której komendantem 
został Józef Gielarek z Wrzaw, legionista - Beliniak.

Wówczas z polecenia Adama Grzywacza, tegoż samego dnia 1 listopada 1918 r., 
Stanisław Magdziarz udał się do Tarnobrzega, by tam zameldować o rozbrojeniu 
oddziałów żandarmerii austriackiej w swej okolicy i otrzymać dalsze rozkazy”.

62. Sokół, op. cit. s. 15 i relacja Walentego Samołyka z dnia 8.V.1966 r.
63. Kronika 00. Kapucynów, s. 17
64. Wg Stanisława Bąka, “Kilka faktów...” - “Odpokoju w Brześciu (9.11.1918 r.), 

który miał państwom centralnym przynieść rozstrzygnięcie sytuacji na Wschodzie, 
sprawa przybierała dla nich daleko gorszy obrót. Powrót pewnej ilości jeńców z 
Rosji, którzy widzieli rewolucję, ośmielił wielu. Dezercja z wojska austriackiego 
stała się masowa. Kto przyjechał na urlop, ten już najczęściej nie wracał do swojej 
jednostki, chyba, że go schwytała żandarmeria.

W takim Przędzelu (pow. Nisko) było kilkudziesięciu dezerterów. Nie było wsi, w 
której by nie było dezerterów. Świadczyło to niewątpliwie o słabości Austrii, 
rozprężeniu wewnętrznym i bliskim jej upadku.

Z tego stanu wynikały także nieprzyjemne następstwa dla stosunków miejscowych. 
Oto gromady dezerterów, rozleniwionych na wojnie, rozzuchwalone bezkranością, 
zaczęły, oczywiście nie wszędzie i nie wszyscy - przemieniać się w "niebieskie 
ptactwo ”, co to "nie sieje, nie orze, a żywi się ”. Kradzieże drobne i grubsze, napady 
rabunkowe z bronią w ręku na kasy rządowe i prywatnych ludzi zaczęły się mnożyć, 
szczególnie pod jesień 1918 roku”.

Wg Kroniki rozwadowskiej, s. 12 i 14: - “W lipcu 1918 r. ruch bolszewicki w Galicji 
wzmaga się, dezerterzy ukrywają się po lasach (wg pogłosek ma ich być do kilkuset 
tysięcy), strzelają do ludności, napadają, rabują”. 15 lipca "Żołnierze (Czesi) 
mieszkający w klasztorze - nieprzyjemni lokatorzy. Ciągle coś brali..., ciągle trzeba 
czuwać i pilnować... Oto skutki wojny...! To w domu, a na polu? Kradzież i 
zniszczenie! Nawet ziemniakom młodym nie przepuszczą, wydzierają z ziemi z całymi 
badylami! IV zbożu kłosy obcinają, aż przykro patrzeć. - "Wojsko 22 sierpnia, 
zajmujące kwatery od kwietnia w Rozwadowie, odeszło na front. 8 września 1918 r. 
- podczas sumy, wojsko austriackie otoczyło kordonem kościół i strzelało do ludzi, 
jeden człowiek został ciężko ranny. Wojsko chciało rewizję robić w kościele, 
szukając dezerterów, ale na to nie pozwolono. Za to po nabożeństwie robiono 
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przegląd papierów, nie przepuszczano dziewczętom i młodym kobietom, które 
badano w okolicy serca!”

65. Podobnie grabiono lasy i gdzie indziej. Oto Wincenty Witos, jadąc 8.IX.1918 r. 
furmanką z Lublina przez Kraśnik do Radomyśla nad Sanem, przez lasy hr. Maurycego 
Zamojskiego, tak opowiada: “ Kiedyśmy się do lasu zbliżyli, spostrzegłem, że się tam 
dzieje coś ntesamowitego, gdyż ziemia dudniła od padających kłód drzewa. 
Przybliżywszy się zobaczyłem gromadę chłopów po lesie rozproszonych, ścinających 
i zrzynających zacięcie, co najpiękniejsze drzewo i ładujących na wozy”',

Władysław Kuszyk, Walki klasowe na wsi polskiej 1918-1919, nr XXXV s.487, nr 51 
s.131 - “niszczenie lasów wpow. hrubieszowskim'’, nr 1 s.436 - “w lasach leśnictwa 
Św. Katarzyny pod Bodzentynem, zaczął się wyrąb lasów”; nr XXI s.456 - “ITpow. 
iłżeckim - mieszkańcy Grabkowa i wsi sąsiednich dokonywali masowego wyrębu 
lasów”.

66. Kronika Gorzycka, s. 192
67. Sokół, op. cit., s.18
68. Wg Kroniki OO. Kapucynów z Rozwadowa: “3 listopada 1918 roku nadszedł 

przez konsystorz rozkaz mobilizacyjny mężczyzn od lat 18 do 35 roku życia. Według 
wiadomości z gazet, Ukraińcy - tj. Rusini galicyjscy - zajęli przy pomocy wojsk 
austriackich Lwów i Stryj. Żołnierze polscy wracają - wg wiadomości ustnej - 
piechotą, bo im odmówiono kolei, podobno Ukraińcy ich obdzierają po drodze z 
ubrań i broni. Dziś nadeszły większe transporty wojskowe z Królestwa Polskiego. 
Rusinów na razie do dalszej dyspozycji - internowano. Połączenie kolejowe między 
Przeworskiem zerwane... Były częściowo napady rabunkowe w Rozwadowie, 
zwiększono milicję.

5 listopada 1918 r. - rabunek i bicie szyb u Żydów przez chłopów, przeważnie 
dezerterów z Pława i Turbii. Chłopstwo się upiło u Żydów, mimo że sklepy były 
zamknięte, a potem się na nich rzuciło. Masę wina, spirytusu i rumu, z rozkazu por. 
Leuduszki wylano do rowów, celem przerwania rabunku i pijaństwa.

6 listopada: w powiecie anarchia”.
69. Stanisław Bąk, Kilka faktów z dziejów “Republiki Tarnobrzeskiej” - wyjątki, 

maszynopis użyczony przez ks. Wilhelma Gaj-Piotrowskiego z Rozwadowa, s.5.
70. Jan Hupka, Z czasów wielkiej wojny..., s.382
71. Sokół, op. cit., s.18 - Wg relacji prof. Bąka, St. Lubartowicz przybył do Niska 

jako nauczyciel dopiero po r. 1921. Wg niego, tym nauczycielem, który jeździł po 
wiecach, a umiał przemawiać, był historyk i geograf uczący w Prywatnym Gimnazjum 
Realnym w Nisku - śp. Mieczysław Buliński, inwalida wojenny, wachmistrz pułku 
Beliny-Prażmowskiego.

72. Tadeusz Rek, Ks. Okoń..., s.58
73. Kalendarz Chłopski z r. 1924 (wydany przez Chłopskie Stronnictwo Radykalne), 

s.27
74. Kronika Gorzycka..., s. 193 i 194
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75. Sokół, op. cit., s. 14 i 15
76. Witold Stankiewicz, Konflikty..., s. 143
77. “Jedność Chłopska” nr 3 z 17.1.1920 r.
78. Sokół, op. cit., s.19
79. Taką ilość podaje jeden jedyny Wiesław Nowakowski - “Republika 

Tarnobrzeska”, Świat 1958 nr 43, s.3
Liczni autorzy, m.in. Spiss - op. cit. s. 157, podają, że ilość chłopstwa dochodziła do 

5 tys. osób.
80. Mylne informacje podaje Andrzej Wojtaszek - “Zbuntowani”, Dookoła Świata 

1958 nr 254, s.18: “pod Bartoszem gromadził się co dnia gęsty tłum chłopstwa z 
bliższej i dalszej okolicy'. - Wiece odbywały się tylko w środy (dni targowe).

81. Dr Tadeusz Spiss, Ze wspomnień c.k. urzędnika politycznego, Rzeszów 1936, 
s. 175-176. 1. Przypis - “Mowę tę podaję w streszczeniu, jest ona bowiem typowa i od 
niej niewiele odbiegały inne przemówienia ks. Okonia: “Żołnierze, Robotnicy i ty 
biedoto chłopska! Zawitał dla nas wszystkich dzień wyzwolenia, swobody, 
porachunku za tyle krzywd doznanych, za tyle poniewierania twej godności, za tyle 
wyzysku ciebie, chłopie polski, który jakkolwiek jesteś krwią, mózgiem, siłą tej ziemi 
- poniewierany byłeś i poniżany. Już nie będziesz się wysługiwał i krwawo mozolił 
dla obcej sprawy. Żołnierzu, wynędzniały w okopach, już nie będzie nad tobą dzierżył 
władzy burżuj, oficer, obcy i swój i tobie niech służą odtąd ci, którzy wylegiwali się 
wygodnie poza frontem i robili na tobie interesy. Ty broniłeś tej ziemi przed 
wrogiem, a skoro ją broniłeś, ty masz prawo do tej ziemi. Precz z jaśnie wielmożnymi 
dziedzicami, precz z utracjuszami, tyś winien zamieszkać w pałacach, a do okopów 
wpędzić tych, co się obojętnie przyglądali twej biedzie. Ta ziemia, której broniłeś, 
tobie ma przypaść, a ty chłopie, który pracowałeś w pocie czoła po dworach 
pańskich za marne pomieszczenie po czworakach i garść soczewicy, który trząsłeś 
się na widok pana rządcy, ty, którego widok oblicza jaśnie pana wprawiał w 
drżenie i strach zarazem, tak że na nogach twych portczęta ze strachu latały jak na 
wrzecionie. Ty, chłopie, ty robotniku odetchnij dziś całą piersią, bo odtąd tobie 
kłaniać się będzie twój ciemiężca, odtąd drżeć będzie przed tobą. Bóg tak sprawił, 
że poniżani będą wywyższeni. Odwróciła się karta dziejów, już nie będą chłopskimi 
ciałami wyrównywane drogi dla pojazdów carskich, jak to nieraz bywało w Rosji. 
Będzie odwrotnie! Już nie będziesz się kłaniał i nie będziesz potrzebował się kłaniać 
jaśnie wielmożnym hrabiom i dziedzicom, już się nie będzie brukować ulic czapkami 
chłopskimi, właśnie takimi szlacheckimi czaszkami wybrukujesz ty, chłopie, rynki 
miast i miasteczek. Dość przez tyle wieków napracowałeś się dla panów, aby oni 
opływali we wszystko, a ty byś gnił na barłogu. Pan Bóg nie stworzył tej ziemi, tych 
lasów jedynie dla nich. To twoja własność również. I powinieneś korzystać z tego. 
Precz ze strażą leśną i łąkową, precz z lizusami hrabskimi, rządcami i leśnymi. Zażyj 
ty chłopie choć raz do syta. Strachem przejmowała cię dotąd myśl, gdy cię wezwano 
przed oblicze starosty, sędziego, a choćby tylko egzekutora podatkowego. Już odtąd 
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niczego bać się nie potrzebujesz. Tyś opłacał podatki, z których panoszyli się 
urzędnicy, tyś ich karmił i żywił, a oni ciebie traktowali jak bydło. Godzinami, ba! 
dniami wyczekiwać musiałeś po biurach, nim się doczekałeś na załatwienie sprawy. 
Ale już skończyło się panowanie urzędników. Masz prawo żądać, by ci zaraz sprawę 
załatwiono, a nie zechcą - masz od tego pałę. Oni cię walili pałami dotąd, ty weź 
odwet za dotychczasową poniewierkę. Za twoje pieniądze pobudowano po miastach 
pałace, hotele, za twoje pieniądze i pracę świecą olbrzymimi szybami kawiarnie, a 
w nich używają burżuje. Ty masz do tego prawo, a nie oni. Zechciej się tylko zabrać 
do tego. Ten chłop, Bartosz Głowacki, który z tego pomnika na nas spogląda, on 
przeze mnie do was mówi, że od dziś panem tej ziemi ty, chłopie. A spogląda ten 
Bartosz na ten rynek i gniewa go to, że tu dokoła tyle pracy chłopskiej używają, 
dóbr tych ci, co kryli się w czasie wojny po Wiedniach i Berlinach, gdzie robili 
interesa na tobie robotniku i żołnierzu, a najwięcej na tobie, chłopie. Precz z tymi 
pasożytami, co nie orzą, nie sieją, a z chłopskiej jedynie skóry buty szyją dla siebie. 
Twoje powinno być to miasto robotniku, mieszczaninie i będzie! Przed nami widzimy 
klasztor dzikowski; ty, chłopie, ty, robotniku odbudujesz tę świątynię, ale nie będzie 
poniewierał cię ni ksiądz, ni zakonnik, bo oni wszyscy żyją z ciebie. Ty jesteś ich 
chlebodawcą, a nie przeciwnie.

Darli z ciebie i drą skórę, nie daj jej! Pokaż im zęby i twoją pięść silną. Trzymali 
cię w ryzach, jak dzikie bestie i pastwili się nad tobą austriaccy żandarmi. Wyrżnąć 
ich do nogi, wypędzić! Odtąd na czele żandarmerii w powiecie stanie wasz rodak, 
wasz chłop, ten oto stojący tu por. Tomasz Dąbal, syn chłopa z Sobowa. Do niego 
odtąd się zwracajcie w waszych bólach, w waszych sprawach, bo on otrząsł się już 
dawno z burżujskich nawyków i pójdzie z wami na przebój do lepszego jutra, do 
lepszej przyszłości. Niech żyje Komendant Tomasz Dąbal! Wyszedł z wojska 
oberleitnantem, ale wy na dowód, że już rządzicie, mianujcie go majorem. Niech żyje 
major Tomasz Dąbal! Rządzili tu wami oprócz starostów i prezesi rad powiatowych, 
lecz ci ostatni nie mieli władzy wykonawczej. Szlachecki ten przeżytek winien raczej 
zginąć, niż być nadal utrzymywany. Władza cała nadal przechodzi, chłopie, w twoje 
ręce; jak będziesz rządził, taki będziesz miał rezultat. Musisz tylko urzędników 
okiełzać i za mordę silnie trzymać, to potrafisz tak pokierować nimi, jak twoim 
zaprzęgiem. Właśnie dzwonią, ale już nie na “Anioł Pański", ale na twój “anioł 
chłopski”, więc oddajmy się w opiekę Matki Boskiej Dzikowskiej i zanućmy 
“Serdeczna Matko'.

82. Za autorem artykułu “Siarki” nr 28 z 1968 r., s.3 - “50 lat Republiki 
Tarnobrzeskiej”: “Chłopski Komitet Powiatowy z Dąbalem i ks. Okoniem na czele...” 
a wg Trawińskiej - Nowiny Rzeszowskie nr 279 z dnia 23.XI. 1968 r.: wybrano “Radę 
chłopską" składającą się z 10 osób!

83. Mylną wiadomość podaje “Siarka” nr 28 z dnia 10-20 listopada 1968 s.3, że “na 
wniosek Okonia wiec mianuje Tomasza Dąbala majorem żandarmerii... ”, “Jejfunkcję 
ma przejąć Milicja Ludowa podległa Dąbalowi”
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84. “£>r Jaroszewski miał ze sobą projekt rezolucji, który zamierzał przedstawić 
jutro na zgromadzeniu Okonia i Dąbala" - jak to wynika z relacji Wincentego Witosa 
(Władysław Kuszyk, Walki klasowe na wsi polskiej..., nr XXXV s.492) z dnia 8.XI. 1918 
r.. Tutaj Witos mylił się; rezolucja ta została już uchwalona w dniu 6.XI.1918 r. na wiecu 
pod Bartoszem.

85. Ks. Eugeniusz Okoń, ur. 25.XI1.1881 r. w Radomyślu nad Sanem, pochodził z 
rodziny chłopskiej. Ukończył Gimnazjum w Rzeszowie, następnie Seminarium 
Duchowne w Przemyślu. W r. 1906 jako wikariusz rozpoczął pracę duszpasterską, 
zdobywając zaufanie ludu.

W roku 1911 wybrany został w pow. kolbuszowskim z listy endeckiej na zastępcę 
posła do parlamentu wiedeńskiego. W wyborach do sejmu krajowego w r. 1913 zdobył 
mandat w tym powiecie.

Po upadku Austrii rozwijał z Dąbalem i innymi przywódcami aktywną działalność w 
“Republice Tarnobrzeskiej”. Wybrany został posłem do sejmu w r. 1919 i następnie w
r. 1922. Założył Radykalne Stronnictwo Chłopskie i był jego przywódcą. Terenem 
działalności tego stronnictwa była tzw. Republika Tarnobrzeska, a później południowa 
Lubelszczyzna.

W działalności swej politycznej posługiwał się ks. Okoń często demagogią i hasłami 
mistyczno-religijnymi. Obiecywał chłopom “złote góry”, czym podrywał swój autorytet 
i tracił wpływ na wsi.

Po przegraniu wyborów do sejmu w r. 1928 wycofał się z życia politycznego. W r. 
1929 pojednał się z władzami kościelnymi. Na początku 1948 r. przeniósł się na Ziemie 
Odzyskane. Zmarł 19.1.1949 r. w Olszanach w pow. świdnickim (podano za 
Stankiewiczem, Konflikty..., s. 139 i 140, przypis nr 19).

86. “Wieś współczesna” nr 11 z 1958 r. zamieściła pamiętnik Jana Gruszczyńskiego 
pod tytułem “Republika Tarnobrzeska” (fragment pamiętnika), w którym autor siebie 
przedstawia jako głównego organizatora i przewodniczącego wiecu i “Komitetu 
Rewolucyjnego”, które to informacje, jak to stwierdza Witold Stankiewicz (Konflikty...,
s. 139, przypis 18), nie znajdują potwierdzenia w źródłach.

Gruszczyński nie stał na czele ruchu chłopskiego i “Republiki Tarnobrzeskiej”, jak 
to podaje, ale był w tym okresie jednym z terenowych działaczy tego ruchu.

Pamiętniki jego nie wnoszą nic istotnego, a nawet zawierają sprzeczne ze źródłami 
informacje.

Jerzy Danielewicz opierając się na Gruszczyńskim pisze na str. 360 w:”Ruch Rew....” 
- “Nawet wyjazd na roboty sezonowe, czy na emigrację za granicę, zależny był od 
hr. Zdzisława Tarnowskiego, który był organizatorem Biura Pośrednictwa Pracy w 
Tarnobrzegu, przy pomocy którego regulował przypływ i odpływ siły roboczej na 
miejscowy rynek pracy". W przypisie 6 na s.390: “Zdzisław Tarnowski był autorem 
projektu sejmowego w sprawie organizowania biur pośrednictwa pracy. Jego 
projekt legł u podstawy ustawy uchwalonej przez sejm w r. 1903".
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Otóż nie jest prawdą, że hr. Zdzisław Tarnowski był organizatorem Biura 
Pośrednictwa Pracy w Tarnobrzegu. Wg Wojciecha Wiącka - “Z działalności 
człowieka zasłużonego”, Tarnobrzeg 1923, s.20-23 - w r. 1900 organizatorem było Koło 
Włościańskie w Radzie Powiatowej w Tarnobrzegu, na wniosek dra Antoniego 
Surowieckiego przewodniczącego Koła. Biuro Pośrednictwa Pracy powstało przy 
Radzie Powiatowej, w wydziale, w którym zasiadał i hr. Tarnowski. Ten widząc naoczne 
korzyści, jakie przynosi Biuro dla ludności powiatu, jako poseł do Sejmu tutejszego 
okręgu wyborczego, wystąpił z wnioskiem na Sejmie Krajowym i opierając się na 
materiałach tarnobrzeskiego Biura, był głównym autorem projektu ustawy sejmowej, 
która miała na celu dobro ludności kraju, a nie interesy wielkiej własności. Przeciwnie, 
odpływ zbędnej ludności z kraju działał zwyżkowo na płacę robotników rolnych, co 
nie było chyba z korzyścią dla obszarników ziemskich. A dalej tenże Jerzy Danielewicz 
(s.361) tak pisze o pierwszym pośle chłopskim do parlamentu austriackiego z tutejszego 
okręgu wyborczego w r. 1887: “Poseł - chłop Bęc zawiódł ich (wyborców) srodze. 
Pozyskany przez Tarnowskiego stał się służalcem, był na jego utrzymaniu w czasie 
sesji w Wiedniu, spał w stajni wiedeńskiego pałacu hrabiego, by oszczędzić na 
dietach, a na posiedzenia sejmowe udawał się w powozie Tarnowskiego, siedząc na 
koźle obok stangreta ". A na stronie 390, przypis 10 - powołuje się na rękopis 
wspomnień Jana Gruszczyńskiego, s.12-13.

Nie dziwię się niewykształconemu Gruszczyńskiemu, że tak pisał, ale dziwię się 
Jerzemu Danielewiczowi, że notatkę zamieścił w swojej rozprawie habilitacyjnej na 
str.390.

Gdzie Rzym, a gdzie Krym. Odkąd to sejmowe sesje odbywały się w Wiedniu? 
Tarnowscy nie posiadali pałacu swego w Wiedniu, lecz tylko kamienicę przy ul. 
Sławkowskiej w Krakowie.

Walenty Bęc był posłem do parlamentu wiedeńskiego, nie mógł wozić się w powozie 
Tarnowskiego na posiedzenia sejmowe, odbywające się we Lwowie. Czy godzi się w 
ten sposób szkalować człowieka, który do końca swego życia był wrogiem szlachty, 
oddanym rzecznikiem sprawy chłopskiej i nieprzejednanym przeciwnikiem 
Tarnowskich, którzy go też przy następnych wyborach do sejmu utrącili?...

O jego popularności wśród chłopów pow. tarnobrzeskiego świadczy fakt 
zasiadywania przez niego przez długie lata, bo jeszcze w 1897, w Tarnobrzeskiej Radzie 
Powiatowej, gdzie od 1880-1891 był członkiem wydziału pow., w Kole Włościańskim 
przydzielony miał referat g) lasy.

Na str. 367 Danielewicz opierając się na Gruszczyńskim podaję, że równocześnie (tj. 
w pierwszych dniach listopada) zorganizował Komitet Rewolucyjny, a na str. 368, że 
pierwszym jego przewodniczącym był Jan Gruszczyński, wiceprzewodniczącym 
Wincenty Buczek, sekretarzem Tomasz Dąbal, a skarbnikiem Franciszek Krempa. Z 
Komitetem współpracował ks. E. Okoń, co nie odpowiada prawdzie.

Franciszek Krempa, jak i później wybrani posłowie: Jan Sabat, Wojciech Marchut z 
Niska, może nie należeli jeszcze do Powiatowego Komitetu Chłopskiego (z Komitetu 
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Rewolucyjnego), nie mogli też przemawiać na wiecu w dniu 6.X1.1918 r.. W skład 
Powiatowego Komitetu Chłopskiego, wybranego na wiecu w dniu 6.X1.1918 r weszli 
tylko działacze chłopscy z pow. tarnobrzeskiego. Jak prawdziwe są fakty podawane 
przez Gruszczyńskiego, świadczy wzmianka Danielewicza na s. 395, przypis 33: 
"Gruszczyński błędnie stwierdza w swoich pamiętnikach, np. że ‘‘Głos Ziemi 
Tarnobrzeskiej ” był pismem redagowanym przez Tomasza Dąbala i na każdym jego 
numerze mieścił się napis: "Proletariusze wszystkich krajów łączcie się". 
Tymczasem, jak stwierdziłem, było to pismo założone i redagowane przez miejscową 
reakcję, redaktorem jego był adwokat dr Leonard Madej". Na usprawiedliwienie 
Gruszczyńskiego Jerzy Danielewicz podaje na str. 368, że "spisał swe wspomnienia 
już w podeszłym wieku".

Oto przykład, jaką wartość źródłową mają wspomnienia Jana Gruszczyńskiego.
87. Relacja dra Leonarda Madeja - list z dnia 6.VI. 1965 r. w posiadaniu autora: 

"Wojciech Wiącek należał do Powiatowego Komitetu ks. Okonia. Brał udział w jego 
obradach. Imieniem tego Komitetu oferował mi stanowisko starosty powiatowego, 
przed przybyciem dra Benedykta Łąckiego. Byłem wówczas w Rozwadowie, skąd 
telefonicznie mnie wezwał. Przyjechałem do Tarnobrzega i po rozmowie z nim i dr 
Grochowiakiem z Dąbrowicy, moim kolegą szkolnym z Dębicy, który był razem z 
nim (Wiąckiem) - odmówiłem".

88. Relacja dra Leonarda Madeja - list z dnia 25.X. 1964 r.
89. Wojciech Wiącek z Machowa, który pierwotnie należał do Powiatowego 

Komitetu Samoobrony, na skutek nastrojów i stanowiska “panów” i innych działaczy 
po dniu 2 listopada wobec tego Komitetu, wycofał się widocznie, bo już między 9 a 11 
listopada 1918 r. - wyjeżdża do Lublina w delegacji z ramienia Powiatowego Komitetu 
Chłopskiego.

Witold Stankiewicz - Konflikty..., s.144 - do najbardziej aktywnych działaczy w tym 
okresie pierwszych dwóch tygodni zalicza Wincentego Buczka, Wojciecha Wiącka..

Maria Dąbalowa we “Wspomnieniach żony o Tomaszu Dąbalu” (Nowiny 
Rzeszowskie nr 264 z dn. 6.XI.1958 r.) do radykalnych działaczy chłopskich zalicza też 
Wojciecha Wiącka.

Tenże sam Wojciech Wiącek w delegacji chłopskiej wyjeżdża jako jej przywódca do 
Krakowa, by po aresztowaniu ks. Okonia w dniu 6.1.1919 r. interweniować w sprawie 
jego wypuszczenia na wolność (Witold Stankiewicz, Konflikty..., s. 149).

Najbardziej przekonywującym dowodem jego ścisłej współpracy z radykalnym 
ruchem, jest fotokopia odezwy wydanej przez przywódców radykalnego ruchu 
chłopskiego, po zwycięskich wyborach do sejmu w dniu 26.1.1919 r., na której obok 
Wincentego Buczka i Tomasza Kubickiego - widnieje podpis Wiącka (Korga, Ziemia 
Tarnobrzeska..., s.24). Wojciech Wiącek - później wstydząc się zapewne współpracy z 
radykalnym ruchem chłopskim, w czasie “Republiki Tarnobrzeskiej” - milczy dyskretnie 
w swoim życiorysie i nic nie wspomina o swojej działalności w tym okresie.

90. Sokół, op. cit., s.21
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91. Stankiewicz, Konflikty..., s.145, przypis 25
92. Sokół, op. cit., s.21
93. Lasocki, Wspomnienia..., s. 106, zał. 20
94. Lasocki, Wspomnienia..., s.32: Komisarzowi ma być oddane jako ciało doradcze 

i kontrolujące tzw. “Rada przyboczna”, składająca się z dotychczasowych członków 
“Wydziału powiatowego”, powiększona o 4 - 6 delegatów tych sfer społecznych, które 
nie mają swych zastępców w “Radach powiatowych”.

95. Lasocki, Wspomnienia..., s.33 i 108, zał. 21 nr 31
96. Słomka, op. cit., s.428. - Zastrzeżenia delegacji były słuszne, albowiem inż. Jan 

Bochniak wszedł do Rady Powiatowej jako przedstawiciel wielkiej własności 
(Królestwa Galicji z r. 1910), cieszył się zaufaniem obszarników, tj. hr. Zdzisława 
Tarnowskiego.

97. Komisarz Strzyżewski nie utrzymał się długo w Tarnobrzegu, gdyż przeniesiony 
został wkrótce przez Lasockiego jako Komisarz PKL do Kolbuszowej.

98. Relacja Franciszka Stadnika i Jana Rychła - Sokół, op. cit., s.22
99. Ciekawe, że brygadier Roja ani słowem nie wspominał o tej rozmowie w swych 

wspomnieniach pt. “Legendy - fakty”, Warszawa 1931, s.l 14, 119 i 153.
Na str. 127 sam stwierdza, że “Zmordowany nieustanną robotą organizacyjną od 

połowy sierpnia i bardziej jeszcze absorbującym urzędowaniem dniem i nocą, 
począwszy od 31 października (1918 r.)” nie o wszystkich, drugorzędnych zresztą, 
wydarzeniach mógł pamiętać.

100. Krakowski dziennik “Naprzód” nr 251 z dnia 10 listopada 1918 r. na str. 
pierwszej umieścił następującą notatkę: “Tarnobrzeg, dnia 6 listopada 1918 r. Chłopi 
polscy ujmują władzę wojskową i cywilną w swe ręce!

W środę, w dniu targowym zebrała się w mieście zupełnie samorzutnie przeszło 
30-tysięczna rzesza chłopska pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. Po przemowie 
posła, ks. Okonia, chłopów: Rychła, Stadnika, Grzywacza, Zielińskiego i syna 
chłopskiego - oficera Dąbala, wybrała przez aklamację swój zarząd powiatu, na 
którego czele stanęli chłop Grzywacz, adwokat Jaroszewski i chłop Zieliński. Lud 
wybrał i zamianował oficera Dąbala majorem i komendantem wojskowym powiatu 
i pułku strzelców ziemi sandomierskiej. Zniesiono Radę Powiatową, ustanowiono 
“Zjazd delegatów” wszystkich gmin wyszłych z powszechnego wyboru. Złożona z 

poselstwa dra Rosnera i hrabiów: Lasockiego i Tarnowskiego, wybierając na swoich 
przedstawicieli poselskich: ks. Okonia, posła, chłopów: Wryka i Zielińskiego a dla 
miasta dra Jaroszewskiego. Szefem sanitarnym dla obrony przed zarazą obrano dra 
Urbanika. Powzięto szereg radykalnych uchwał i odebrano dotychczasowemu 
komisarzowi Stańczykowskiemu władzę, co odbyło się we wzorowym porządku i bez 
zaburzeń.

Wkrótce przybywa do Krakowa liczna deputacja do PKL i generała Roji, celem 
aprobowania uchwały i wyboru. Na odpowiedź tych władz czeka cierpliwie, lecz 
zdecydowanie cały lud, tymczasem organizuje się i dla powzięcia stanowiska wobec 
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odpowiedzi, postanawia zebrać się jeszcze liczniej w następnym tygodniu. W razie 
odmownej odpowiedzi sytuacja stałaby się krytyczną, wobec zdecydowanego 
stanowiska ludu’.

101. Stefan Buczek, “Republika Tarnobrzeska” - z notatek naocznego świadka, 
maszynopis w posiadaniu Witolda Stankiewicza, Konflikty..., s.136, przypis 11 oraz 
s. 145, przypis 25.

102. Władysław Kuszyk - Walki klasowe..., nr XXV, s.481-484
103. Kuźmiński, Wieś w walce o Polskę Ludową 1918-1920, Warszawa 1960, s.56
104. Krakowski dziennik “Naprzód” nr 250 z dnia 9.XI. 1918 r. zamieścił następującej 

treści odezwę PKL, która musiała być wcześniej wydrukowana i rozplakatowana: 
“Polska Komisja Likwidacyjna, sprawująca prowizoryczne rządy w Galicji, aż do 
powstania jednolitego rządu polskiego, zjednoczonych wolnych wszystkich dzielnic 
Polski, wzywa całą ludność do wspólnej, łącznej pracy nad odbudową ojczyzny.

Podstawą pracy jest spokój, bezpieczeństwo publiczne i poszanowanie wszelkich 
praw życia społecznego, a więc przede wszystkim każdej, chociażby prowizorycznej 
władzy. Niezgoda, waśnie, zaburzenia spokoju i ładu, byłyby w tej chwili zbrodnią 
ciężką, wobec społeczeństwa i ojczyzny.

A więc karność wobec zarządzenia władz, więc posłuch dla prawa, a więc 
poszanowanie cudzej własności..

Polska Komisja Likwidacyjna Witos, Tertil, Marczewski, Ptaś...'"
105. Do grupy związanej ideowo z I Brygadą Legionów należeli oficerowie: Tomasz 

Dąbal, por. Stanisław Samek, ppor. Tadeusz Niezabitowski z 6 batalionu 1 Brygady, 
ppor. Józef Rawski z 5 baterii I Brygady, chor. Jan Tracz, znany z 1 pp. jako długoletni 
sierżant - pseudonim Boer, sierżant Czesław (Wacław) Niezabitowski z biura 
werbunkowego 1 Brygady.

106. Sam Roja w swojej pracy “Legendy i fakty”, Warszawa 19131, s.105, stwierdza: 
“W luźnym natomiast kontakcie pozostawałem... w czasie przejmowania władzy z 
organizacją wojskową PO W... Wpływały na to czynniki uboczne, osobiste, różniące 
nas... W rezultacie ówczesnego stanu rzeczy, po przejęciu władzy w Krakowie, bez 
porozumienia się wspólnego z POWpostępowałem w dalszym ciągu samodzielnie...’’

107. Andrzej Ajnenkiel, "Z dziejów Tymczasowego Rządu Ludowego w Lublinie", 
Kwartalnik Historyczny, R. 65, 1958, nr 4, s.1065 i Marian Zgómiak, "Powstanie i 
struktura organizacyjna Wojska Polskiego w początkach II Rzeczypospolitej (1918- 
1921)" - Studia Histor., R. 111, 1968, z. 4, s.462 - stwierdza, że Roja zajął wobec Rządu 
Ludowego i Śmigłego stanowisko wyczekujące i “neutralne”.

108. Słomka, op. cit., s.24
109. E.K. (Jędrzej Moraczewski), p. Przewrót w Polsce, Rządy Ludowe, szkic 

wypadków z czasów wyzwolenia Polski do 16.1.1919 r., s.24
110. Wojciech Wiącek, “Wspomnienia z pracy konspiracyjnej o wolność i 

niepodległość Polski”, Kraków 1934, s. 19 i 20; Henryk Jacek, “Wojciech Wiącek, 
chłop-działacz”, Machów-Tamobrzeg 1936, s.37.; Słomka op. cit., s.429.
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Wiącek pisząc swe wspomnienia w roku 1934, a więc po skazaniu i wydaleniu Dąbala 
do ZSRR - nie chcąc przyznać się, że swego czasu w latach 1918 i 1919 z nim 
współpracował - nic nie wspomina o tym, że razem z Tomaszem Dąbalem wchodził w 
skład delegacji wysłanej do Lublina. Wymienia Tracza a pomija Dąbala.

W ogóle Wojciech Wiącek lubi podawać zmyślone przez siebie fakty, które nigdy 
nie miały miejsca. 1 tak np. pisze o 6 armatach, które Śmigły kazał zabrać ze składu w 
Rudniku, co zupełnie nie odpowiada prawdzie. Komu one były potrzebne? 
Batalionowi piechoty (bo na tyle otrzymali przydział karabinów) nie trzeba było aż 6 
armat. Gdzie byli do nich artylerzyści? Przypomniała mu się widocznie “Bitwa pod 
Racławicami”, której pokazy kilkakrotnie w Machowie i Dzikowie urządzał, gdzie obok 
piechoty, kosynierów, występowały armaty. Stąd zapewne pochodzi to dziwne u niego 
skojarzenie, że piechocie konieczne są armaty.

Od niego pochodzi też wiadomość podana przez Słomkę, op. cit. s.429, przypis:
“Według informacji otrzymanych od jednego z delegatów, delegację przyjął minis

ter spraw wewnętrznych Thugutt, który... przyrzekał pomoc i dał auto wojskowe z 
12 żołnierzami, z poleceniem aresztowania i dostawienia do Lublina tych, którzy by 
nie chcieli uznać Rządu Ludowego. W szczególności miał być aresztowany hr. 
Zdzisław Tarnowski. Delegacja była też u ministra wojny gen. Rydza-Śmigłego, 
który dał Dąbalowi nominację na majora".

Wiadomości o aucie z 12 żołnierzami, o poleceniu aresztowania hr. Zdzisława 
Tarnowskiego, który w tym czasie nie przebywał w Dzikowie, o nominacji Dąbala na 
majora - są czczym wymysłem Wiącka i nie odpowiadają prawdzie, podobnie jak i wiele 
podanych faktów z jego niepodległościowej pracy.

Stwierdza to sama redakcja Instytutu Socjologii Wsi, wydając “Życiorysy włościan”, 
między innymi i życiorys napisany przez Wojciecha Wiącka - w zbiorowej pracy 
“Wiejscy działacze społeczni”, Warszawa 1937, t.I nrl2, s.213, przypis 3 - pisząc o jego 
życiorysie “poza tym szereg zdań brzmi nieprawdopodobnie".

Wojciech Wiącek w swym życiorysie na str. 217 pisze: “W 1915 powróciłem do 
Galicji i zająłem się organizacją Legionów Polskich" - co tylko częściowo odpowiada 
prawdzie. Wojciech Wiącek związany z ruchem narodowym w r. 1915 i 1916 wcale nie 
popierał Legionów (żaden z członków Sokoła, kierowanego przez niego w Machowie, 
nie wstąpił do Legionów), dopiero w grudniu 1916 r. rozpoczął pracę w Biurze 
Kwaterunkowym Legionów w Sandomierzu.

111. “Jedność Chłopska” nr 3 z dnia 17.1.1919 r.
112. Tadeusz Rek, Ks. Eugeniusz Okoń..., s.64
113. Stanisław Czerpak, Ruch chłopski..., s.97
114. Witold Stankiewicz, Konflikty..., s.146
115. Stanisław Bąk, Kilka faktów z dziejów tzw. Republiki Tarnobrzeskiej, s.6 i 7
116. Jan Słomka, Pamiętniki, s.440 i 441; Kronika OO.Kapucynów, s. 18
117. Wg relacji Walentego Samołyka z Motycza Szlacheckiego - naocznego świadka 

tych wydarzeń - tłum rozbroił cywilną straż bezpieczeństwa w Rozwadowie i ujął 
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Wyżykowskiego, który strzelał. Na stacji kolejowej zamierzano dokonać na nim 
samosądu. Obecni w tym czasie Stanisław Magdziarz z Gorzyc, Walenty Samołyk 
oraz inni obywatele wstawili się za Wyżykowskim i odwiedli tłum od wykonania 
samosądu. W ten sposób uratowano mu życie, a skończyło się tylko na dotkliwym 
pobiciu go. Przywódcą bandy w tym czasie na stacji kolejowej był znany im 
Stanisław Złotek z Kępia Zaleszańskiego, dezerter, były plutonowy z wojska 
austriackiego.

118. Jan Słomka, op. cit., s.31
119. Pamiętniki Wincentego Witosa, archiwum Zakładu Historii Partii przy KC 

PZPR, maszynopis 40, ogłoszony w “Tygodniku Kulturalnym” nr 40 z 6.X.1963 r.
120. Władysław Kuszyk, "Walki klasowe na wsi polskiej 1918-1919", Ludowa 

Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968 (materiały źródłowe), s.492 (Pamiętnik 
Wincentego Witosa “Moje wspomnienia” t.II, ogłoszony przez Instytut Literacki w 
Paryżu w 1964 r.).

121. Spiss, op. cit., s. 177
122. W ogóle wówczas jeszcze stosunek ludności, nie tylko miejskiej ale i wiejskiej, 

do tworzącego się wojska polskiego, był bardzo życzliwy. Nie obawialiśmy się, tak 
oficerowie jak i szeregowi, chodzić z bronią, nawet wśród tłumów. Dlatego dla nas 
niezrozumiałą i nieprawdziwą jest wiadomość, podana przez Spissa (s. 177), że w tym 
samym dniu, 13.XI, został rozbrojony na rynku w Tarnobrzegu patrol ułanów 
składający się z 8 ludzi. Wojsko nie rozsyłało żadnych patroli, a stało zgrupowane w 
okolicy Małego Rynku. Tomasz Dąbal nie mógł w ten sposób przemawiać w tym dniu, 
jak o tym pisze Spiss i nawoływać tłum do rozbrajania żołnierzy. Pełnił bowiem funkcję 
powiatowego komendanta żandarmerii, podlegającego mjr. Pawlasowi. Wyzywanie 
wojska przez Tomasza Dąbala od “lizusów hrabskich” i nawoływanie do rozbrojenia 
go - miało miejsce później, kiedy Dąbal przestał być komendantem powiatu i w ogóle 
oficerem w czynnej służbie.

Gdyby taki wypadek rozbrojenia wojska, opisany przez Spissa, miał miejsce, nie 
omieszkałby o tym wspomnieć najlepszy kronikarz i świadek tych czasów - Jan Słomka, 
a on o tym milczy.

123. Mylne wiadomości podaje Wiesław Nowakowski - “Republika Tarnobrzeska”, 
Świat 1958, nr 43, s.4 - że Tomasz Dąbal "mianowany przez Polską Komisję 
Likwidacyjną kapitanem, przyjechał do Tarnobrzega".

124. Bolesław Roja ani słowem nie wspomina w swej pracy pt. “Legendy i fakty” o 
nominacji por. Tomasza Dąbala na kapitana, chociaż na s.144, w rozkazie nr 11 z dnia 
18.XI podaje listę osób mianowanych na wyższe stopnie oficerskie.

125. Stanisław Bąk, Kilka faktów..., s.7 i 8; Stanisław Bąk - listz 31.VIII.1965 r.
126. Relacja dra Leonarda Madeja - list z 16.XII. 1964 r.
127. Kronika 00. Kapucynów w Rozwadowie, s. 18
128. Hupka, op. cit., s.384
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129. Cecha charakterystyczna czasów panowania Austrii w Galicji - to rozpanoszenie 
się Żydów, nie tylko w miasteczkach ale i wioskach. Opanowali oni w kraju całkowicie 
handel, następnie drobny przemysł i rzemiosło. Przejęli za długi średnie i mniejsze 
majątki ziemskie oraz wiele gospodarstw chłopskich. Przejętej za długi ziemi przeważnie 
nie uprawiali sami, lecz folwarki parcelowali i odsprzedawali bezrolnym czy małorolnym 
chłopom. Obsiedli wszystkie karczmy w powiecie - przyczyniając się do rozpijania 
chłopstwa. Rujnowali też chłopów pożyczając na lichwiarski procent. W okresie 
wojny, opanowawszy cały handel artykułami pierwszej potrzeby - dyktowali na nie 
paskarskie ceny. Stąd też ogólnie byli przez społeczeństwo polskie nie łubiani, a przez 
niektórych nawet znienawidzeni.

130. Spiss, op. cit., s.178 - a za nim inni, jak np. Czesław Madajczyk “Burżuazyjno- 
obszamicza reforma rolna w Polsce 1918-1939"

131. Słomka, op. cit., s.440 i 441
132. Witold Stankiewicz, Konflikty..., s. 153, przypis 53
133. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, t.I, s.359
134. Zygmunt Lasocki, Odpowiedź na “Starą Zasłonę”, “Wieś” nr 7 z dnia 15.11.1948 

r.; Zygmunt Lasocki, Wspomnienia..., s.64: “Wobec doświadczeń poczynionych na 
wiecach Okonia i Dąbala w Tarnobrzegu i Rozwadowie, że ich zwolennicy rabowali 
sklepy żydowskie - ściągnięto (do Niska na wiec w dniu 1.1.1919 r.) kompanię wojska 
złożoną z kilkudziesięciu żołnierzy”.

135. Sokół, op. cit., s.27
136. Zygmunt Lasocki, Wspomnienia..., s.48, Odprawa nr 12 z dnia 27.XI.1918 r.; 

"Pismo Rydza-Smigłego w sprawie wydania broni i mundurów skierowane było do 
bryg. Roji, ale ten na rozkaz Piłsudskiego w dniu 18.XI.1918 r. opuścił Kraków i 
udał się do Przemyśla, by tam przygotować odsiecz Lwowa. Komendę wojskową po 
nim w Krakowie objął nie orientujący się generał Gołogórski. Toteż jak to stwierdza 
gen. Roja (Legendy i fakty, s.164), rozkazy już parę dni podpisuje por. Karol 
Polakiewicz po moim wyjeździe z Krakowa.

W międzyczasie przybyli z Tarnobrzega wysłannicy z listem do Roji, a nie zastawszy 
go skierowani zostali prawdopodobnie przez Polakiewicza do Tetmajera - 
naczelnika wydziału wojsk PKL i ten dał polecenie wydania broni i umundurowania 
dla Tarnobrzega. Stało się to po 18 listopada 1918 r.. Lasocki - jak sam o tym pisze 
- zrobił Tetmajerowi wielką awanturę o to i uzyskał od Prezydium PKL uchwałę 
zabraniającą wydawania na przyszłość broni bez uprzedniego uzgodnienia z 
naczelnikiem wydziału administracyjnego PKL.

137. Za Lasockim mylną wiadomość podają inni, np. Stanisław Czerpak, "Republika 
Tarnobrzeska", Głos Młodzieży nr 10 z r. 1967, s.39 - “W połowie listopada przybył 
Dąbal do Krakowa i z rąk Bolesława Roji otrzymał nominację na kapitana WP”.

138. Odprawa nr 12 z dnia 27 listopada 1918 r. - oryginał w posiadaniu autora:
Pieczęć z orłem: Komenda Wojska Polskiego w Tarnobrzegu. Odprawa Nr 12. 

Tarnobrzeg, dnia 27 listopada 1918 r. Mianowania: Z dniem dzisiejszym mianuję 
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sierżantami (podchorążymi): Woźniaka Antoniego, Dubiela Jana, Józefa 
Sudackiego, Józefa Czecha, Józefa Bieńka, Stanisława Tomaszewskiego, 
plutonowymi: Juliana Kleinmana, kapralami (sekcyjnymi): Feliksa Sieronia, 
Waleriana Ziołę, Franciszka Czajkę, starszymi żołnierzami: Mariana Klubińskiego, 
Józefa Szymańskiego - wszyscy z II kom. i z Komendy Placu w Nadbrzeziu. Pochwała: 
W uznaniu za gorliwą pracę w wyćwiczeniu I kompanii wyrażam chor. Traczowi 
Janowi zasłużoną pochwałę. Przydział: Por. Wartoń Jan ma objąć tymczasowo 
komendę i agendy dawnego Heeresbana w Nadbrzeziu. Plutonowego zbrojomistrza 
Jana Żarowia z dniem dzisiejszym przydzielam dó magazynu broni. Komendę 
magazynów umundurowania w Tarnobrzegu: Porucznik Brodkiewicz (Wiktor) 
obejmuje zarząd nad magazynami umundurowania i broni w Tarnobrzegu. 
Urlopowanie: Ze względu na stosunki rodzinne zwalniam ze służby na przeciąg dni 
4 ppor. Gostwickiego, ppor. Wicińskiego Józefa i chor. Władysława Siemka. Obchód 
listopadowy: W dniu I grudnia o godz. 10 rano w kościele OO. Dominikanów 
odbędzie się msza św. ze współudziałem wszystkich oddziałów wojskowych. Po 
nabożeństwie oddziały uformują pochód, który poprzedzą orkiestry, pod pomnik 
Bartosza Głowackiego, a w razie niepogody do gmachu “Sokoła ”. W nabożeństwie 
i pochodzie weźmie udział cały korpus oficerski w mundurach służbowych. Porządek 
ustali Komenda Placu w Tarnobrzegu.

Komendant powiatu: (-) Dąbal - Kapitan w.z. Pietruszka m.p.por.
139. Słomka, op. cit., s.442; Odezwa: “Obywatele - Polacy! Do broni! Naród - Chłop 

i Robotnik polski wzywa obrony i pomocy przeciw mordom i grabieży rozbestwionej 
dziczy hajdamackiej! Bezbronne dzieci polskie giną z rąk siepaków rusińskich.

Świętokradztwo! W kościołach leje się krew bezbronnych synów Polski! Ci 
Męczennicy narodu wzywają od nas pomocy! Bracia! Czy pozwolicie na to, by dzicz 
rusińska, tchórzowskie zgraje i bandy z namowy łajdackich Prusaków i Niemców 
mordowały okrutnie niewinne dzieci, starców i polskie kobiety!

Przestańmy partyjnych waśni! Do czynu! Na Boga! Dajmy im pomoc, a rusiński 
podły bandyta, jak zobaczy naszych Wiarus ów-Mazur ów z Ziemi Sandomierskiej 
idących pod sztandarem Cudownej Matki Boskiej Dzikowskiej na pomoc swym 
bezbronnym braciom Polakom, Chłopom i Robotnikom - podda się i ukorzy!

Żołnierze! Przelewaliście krew za naszych wrogów, a dziś pozwolilibyście ginąć 
Waszym Braciom Rodakom?!

Wzywamy Was w Imię Boga i Ojczyzny, stawajcie w szeregi!
Niech żyje dyktator Piłsudski! Do broni! Wasz Rodak chłop Tomasz Dąbal, 

kapitan Wojsk Polskich. Ochotnicy zgłoszą się natychmiast w Komendzie WP w 
Tarnobrzegu.

Pobór zaczyna się od 18 listopada 1918 r.. Po przeczytaniu - odezwę rozlepić lub 
podać dalej!”

Tomasz Dąbal redagując tę odezwę był pod wpływem ówczesnej propagandy, 
szerzonej przez polityków wschodnio-galicyjskich o rzezi ludności polskiej przez 
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Rusinów, co - jak to stwierdza Bolesław Roja (Legendy i fakty, s.93, 110, 154-160) - w 
komunikacie wydanym w dniu 22.XI.1918 r. (str.195) po oswobodzeniu Lwowa - 
"Pogłoski o wieszaniu i mordach mieszkańców narodowości polskiej ze strony 
oddziałów wojskowych ukraińskich okazały się nieprawdziwe".

140. Sokół, op. cit., s.27
141. Zygmunt Lasocki, Wspomnienia..., s. 147
142. j.w., s. 108 zał. 21 nr31
143. Jan Słomka, op. cit., 447
144. j.w., s.428
145. Witold Stankiewicz, Konflikty..., s.64
146. Tadeusz Rek, Ks. Okoń..., s.63
147. Zygmunt Lasocki, Wspomnienia..., s.150, zał. 64
Polska Komisja Likwidacyjna Wydział Administracyjny. Kraków, 20 listopada 

1918, L. 206. 2. adm. Do Komendy Wojsk Polskich w Krakowie, do rąk generała 
Gołogórskiego.

W załączeniu przesyłamy relację komisarza PKL w Tarnobrzegu, o stosunkach 
bezpieczeństwa w tamtejszym powiecie do wiadomości.

Nadmieniam przy tym, że były porucznik wojsk austriackich, p. Tomasz Dąbal, 
zamianowany przez znanego radykalnego agitatora ks. Okonia, majorem na kilka 
powiatów, objeżdżał z nim gminy okoliczne, zwoływał wiece i szerzył - szczególnie w 
powiatach: tarnobrzeskim, niżańskim i kolbuszowskim - anarchię.

Z niewiadomych powodów został Dąbal przez Polską Komendę w Krakowie 
zamianowany w ostatnich czasach kapitanem.

Na jednym z wieców w powiecie kolbuszowskim został on przez ludność - której 
się ingerencja jego nie podobała - rozbrojony i usunięty z powiatu.

Faktem jest, że dopóki Dąbal działać będzie w tej części kraju, niepodobnym 
będzie zaprowadzić tam ład i porządek

Uprzedzam zatem usilnie o odwołanie tego kapitana z Tarnobrzega i ewentualne 
przeznaczenie go do innej służby.

Naczelnik Wydz. Adm. PKL (-) Lasocki
148. Kronika Gorzycka..., s. 191 i 193
149. Relacja Michała Wilka w r. 1918 nauczyciela w Alfredówce z dnia 18.X.1964 r.: 

“Z pewną obawą przejeżdżałem w listopadzie i grudniu 1918 r. przez Jadachy i 
Chmielów do Tarnobrzega i z powrotem, obawiając się w późnej porze wieczorowej 
i nocnej - napadu rabunkowego".

150. Jan Słomka, op. cit., s.446
151. Hupka, op. cit., s.384; Kuszyk, "Walki klasowe na wsi polskiej", nr 14, s.51
2.XI. 1918 r. Komendantem powiatowym w Wierzbniku został Ryszard Jampolski, 

były legionista. "Spełnia on niepodzielnie władzę w powiecie, która właściwie 
ogranicza się na Wierzbnik, gminy podmiejskie i Iłżę, gdyż po gminach 
poszczególnych potworzyły się milicje miejscowe, które dotąd, o ile dowiedzieć się 
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zdołałem, niczyjej władzy się nie poddały. Ich organizacja nie jest znaną, utrzymują 
one porządek w danych miejscowościach względnie dość dobrze, gdyż nie słychać 
tu o żadnych napadach ani bandytyzmie".

152. Tadeusz Kuźmiński, Wieś w walce..., s.93
153. Sprawozdanie Komisji C.A. Minister. Spr. Wojsk. Depart. I, nr 245
154. Jak stwierdza Trawińska (“Republika Tarnobrzeska”, Nowiny Rzeszowskie nr 

279 z dn. 23.XI.1968) - “co mu się jednak (tj. Borowcowi) nie udało, gdyż dawna 
milicja chłopska przemieniała się w tzw. przyboczną straż Tomasza Dąbala"

155. Słomka, op. cit., s.434
156. Jerzy Danielewicz - “Republika Tarnobrzeska...”, s.24 - twierdzi, że “Komitet 

Samoobrony dysponował własną siłą zbrojną w postaci tzw. przez lud ‘‘hrabskiego 
wojska” - tj. oddziałów kawalerii złożonej z dworskich oficjalistów ordynacji 
dzikowskiej. Otóż należy sprostować, że Komitet Samoobrony istniał w początkach 
listopada 1918 r. i jego działalność ustała z chwilą ustąpienia inż. Bochniaka ze 
stanowiska Komisarza PKL. Natomiast konny oddział żandarmerii, tzw. później 
“hrabskie wojsko” - powstał po 13.XI, zorganizowany przez rotmistrza Borowca, w 
czasie, kiedy komendantem powiatu był Tomasz Dąbal. Konie do tego oddziału 
dostarczyły obszary dworskie z całego powiatu.

Relacja Walentego Samołyka z dn. 8.V. 1966 r.: Część koni do lotnego oddziału 
żandarmerii na polecenie kpt. Borowca dostarczyli do Tarnobrzega Walenty i Jan 
Samołyk - zebrawszy je z sąsiednich folwarków, a to: Podsadzia, Skowierzyna, 
Zaleszan i Zbydniowa.

Nazwa “hrabskiego wojska” dla konnego oddziału żandarmerii nadana została 
znacznie później, kiedy Tomasz Dąbal przestał być komendantem powiatu. Oddział ten 
nie składał się z “dworskich oficjalistów ordynacji dzikowskiej” (takiej w ogóle nie 
było), lecz - jak już wspominałem - z żołnierzy byłej kawalerii legionowej i austriackiej.

157. Lasocki, Wspomnienia..., s.106, zał. 20
158. Słomka, op. cit., s.435-437
159. Wobec braku w powiecie przemysłu, klasa robotnicza była nieliczna. Wg 

Stanisława Czerpaka (Ruch chłopski, s.8) na tysiąc mieszkańców powiatu przypadało 
zaledwie 6 robotników. Byli to zarazem chłopo-robotnicy związani przeważnie ze wsią 
i ziemią. W tych warunkach trudno mówić o jakichś “radach robotniczo-chłopskich” - 
jak to bezkrytycznie różni autorzy powtarzają, z wyjątkiem Wiesława Nowakowskiego 
(op. cit., s.4), który pisze: “Prawie nie było tu klasy robotniczej".

Odezwa “Do braci chłopów” - wydana przez przywódców ruchu chłopskiego po 
zwycięskich wyborach do sejmu w styczniu 1919 r. - ustala program pracy na 
najbliższą przyszłość tylko samych chłopów, nie wspominając ani słowa o robotnikach.

160. “Wójtem w Gorzycach od 1.XI.1918 r. był Adam Grzywacz, od 20.XI.1918 r. do 
1.IX. 1919 r. jako komisarz rządowy. Po nim wójtem (Kronika wsi Gorzyce, s.221) z 
wyboru był od 1.IX.1919 do 30.IV.1927 r. Józef Piątek”.

161. Lasocki, op. cit., s. 127
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162. Władysław Kuszyk, Wrzenie rewolucyjne na wsi polskiej, Warszawa 1957, s.74
“Do Wysokiego Ministra Wojsk Polskich w Warszawie
W dniu 20 listopada 1918 r. zarekwirował posterunek żandarmerii w Tarnobrzegu 

(kapitan Borowiec) i posterunek lotny w Sandomierzu, bez żadnego urzędnika 
gminy, a mianowicie, u Agnieszki Grdeń z Chmielowa kwotę pieniężną 120 koron, 
u Andrzeja Kosiora z Chmielowa kwotę pieniężną 2 300 koron, 76 rubli w gotówce, 
41 kg słoniny, 9 kg mięsa wieprzowego i jedną jałówkę szacowaną na 2 400 koron 
i 2 koce wełniane wartości każdy po 300 koron, za to, że synowie podpisanych 
podejrzani byli o rabunek.

Ponieważ synowie podpisanych byli niewinni i zostali po 6-miesięcznej karze 
aresztu zwolnieni od kary, a zarekwirowana tak gotówka, jak i inne rzeczy nie 
zostały im zwrócone do dnia dzisiejszego - upraszają pokornie Ministerstwo 
Wojskowe w Warszawie o wstawienie się za tym, by podpisani należność swą mogli 
wkrótce otrzymać, ponieważ pieniądze zarekwirowane były wyłączną własnością 
podpisanych i nie pochodziły z żadnego rabunku. Chmielów dnia 7 września 1919 
r. (-) Agnieszka Grdeń (-) Andrzej Kosior Z urzędu parafialnego: Miechocin, 27/9 
1919 r. (-) Ks. Rychel. Pieczęć okrągła. Prośbę niniejszą urząd gminy potwierdza: 
Chmielów dnia 7/9 1919 r. Pieczęć okrągła - Komisarz rządowy, podpis nieczytelny.

163. Słomka, op. cit., s.447
164. Lasocki, Wspomnienia..., s.32
165. Władysław Kuszyk, Walki klasowe..., nr 18, s.57
166. Lasocki, Wspomnienia..., s. 150, 151, zał64, przypis nr 90
167. Bolesław Roja, Legendy i fakty..., s. 133 i 134
168. Lasocki, Wspomnienia..., s.35
169. Sokół, op. cit., s.27
170. Lasocki, Wspomnienia..., s. 151, zał. 65
171. Lasocki, Wspomnienia..., s.147 Deklaracja. Zobowiązuję się słowem honoru, 

że nie będę brał udziału w akcji politycznej, lecz wszystkie moje siły poświęcę akcji 
wojskowej, aby jak najwięcej żołnierzy zorganizować dla obrony Ojczyzny. (-) 
Tomasz Dąbal kapitan wojsk polskich

172. Lasocki, op. cit., s. 151
Polska Komisja Likwidacyjna Wydz. Admin. L.206/w. ad. Kraków, sn. 22 listopada 

1918 r. Do komendy Wojsk Polskich do rąk Pana Generała Gołogórskiego w 
Krakowie

W ślad pisma tutejszego z dnia 20 listopada br. L. 206/W.adm., przesyłam 
deklarację kapitana wojsk polskich p. Tomasza Dąbala.

Naczelnik Wydziału Admin. PKL (-) Zygmunt Lasocki
173. Lasocki, op. cit., s.147
174. Kronika rozwadowska..., s. 18
175. W pierwszych tygodniach tzw. “Republiki Tarnobrzeskiej” - hasła głoszone 

przez jej przywódców przyjmowane były nie tylko przez nas, ale i przez postępową 
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część inteligencji miejskiej, jak o tym wspomina Wincenty Witos, opowiadając o swej 
rozmowie w dniu 8.XI. 1918 r. z naczelnikiem stacji kolejowej w Rozwadowie, w której 
brali udział adwokat dr Jaroszewski oraz naczelnik urzędu pocztowego. “Zaczęliśmy 
rozmowę, z której było widać, że to człowiek bardzo inteligentny, oczytany, obrotny 
i doskonale orientujący się. Nie omieszkał mi powiedzieć, że z przekonania jest 
postępowym demokratą. Słysząc to wytrzeszczyłem oczy ze zdumienia, gdy mi znowu 
powiedział, że stoi przekonaniami blisko Dąbala i Okonia, a nawet utrzymuje z nimi 
przyjacielskie stosunki, podobnie jak i goście, tj. Jaroszyński i naczelnik urzędu 
pocztowego'. Władysław Kuszyk, Walki klasowe..., nr XXXV, s.491, 492

Nie przeszkadza to temu, że po kilku tygodniach istnienia tzw. Republiki otworzyły 
się im oczy i ten sam dr Jaroszewski - z przekonania socjalista, główny doradca i prawa 
ręka przywódcy - wyleczony zupełnie z nowinek, został przez dra Łąckiego wyznaczony 
na komisarycznego burmistrza miasta Rozwadowa, którą to funkcję długo sprawował.

176. Lasocki, op. cit., s.24
177. Odprawa nr 12 z dnia 27 listopada 1918 r., Tarnobrzeg (treść - przypis 138)
178. Jak wynika to z treści listu Wincentego Buczka do Tomasza Dąbala z dnia 

27.XI.1918 r. (list w zbiorach Refer. Historii Partii KW PZPR - Nowiny Rzeszowskie nr 
357 z dn. 29.XII. 1970 r.), w którym mowa jest o usunięciu Dąbala z piastowanych 
funkcji powiatowego komendanta WP (nastąpiło to po południu, na odprawie 
oficerskiej w dn. 27.XI. 1918 r.)

179. Lasocki, op. cit. s.147
180. Kronika 00. Kapucynów, s. 18
181. Relacja Czesława (Wacława) Niezabitowskiego, list z 8.XI. 1964 r.
182. Studia Historyczne, RAI, zesz. 4 1968, s.520, przyp. 1
183. Lasocki, op. cit. s.33
184. WładysławKuszyk, Walki klasowe na wsi polskiej 1918-1919, Materiały 

źródłowe, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968, nr 18 i 19, s.56-61
185. Wg Lasockiego, Wspomnienia szefa..., s. 105 - od 22.XI.1918 r. interweniowano 

w Tarnobrzegu: 1 kompania asystencyjna z Wadowic i 50 żandarmów; Lasocki, op. cit., 
s. 104-106, zał. 18

186. Słomka, op. cit., s.443
187. Władysław Kuszyk, Walki klasowe..., s.59, nr 18, relacja Borowca: - Starałem 

się przy wszystkich tego rodzaju wyprawach używać “oddziałów obcych!”
188. Władysław Kuszyk, Walki klasowe..., nr 18, s.58 - W czasie rewizji wsi Turbii, 

raportuje kpt. Borowiec: “Znalazłem całe magazyny zrabowanych przedmiotów z 
Rozwadowa i innych miejscowości".

189. Sokół, op. cit., s.28
190. Według relacji prof. Stanisława Bąka - “zwyczajny bandyta i złodziej, kradnący 

bezczelnie”
191. Sokół, op. cit., s.29
192. Słomka, op. cit., s.450 i 451
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193. Lasocki, op. cit., s. 116
194. Słomka, op. cit., s.443
195. Relacja prof. Stanisława Bąka - stwierdza ten fakt.
196. Władysław Kuszyk, Wrzenia rewolucyjne..., s.74,
197. Lasocki, op. cit., s. 105
198. Kronika 00. Kapucynów w Rozwadowie..., s. 19
199. Słomka, op. cit., s.441-442
200. Relacja Walentego Samołyka z dn. 8.V.1966 r.
201. Hupka, op. cit., s.399
202. Słomka, op. cit., s.444
203. Hupka, op. cit., s.386
204. Rek, op. cit. s.65
205. Spiss, op. cit., s. 157
206. Sokół, op. cit., s.35
207. Spiss, op. cit., s. 158
208. Trawińska, Ciulik, op. cit., s.29
209. Stankiewicz, Korzenie rewol...., s.l 13
210. Rek, op. cit., s.72
211. Benon Dymek, Mówią Wieki nr 6 z r. 1968, s. 26, “Międzynarodowa Rada 

Chłopska a polski ruch ludowy”
212. Rek, op. cit., s.72
213. Czerpak, op. cit., s.99
214. Stankiewicz, op. cit., s.146. “Jedność Chłopska” nr 3 z dnia 17.1.1920 r.
215. Korga, op. cit., s.24, fotokopia odezwy
216. Relacja dra Leonarda Madeja - list z 6.VI. 1965 r. “Tomasz Dąbal był ludowcem. 

W czasie wojny kontaktował się z “Piastem ", Toż samo w pierwszych tygodniach po 
“wyzwoleniu”. W czasie tzw. “Republiki Tarnobrzeskiej”pod wpływem Wincentego 
Buczka i Jana Gruszczyńskiego, którzy byli Stapińczykami. Gruszczyński mieszkał 
w Tarnobrzegu. Posiadał dom niedaleko stacji kolejowej, gdzie obradowano. Gdy 
Dąbalowi groziło aresztowanie, przeprowadził go za Wisłę. Uważam, że w czasie 
związania się z ks. Okoniem, a przede wszystkim z Wincentym Buczkiem i Janem 
Gruszczyńskim, przeszedł Dąbal do Stapińskiego. Dowodzi tego i lista kandydatów 
do Sejmu, zgłoszona pod jego patronatem.

217. “Przyjaciel Ludu” z 29.XII.1918 r.
218. Stankiewicz, op. cit., s. 155
219. “Piast” nr 43 z 27.X.1918 r., s.9 “Jeszcze raz zwracamy się do Was, czytelnicy 

i czytelniczki “Piasta ” z najgorętszym wezwaniem: nie dajcie spętać się namowom 
ludzi, którzy chcą Was pchać do zbrodni i uświadamiajcie ciemne żywioły, że idąc 
na lep rozmaitych bolszewickich haseł i obiecanek, sami się łudzą, a narodowi 
całemu mogą przynieść niesłychane szkody. Na wywołaniu zamętu społecznego, na 
wywołaniu bolszewizmu w Polsce zależy tylko Niemcom i Żydom".
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220. •‘Piast” nr 48 z dn. 1.XII. 1918 r., s.l 1
221. Relacja dra Leonarda Madeja - list z 25.X.1964 r.
222. Lasocki, op. cit., s.33
223. Kuszyk, Wrzenie..., s.73. C.A.W. Min. Spr. Wojsk. Dep. 1. Nr 243
224. Spiss, op. cit., s.l78
225. Słomka, op. cit., s.438. “Ci, którzy z wojny lub z niewoli wrócili, zaczęli między 

sobą porozumiewać się, jakby się bronić, gdyby do wsi przybyło wojsko (jak 
mówiono: legiony), celem dochodzenia kradzieży i karania przestępstw".

226. Kronika klasztoru rozwadowskiego..., s.18
227. Lasocki, op. cit., s.105, 106, zał. 18, relacja druga referenta asystencyjnego 

Sztabu Gener. w Krakowie z dn. 30.XII.1918 r. za czas od 22.XI do 20.XII 1918 r.
228. Słomka, op. cit., s.438-439
229. Józef Kozłowski, artykuł pt. “Chłopska Republika Tarnobrzeska” - Nowiny 

Rzeszowskie nr 144 z dn. 18.VI.1956r.
230. Wiesław Nowakowski, "Republika Tarnobrzeska", Świat 1958 nr 43; Zygmunt 

Wiesłowski, "Tarnobrzeska Republika", Wieś 1954 nr 12, s.6
231. Kuszyk, Wrzenie..., s.72. C.A.W. Akta Min. Spr. Wojsk. Dep. 1 nr 243
232. j.w. s.70, C.A.W. Akta Min. Spr. Wojsk. Dep. I nr 245
233. Stankiewicz, op. cit., s.147 i 148, Pismo Komendy Okręgowej WP w Rzeszowie, 

L. prez. 274 z dn. 27.X11.1918 r. do Komendy WP w Tarnobrzegu, A.M.S.W, Komenda 
WP w Tarnobrzegu

234. Stanisława Leblang, Tomasz Dąbal, Z pola walki 1961, nr 2 s.l54
Wg niej głośne było przemówienie Dąbala w Tarnobrzegu w dniu 18.XII. 1918 r. 

oceniane przez żandarmerię, jako posiadające elementy zdrady stanu. Oskarżono 
Dąbala, że podburzał jedną klasę przeciw drugiej, wzywał do nieoddawania rekruta i 
oporu przeciwko Pol. Kom. Likiwidacyjnej w Krakowie. (Centr. Archiw. M.S.W.) 
Raporty wojskowe o Republice Tarnobrzeskiej - Materiały nieopracowane.

235. Lasocki, op. cit., s.l28 i 129, zał. 49
Dowództwo żandarmerii przy Centralnym Okręgu w Krakowie L.358/Prez. 

Rozruchy w powiecie niżańskim. Kraków, dn. 27 grudnia 1918 r. Do Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej w Krakowie. Państwowe Dowództwo Straży Bezpieczeństwa 
w Nisku relacjonuje tutaj o działalności agitacyjnej, jaką rozwija ks. Okoń z 
Radomyśla, z pomocą byłego oficera, wieśniaka Dąbala. Mając wielki wpływ na 
ludność, podburza ks. Okoń, wzywając, by do wojska nie szli, zarządzeniom Straży 
Bezpieczeństwa oraz komisarza PKL posłuchu nie dawali, a nie przebierając w 
środkach, zorganizował on sobie, z pomocą wymienionego Dąbala, byłego majora 
Republiki Tarnobrzeskiej, swych licznych popleczników tak, że zamierza on zapewne 
swych przeciwników, do których zalicza cywilne i wojskowe władze obecnego 
Rządu Polskiego w Galicji, sterroryzować i rozbroić. Ponadto okazują się już 
rezultaty propagandy ks. Okonia w niżańskim powiecie, bo zwolennicy jego zwołują 
wiece żołnierskie, na których uchwalają nie iść do wojska, nie składać przysięgi
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itd.. Wjakim tonie utrzymane są zresztą odezwy księdza Okonia i Dąbala skierowane 
do ludu, charakteryzuje najlepiej załączony odpis pisma ulotnego, zwołującego na 
wiec w Nisku 1 stycznia 1919 roku. Wobec tego upraszam o decyzję, czy nie byłoby 
wskazanym ks. Okonia i Dąbala przyaresztować i odstawić do Krakowa, celem 
wdrożenia przeciwko nim śledztwa karno-sądowego za zakłócanie spokoju 
publicznego. (-) Dąbrowiecki, generał - major

236. Jerzy Danielewicz, Ruchy rew...., s.374
237. Krakowski socjalistyczny “Naprzód” z dn. 11.1.1919 r. - “Aa dzień 1 stycznia 

(1919) zwołał ks. Okoń wieć ludowy do Niska. Gdy ksiądz z innymi kandydatami 
witany był przez tłumy ludzi na stacji (kolejowej), wojsko, które sprowadzono 
specjalnie z frontu, rozpoczęło strzelaninę do ludu. Padło dwóch ludzi, a około 15 
zostało rannych. Dziś, gdy wojska potrzeba do obrony granic, ściąga się około 800 
żołnierzy, 8 karabinów maszynowych, pół szwadronu żandarmerii z Krakowa i dwie 
armaty przeciw... komuT”

Natomiast “Nowa Reforma” z d. 15.1.1919 r. i inne dzienniki krakowskie donoszą: 
według Lasockiego - op. cit., s. 129, zał. 50 - “Dowiadujemy się, że wiadomość podana 
w pismach o zastrzeleniu przez wojsko dwóch, a nawet czterech osób z okazji 
zgromadzenia przedwyborczego w Nisku - jest niezgodna z prawdą.

W rzeczywistości podczas rozruchów, które zdarzyły się w pobliżu dworca 
kolejowego w Nisku dnia 1 stycznia br. została jedna osoba z tłumu, który obrzucał 
strażników kamieniami i czynnie na nich napadł, przez strażnika działającego w 
obronie własnej - zraniona”.

Na notatkę “Naprzodu” relacjonuje prof. Stanisław Bąk - naoczny świadek: 
“Ordynarne kłamstwo! Do Niska przyjechał z Rudnika pluton żołnierzy (podobno 
Ulanowiaków). Był jakiś oddział policji (czarne mundury), może pluton, 1 karabin 
maszynowy (może 2) na wozie i ze 2 plutony miejscowego oddziału wojskowego! 
Żadnych armat nie było. Czy tłum rzucał kamienie? - nie wiem! Skąd tam zresztą 
kamienie by się wzięły? Spod śniegu na torze?

238. Jako przykład wątpliwej wartości podawanych faktów przez prasę podaje: 
artykuł Józefa Kozłowskiego pt. “Chłopska Republika Tarnobrzeska” ogłoszony w 
Nowinach Tygodnia, Rzeszów 1954 r. nr 36, s.2 - oto wyjątki: “Proklamowano władzę 
ludu - rady chłopskie. Wybrano 150 delegatów do Zjazdu Powiatowego i 17- 
osobową Radę Powiatową”. “Już w styczniu 1919 r. rozpoczęto rozpędzać 
posterunki żandarmerii i urzędy gminne”. “Tu i ówdzie zapłonęły pałace pańskie”. 
“Wiosną 1919 r. rozpoczęła się pacyfikacja”, czy Andrzeja Wojtaszka - 
“Zbuntowani”, Dookoła Świata 1958 nr 254 s. 19 - “Gdy austriacką władzę diabli 
wzięli, gdy pętaki z tarnobrzeskiej szkoły realnej rozbroiły w mieście żandarmówkę 
- podniosło się chłopstwo przeciw dworom”.

239. Lasocki, op. cit., s.64 “Wobec doświadczeń poczynionych na wiecach Okonia 
i Dąbala w Rozwadowie i Tarnobrzegu, że ich zwolennicy rabowali sklepy 
żydowskie, ściągnięto do Niska kompanię wojska złożoną z kilkudziesięciu 
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żołnierzy, dla zapobieżenia rabunkom. Ani karabinów maszynowych, ani armat nie 
było, podobnie jak i konnych (pół szwadronu) żandarmów”.

240. Relacja prof. Bąka - list z dn. 31 sierpnia 1965 r.
241. Spiss, op. cit., s. 156
242. Sokół, op. cit., s.34
243. Kronika OO. Kapucynów..., s. 19
244. “Naprzód” z dn. 11.1.1919 r.; Słomka, op. cit., s.444 i 451; Spiss, op. cit., s. 156
245. Aleksander Żyga, Stach znad Sanu, Widnokrąg nr 40 z dn. 9 i 10.X.1965 r.
246. Trawińska i Ciulik, op. cit., s.4
247. Karta identyczności podchorążego Stanisława Tomaszewskiego - w posiadaniu 

autora.
Pieczęć podłużna: Wojskowy filialny magazyn żywnościowy w Nadbrzeziu, L.p.l. 

Karta identyczności, Stopień: podchorąży. Imię i nazwisko: Tomaszewski Stanisław, 
Oddział wojska: 14 pułk strzelców Ziemi Rzeszowskiej, Przydzielony do Wojsk. 
Filialnego Magazynu Żywnościowego w Nadbrzeziu. Nadbrzezie, dn. 14 lutego 1919 
r. Podpis właściciela: (-) Stanisław Tomaszewski, podpis wystawcy: (-) Chmielewski 
por., Pieczęć okrągła: Wojskowy Filialny Magazyn Żywnościowy w Nadbrzeziu

248. Stanisława Leblang, Tomasz Dąbal, "Z Pola Walki" 1961, nr 2, s.154. “Głośne 
przemówienie Dąbala w Tarnobrzegu, w dniu 18.XII.1918 r. ocenione zostało przez 
żandarmerię jako przemówienie posiadające elementy zdrady stanu. Oskarżono 
Dąbala, że podburzał jedną klasę przeciw drugiej, wzywał do nieoddawania rekruta 
i oporu przeciw Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie”.

249. Relacja Jana Żaka z Gorzyc z dn. 27.IX. 1965 r.: “Oddział konny żandarmerii 
kpt. Borowca, w skład którego wchodziłem, aresztował dnia 6.1.1919 r. po odbytym 
wiecu w Baranowie, księdza Okonia i odkonwojował go na chłopskim wozie do 
stacji kolejowej w Padwi. Zwolennicy ks. Okonia, trzymając się za półkoszki i 
podkulki wozu, biegli za wozem, gdyż popędzane konie batem zmuszane były do 
szybkiej jazdy.

W ten sposób najbardziej wytrwali towarzyszyli ks. Okoniowi, biegnąc do dwóch 
kilometrów po szosie w stronę Padwi.

Tego samego dnia wieczorem, wracając z Padwi przez Baranów do Tarnobrzega, 
oddział konny żandarmerii ostrzelany został pojedynczymi strzałami karabinowymi, 
minąwszy górę skopańską. Z uwagi, że było już ciemno i trudno było napastników 
schwytać, pościgu zaniechaliśmy”.

250. Wg relacji p. Heleny Dębskiej, córki Jana Gruszczyńskiego, Tomasz Dąbal 
ostrzeżony ukrył się w kryjówce u Gruszczyńskiego, a w nocy przeszedł przez 
zamarzniętą Wisłę i dotarł do Sandomierza; Jerzy Danielewicz, Ruchy rewol...., s.377

251. Wiesław Nowakowski, Republika Tarnobrzeska, Świat 1958, nr 43
252. Stankiewicz, op. cit., s. 149 i 150
253. Stankiewicz, j.w., s. 150, A.A.N., K.P.R.M. rok 1919, 1216-1749/301/19
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8.1.1919 r. Kochany Jędrusiu!
Zgłosiła się do tow. Daszyńskiego delegacja z powiatu tarnobrzeskiego i niskiego 

z prośbą o interwencję w sprawie aresztowania ks. Okonia, kandydata chłopów 
radykalnych z tego okręgu.

Aresztowanie nastąpiło na polecenie prokuratury Sądu Okręgowego w Rzeszowie 
i na polecenie PKL, tj. Lasockiego.

W okręgu tym zagrożeni ludowcy spod znaku “Piasta”, używają wojska i tym 
podobne rzeczy. Deputacja była w Rzeszowie u prokuratora i ten im powiedział, że 
tylko za interwencją i na rozkaz Ministerstwa Sprawiedliwości go puści.

IV porozumieniu zatem z Daszyńskim prosimy o interwencję w Ministerstwie 
Sprawiedliwości i nakaz do prokuratora w Rzeszowie o wypuszczenie natychmiast 
ks. Okonia z więzienia. Jest to sprawa niezmiernie ważna i prosimy o 
natychmiastowe zarządzenie”.

254. Rek, op. cit., s.79, “Naprzód” z dn. 12.1.1919 r. “Władze administracyjne Galicji 
Zachodniej przy wyborach zajmują wrogie stanowisko wobec ludności wiejskiej, 
przy mianowaniu komisji wyborczych, przy odbywaniu zgromadzeń wyborczych, przy 
reklamacji. Do wyborców-chłopów strzelano 1 stycznia w Nisku, wojsko w masie 
terroryzuje wyborców, w Tarnobrzeskiem i Mieleckiem asenterują do lat 35, 
aresztują kandydatów włościańskich, grożą aresztowaniem mówców wyborczych 
zgromadzeń. Wzywamy rząd do wysłania specjalnego komisarza dla zbadania 
nadużyć i ich usunięcia.

255. Stankiewicz, op. cit., s. 150
256. A.A.N. - K.P.R.M., rok 1919, 1216-1749/301/19
257. Kronika 00. Kapucynów w Rozwadowie..., s. 19
258. Spiss, op. cit., s. 178
259. “Wyzwolenie” nr 49 z dn. 8.XII.1918 r.
260. Relacja dra Leonarda Madeja - list z dn. 16.XII. 1964 r.
261. Słomka, op. cit., s.439
262. Wg relacji prof. gimnazjalnego w Tarnobrzegu, Michała Pazia, syna byłego 

wójta z Mokrzyszowa - “miejscowi chłopi zmusili ojca posiadającego klucze od 
spichlerza dworskiego, gdzie składowane było zboże, żeby poszedł z nimi i odemknął 
drzwi spichlerza, co, ulegając przemocy, zrobił”.

263. Słomka, op. cit., s.439
264. Sokół, op. cit.,34
265. Czerpak, Ruch..., s.97
266. “Bunt w Tarnobrzeskiem” - Ziemia Rzeszowska nr 53 z dn. 31 .XII. 1920 r.
267. Słomka, op. cit., s.439
268. Wg relacji Czesława Schabowskiego, “Nie ma ulicy Zielonej” - Poznań 1972, 

s.91-93, w której z bratem brał udział w grabieży - brała udział ludność ze Stalów, 
Jeziorka, Sobowa i Grębowa (Piasków)

269. Sokół, op. cit., s.31
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270. Sokół, op. cit., s.32; Słomka, op. cii., s.440
271. Czerpak, op. cit., s.98
272. Podana wiadomość - nieprawdopodobna, bo sklepy żydowskie w Stalach, 

Grębowie i całej okolicy zrabowane zostały nie w dn. 10.1.1919 r. lecz w pierwszych 
dniach listopada 1918 r.. Żydów w Stalach już nie było, podobnie jak nie było ich już 
w pierwszych dniach listopada w Miechocinie, bo schronili się w Tarnobrzegu.

273. Relacja - list z dn. 8.XI.1964 r.
274. Podobnie podaje Spiss, op. cit., s. 178 "Tłum po drodze pozabierał całą służbę 

leśną z lasów hr. Tarnowskiego i leśniczych i prowadził ich przed sobą, aby 
zabezpieczyć się przed strzałami wojska'.

275. Spiss, op. cit., s. 178
276. Słomka, op. cit., s.439
277. Spiss, op.cit. s.154 i 178
278. Według relacji p. mgr Dębskiej, córki Jana Gruszczyńskiego, u którego Dąbal 

schronił się przed aresztowaniem w nocy z dn. 6 na 7 stycznia, potem przeszedł Wisłę 
po lodzie i ukrył się w Sandomierzu. Wisła więc w tym czasie zamarzła.

279. Danielewicz, Ruch rewol. ..., s.374 - “ 14.1.1919 r. wojsko otoczyło wieś 
Jamnica”.

280. Słomka, op. cit., s.446, wyjątki z listu Marczaka do hr. Tarnowskiego: 
Podżegacze wskazując na dwory - mówili, że wszystko jest chłopskie - do chłopów 
należy, trzeba to zabrać. Zachęcali, żeby chłopi orali na wiosnę pańskie grunta dla 
siebie. Buntowali ludzi, żeby się wojska nie bali, do wojska nie szli, opowiadali o 
czerwonej gwardii. Mówili, że “krakowskie wojsko’’ i “rząd krakowski’’, tj. Polska 
Komisja Likwidacyjna już podeptana, zapowiadali przyjście bolszewików..."

281. Jerzy Danielewicz, Ruchy rewol. ..., s.371, czy Jan Gruszczyński, Republika 
T amobrzeska s. 132-133

282. Słomka, op. cit., s.439
283. Relacja Walentego Samołyka z dn. 23.V111.1965 r.
284. Lasocki, op. cit., s. 127
Komenda Wojsk Polskich w Tarnobrzegu Wydz. Adm. w Krakowie. Tarnobrzeg, 

9.1.1919 r.
W ostatnich dniach stała się sytuacja w powiecie groźna, wzburzenie tłumów 

wzrasta, zaszedł cały szereg rabunków i grabieży. Władze cywilne ani wojskowe nie 
mogą wystąpić przeciw anarchii, gdyż nie rozporządzają odpowiednią siłą. 
Wzmocnienie tutejszej załogi jest naglące.

Komendant powiatu: Wróblewski ppłk mp. Komisarz PKL: dr Łącki mp. Komisarz 
miasta: Stary mp. Dowódca żandarmerii: Borowiec kpt. mp.

Równobrzmiącą depeszę wysłano do Komendy Okręgu Wojskowego w Rzeszowie.
285. Słomka, op. cit., s.450
286. Kuszyk, Walki klasowe..., s.58, nr 18
287. Kuszyk, Wrzenie..., s.73, C.A.W. Min. Spr. Wojsk. Dep. 1. nr 243.
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288. Kuszyk, j.w., s.74
289. Kronika OO.Kapucynów..., s.20
290. Stanisław Bąk, Kilka faktów..., s. 14
291. Interpelacje posła Krępy i towarzyszy z r. 1919, Warszawa dn. 14. V
292. Jerzy Hudzbac, artykuł pt. Tarnobrzeg, 1918. Czerwona Republika w świetle 

donosów. - Nowiny Tygodnia nr 44, dodatek do 266 nr Nowin Rzeszowskich z dn. 8 
i 9.II.1958 r.

293. Józef Kozłowski, Chłopska Republika Tarnobrzeska - Nowiny Rzeszowskie nr 
144 z dn. 18.VI.1956 r. '

294. Z. Wojtowicz, W 40-tą rocznicę Republiki Tarnobrzeskiej, Nowiny Rzeszowskie 
nr 266 z dn. 8 i 9.XI. 1958 r.

295. Relacja prof. Stanisława Bąka - list z dn. 31 sierpnia 1965 r.
296. Księga zgonów wioski Jeziorko r. 1918/19 - Urząd Stanu Cywilnego w Grębowie
297. Trawińska, Ciulik, op. cit., s.32
298. Czerpak, Ruch..., s. 106
299. Lasocki, op. cit., s.65
300. Tu myli się Lasocki; nie z końcem stycznia, lecz w połowie stycznia 1919 r. 

przybyło wzmocnienie.
301. Lasocki wspomina o dwóch kompaniach podhalańskich, a nie wspomina o 

karnej (lotnej) kompanii por. Makowskiego, która najdotkliwiej dała się we znaki 
ludności oraz o innych kompaniach wojsk, biorących udział w pacyfikacji.

302. Kronika OO. Kapucynów, s. 19. Kronikarz rozwadowski pod datą 12.1.1919 r. 
zanotował: W czasie pacyfikacji Mokrzyszowa, Stalów, Jeziorka i Grębowa po 
napadach rabunkowych na dwory w Mokrzyszowie i Grębowie, zabitych zostało 4 
chłopów, a 21 rannych.

Wg Wiesława Nowakowskiego - Republika Tarnobrzeska, Świat 1958 nr 43 - w 
Jamnicy zginął chłop - Burdzy a w Stalach Antoni Słupa.

303. Ciepielewicz, Sytuacje społeczno-polityczne, s.552
304. Lasocki, op. cit., s.23
305. Spiss, op. cit., s. 157
306. Korga, Ziemia tarnobrzeska..., s.24, fotokopia
307. Korga, jw., s.21
308. Słomka, op. cit., s.445
309. Rek, op. cit., s.73 i 84
310. Trawińska - Ciulik, op. cit., s.27, list Marczaka z dn. 27.11.1919 r. do hr. 

Tarnowskiego
311. Korga, op. cit., s.24, fotokopia odezwy: Do braci chłopów!
Wybory do sejmu dały nam zwycięstwo, gdyż nasi odwieczni wrogowie zostali 

częściowo pokonani. Do zupełnego zwycięstwa jest jednak jeszcze daleko. Toteż nie 
wolno nam obecnie ani chwili spocząć. Naszym świętym obowiązkiem jest pracę, 
tak szczęśliwie zaczętą, prowadzić dalej do skutku.
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Celem więc ugruntowania i utrwalenia naszych zdobyczy politycznych, jak 
również wywalczenia lepszego jutra, musimy iść gromadą, albowiem siła jest tylko 
w jedności. Dlatego trzeba nam się organizować. IV tym celu musimy w każdej wsi 
stworzyć “Radę Chłopską’’, do której ma należeć każdy mężczyzna i kobieta, 
ukończywszy przynajmniej 18 rok życia.

Zgłaszających się i chętnych do pracy należy wpisać do książki i odebrać od nich 
wpisowe około 1 korony, lub w dowolnej wysokości, przy czym ma się mieć na 
względzie stosunki miejscowe.

Spisani już członkowie “Rady Chłopskiej’’ wybierają spośród siebie 
przewodniczącego, jego zastępcę i skarbnika. Przewodniczący lub zastępca może 
być równocześnie sekretarzem. Oprócz tego wybiera “Rada Chłopska ” delegatów 
na Zjazd “Powiatowej Rady Chłopskiej". Ilość wybieranych delegatów ma być 
zależna od ilości członków, należy jednak tak stosować, by na każdych 500 
mieszkańców danej miejscowości przypadał 1 delegat. Tak utworzona Rada 
Chłopska ma być duszą całej wsi i wszelkiego postępu. Przewodniczący zwołuje 
często, najlepiej w niedzielę po południu, wszystkich członków do przeznaczonego 
na ten cel mieszkania dla omówienia żywotnych interesów i spraw chłopskich. 
Posiedzenie takie ma mieć formę pogadanki naukowej, na której należy czytać 
gazety, jak: “Jedność Chłopska ", “Przyjaciel Ludu " i inne, które przewodniczący 
ma bezzwłocznie zaprenumerować, przeznaczając na ten cel część pieniędzy 
złożonych przez członków jako wpisowe lub składki.

312. Korga, op. cit., a pod fotokopią umieścił następujące objaśnienie: “Fotokopie 
odezwy wydanej w styczniu 1919 r. przez Powiatowy Komitet Organizacyjny 
Chłopskiej Władzy Ludowej - do braci chłopów na terenie powiatu tarnobrzeskiego"

Mylna też jest wiadomość podana przez Wiesława Nowakowskiego - Republika 
Tarnobrzeska..., Świat 1958 r. nr 43, s.4 - że po dn. 6.XI. 1918 r., tj. wiecu, w niektórych 
wsiach powiatu zaczęły powstawać Rady Chłopskie.

313. Słomka, op.cit s.451
314. Kronika Gorzycka - mgr Jan Burdza, s.202
315. Michał Marczak, list do hr. Tarnowskiego z dn. 27.11.1919 r. - Arch. Zakł. Hist. 

Partii sygn. 45/24
316. Mieczysław Ciepielewicz, Sytuacja społeczno-polityczna w Krakowskiem w 

pierwszym półroczu 1919 r. w świetle materiałów wojskowych, Studia Historyczne, 
Kraków R. XI, zesz. 4 z 1968, r.; Z raportów departamentu i Ministerstwa Spraw 
Wojskowych o sytuacji w Kraju i położeniu społeczno-politycznym w Okręgu 
Generalnym Kraków - w okresie od 1 kwietnia do 25 czerwca 1919 r. (Centralne 
Archiwum Wojskowe - CAW, akta II Oddziału, teczka nr 111, akta 111 Oddziału, teczka 
nr 74.

Raport 48. DOG Kraków z dn. 13 kwietnia 1919 r.: s.548 -"Ogół ludności w powiecie 
(tarnobrzeskim) jest wzburzony wiecami, które odbywa poseł Dąbal. Zaczynają 
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znowu pojawiać się rabunki i kradzieże. Żandarmeria wspólnie z asystencją 
wojskową rozpoczęła ponownie lokalną akcję tępienia bandytyzmu...

Raport 49 z 15 kwietnia: "Onegdaj odbył się z okazji targu w Tarnobrzegu wiec, na 
którym przemawiał poseł do Sejmu - Tomasz Dąbal. Całe przemówienie było 
szeregiem namawiań ciemnych mas do radykalnego załatwienia porachunków 
klasowych... Odgrażał się przy tym władzom wojskowym, urzędnikom i inteligencji. 
Cała mowa miała charakter silnie podburzający... Niedawno poseł Dąbal i 
towarzysze wnieśli interpelację w sprawie zaprowadzenia porządków przy pomocy 
wojska, a to w styczniu br., po czym faktycznie nastąpiło uspokojenie powiatu, 
obecnie ów poseł ponawia swoją podburzającą agitację wśród ludu i przyczynia 
się, że jednostki ciemne korzystają z tego, wprowadzają dystrykcję powiatu przez 
rabunki i napady".

Raport 53 z 4 maja: “R' całym okręgu (rzeszowskim) zapowiadają na dziś pogromy 
Żydów. W Rzeszowie rozpoczęły się zebrania na tle aprowizacyjnym i zaczęły napady 
na sklepy... Jutro zaburzenia mają się powtórzyć, we wszystkich okręgach daje się 
odczuwać silną agitację na tle agrarnym i antyżydowskim"

Raport 54 z dn. 5 maja: s. 550 - "Okręg rzeszowski: od wczoraj panują zaburzenia, 
w których bierze udział około 4.000-5.000 ludzi... Motłoch rzucił się na dzielnicę 
żydowską (Rzeszowa)... Szkoda, jaka została wyrządzona, jest znaczna, albowiem 
rabunki rozpoczęły się równocześnie w kilkunastu miejscach... Do użycia broni 
wczoraj nie doszło... Wczoraj motłoch wpadł nagle do sali ‘‘Sokoła”, gdzie mieści 
się Straż Obywatelska, rozbroił ją, zabierając ze sobą karabiny..."

Raport 55 z dn. 6 maja, s.551: “Dzisiaj w Rzeszowie nastąpiło pewne uspokojenie. 
Spodziewają się jednak na jutrzejszy dzień ponownego zaburzenia... Dziś rano... 
zaczęły się ekscesy przeciw Żydom (w Głogowie) i napady na sklepy. Do Głogowa 
wysłana została kompania..., która po zaprowadzeniu porządku w Głogowie uda 
się do powiatu kolbuszowskiego, do gmin: Brzostkowa Góra i Wola Rusinowska, 
gdzie ma wojsko zaprowadzić porządek..)'

Raport 56 z 7 maja, s.552: "W okręgu rzeszowskim trwają w dalszym ciągu 
zaburzenia. Pewne uspokojenie nastąpiło w Rzeszowie. Silne wzburzenia powstały 
natomiast w Kolbuszowej. Bandy chłopskie wdarły się siłą ze wszystkich stron do 
miasta. Wojsko, które obstawiło rogatki, nie było w stanie kilkutysięczny tłum 
powstrzymać... Kompania, wysłana tam, została napadnięta i czynnie znieważona. 
Są zabici i ranni obustronnie. Według nadesłanej relacji ma być 6 chłopów zabitych. 
Z wojska - nic, zaś jeden żandarm. Chłopi rzucili się na patrole wojskowe i rozbroili 
je. Według wczorajszej relacji jeden oficer i 54 ludzi miało pozostać na swym 
posterunku, mimo napierającego, uzbrojonego tłumu. Na pomoc wysłano... 
Starostwo w Kolbuszowej przestało urzędować. Organa polityczne pochowały się. 
Dowództwo Okręgu Gener. mianowało gen. Szamotę dowódcą wszystkich sił 
skoncentrowanych w okręgu rzeszowskim, na czas akcji uspokojenia rozruchów... 
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Dotychczas w okręgu rzeszowskim skonfiskowane zostało około 3000 karabinów i 
innej broni, z czego w samym powiecie tarnobrzeskim 1200 karabinów..fi

Raport 57 z dn. 8 maja, s.553: “W7 uzupełnieniu wczorajszej relacji donosi się: 
wysłana kompania 20 pp. do Kolbuszowej dnia 6. V rano podzieliła się na 6 części, 
ustawiając patrole na rogatkach miasta, rezerwa zaś pozostała w mieście... Nad 
ranem zaczęli ludzie gromadzić się z okolicznych wsi w zamiarze uczynienia 
pogromów, z pogróżkami, że skoro nie zostaną wpuszczeni do miasta, wtedy przy 
nadejściu posiłków ze wsi rzucą się na wojsko. Pomimo próśb i gróźb ze strony 
urzędników politycznych, tłum nie ustępował tylko coraz się powiększał, zajął 
groźną postawę i otoczywszy wojsko dookoła zamierzał takowe rozbroić. Ponieważ 
rzucono się na wojsko z kijami, odpowiedziano na to strzałami, zabitych na razie 
naliczono 8 chłopów i wielu rannych. Z wojska został zabity żandarm Szczupal i 
szer. Guzik z 20 pp.. Wojsko wobec małej ilości (żołnierzy), zmuszone było cofnąć się 
ku środkowi miasta. Tłum liczył około 8.000 ludzi. Koło tłumu zacieśniało się coraz 
bardziej, zaczęto żołnierzom wyrywać karabiny z rąk, wskutek czego wojsko cofało 
się, odpowiadając na ataki ogniem i zajęło posterunek żandarmerii, gdzie wytrwało 
do końca. Jedna część tłumu zaczęła oblegać wojsko w żandarmerii, druga rzuciła 
się na rabunek, zabito około kilkunastu Żydów, tudzież zgwałcono 16-letnią 
dziewczynę... W Sokołowie rozpoczęły się rozruchy chłopstwa. Napadnięci żandarmi 
dali ognia i zranili dwie osoby. W Baranowie przyszło do użycia broni. Jedna osoba 
cywilna zabita i jedna ciężko ranna. Przywrócono spokój"

Raport 58 z dn. 9 maja: “W7 Tarnobrzegu i Baranowie rozruchy ustały... Obecnie 
najspokojniejszy powiat (mielecki). Zanosi się na rozruchy w Mielcu, Radomyślu i 
w Przecławiu. Powiat Kolbuszowa: sytuacja groźna.

Raport 59 z dn. 10 maja, s.554: ''Kolbuszowa: obecnie spokój. Złapano wczoraj w 
powiecie 50 bandytów, którzy zostali odstawieni do Rzeszowa. Powiat Tarnobrzeg: 
na ogół spokój. IV Baranowie bandyci nocą strzelają do patroli wojskowych. R’ 
mieście Tarnobrzegu, dn. 7 bm., ludność zgromadzona na jarmarku miała zamiar 
urządzić pogrom, lecz na widok skoncentrowanego wojska, uspokoiła się..."

Raport 60 z dn. 11 maja, s.555: "W Kolbuszowskim wieczorem, 8 bm., przyszło do 
starć w Nowej lVsi, między ludnością a patrolem strzelców podhalańskich - 
buntownicy uciekli, zarządzono pościg. IV Tamobrzeskiem sytuacja niepewna. 
Odesłano tam jedną kompanię 12 pp.. Dziś przewidywane są nowe zaburzenia. IV 
Baranowie zebrały się dziś rano tłumy, celem urządzenia pogromu, lecz na widok 
zdecydowanej postawy wojska ustąpiły"

Raport 61 z dn. 13 maja, s.555: “W7Kolbuszowej: sytuacja bez zmian, dotychczas 
aresztowano 15 notorycznych bandytów i 45 winnych za rabunki i mordy. Akcja w 
dalszym ciągu trwa. Tarnobrzeg: W7 Radomyślu n/Sanem zapowiedziano rozruchy. 
Zarządzenie ochronne wydano..."

Raport 62 z dn. 17 maja, s.556: "Tarnobrzeg: Odbyła się perlustracja: we wsi Durdy, 
Knapy i Smykle z wynikiem dodatnim. Mielec: Na targ wczorajszy, mimo zakazu 
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starostwa przybyła okoliczna ludność. Porządek udało się utrzymać. Kolbuszowa: 
Przy perlustracji Woli Raniżowskiej skonstatowano istnienie bandy bolszewickiej, 
jak też większych band rabusiów, kryjących się po lasach, za którymi zarządzono 
obławę...” Powiaty: Tarnobrzeg, Mielec, Kolbuszowa bez zmian.

Raport 67 z dn. 13 czerwca 1919 r., 557: “W7 Kolbuszowej krążą pogłoski, że w razie 
zupełnego wycofania wojska, chłopi pomszczą się na Żydach i inteligencji za to, że 
sprowadzili wojsko na pomoc”.

317. Stankiewicz, op. cit., s.160-166
318. “Piast” nr 18 z dn. 4.V.1919 r., s. 12, artykuł “Los chłopów w Republice 

Tarnobrzeskiej” - “Sądy zaczęły, na podstawie doniesień żandarmów, wymierzać 
kary i ceny za drzewo ścięte w lasach pańskich i ściągać przymusowo. Bardzo wielu 
chłopów, zachęconych przez naszych kandydatów (Okonia i Dąbala), drzewo miało 
koło swego domu i to sporo metrów kubicznych. A drzewo, często młode, nie 
przeznaczone na wyrąb, więc nieraz i wyżej niż 300 koron trzeba płacić za metr 
kubiczny. Dużo jest takich chłopów, co muszą bezpłatnie zabrane drzewo zapłacić 
po 8 czy 10 lub 13 tys. koron”.

319. Jerzy Danielewicz, Ruchy Rew. ..., s.375 - dzieli przebieg wydarzeń w tzw. 
Republice Tarnobrzeskiej na 2 okresy

320. Mieczysław Ciepielewicz, Sytuacja społeczno-polityczna w Krakowskiem w 
pierwszym półroczu 1919 r. w świetle materiałów wojskowych, Studia Historyczne, 
Kraków R.XI, zesz. 4 z 1968 r., s.548-557

321. Prof. Bąk, Kilka faktów z dziejów tzw. “Republiki Tarnobrzeskiej” - maszynopis 
Ks. Wilhelma Gaj-Piotrowskiego s. 16

322. Stankiewicz, op. cit., s. 163. Raport Nadzwyczajnej Komisji Rządowej A.A.N. - 
K.P.R. M„ t.642, s.3 i 8

323. Czerpak, op. cit., s. 105 i 106
324. Słomka, op. cit., s.446
325. Hupka, op. cit., s.399
326. Lasocki, op. cit., s.23 i 105, zał. 18
327. Lasocki, op. cit., s.23
328. Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1963, t.II, s.833. Organ 

prasowy PSL “Wyzwolenie” nr 7 z dn. 16.11.1919 r. zamieścił artykuł pt. “Jedność 
Chłopska” z podpisem: “Chłop Tomasz Dąbal, poseł z Małopolski”, w którym pisze o 
metodach walki prawicy w minionym okresie wyborczym: “... ludzi oddanych całym 
sercem sprawie ludowej... nazwano bolszewikami, przewrotowcami, socjalistami”.

329. Trawińska - Ciulik, Konflikty..., s. 168
330. Prof. dr Józef Sieradzki (Warszawa), Ruchy społeczne w rejonie lasowiackim w 

pierwszych latach II Rzeczypospolitej - referat wygłoszony na regionalnej konferencji 
naukowej w dn. 10.IX.1959 r. w Stalowej Woli

331. Stankiewicz, Konflikty..., s. 168
332. Stanisław Czerpak, Ruch chłopski..., s.88 oraz artykuł pt. “Chłopska Republika 
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Tarnobrzeska powstała pod wpływem Rewolucji Październikowej” - Nowiny 
Rzeszowskie nr 303, dn. 20.XII. 1957 r.

333. Władysław Kuszyk, Wrzenie..., s.58 oraz “Żywiołowość i brak programu 
słabością ruchu rewolucyjnego”, Dziennik Ludowy nr 245 z dn. 6.XI. 1957 r.

334. Słomka, op. cit., s.402
335. Witold Stankiewicz, Konflikty..., s.136. Oto jak te nastroje rewolucyjne 

przedstawia Stefan Buczek, chłop z powiatu tarnobrzeskiego:
“W jesieni 1918 r. Franciszek Stadnik, prezes powiatowego Koła Stronnictwa 

Ludowego... opowiadał Grębowiakom nowiny z Rosji, przywiezione przez żołnierzy 
wracających z niewoli. Grębowiacy pierwsi z całego powiatu powtarzali 
upragnione hasła, które rzucane odgłosami Rewolucji Październikowej, odbiły się 
echem wielu demonstracji chłopów galicyjskich, żądających ziemi bez wykupu, 
oświaty i równości”.

336. Władysław Kuszyk, Żywiołowość i brak programu słabością ruchu 
rewolucyjnego, Dziennik Ludowy nr 245 z dn. 6.XI.1957 r.

337. Litwin, Kilka uwag o zagadnieniach roku 1918 w Polsce, Kwartalnik 
Historyczny 1958, nr 4, s. 1139.

338. Trawińska - Ciulik, op. cit., s. 10
339. Alicja Sokołowska - recenzja (w Studiach Historycznych XII. Kraków 1969, 

zesz. 3, s.450-454) pracy Stanisława Michajłowicza Steckiewicza. Roboczyje dwiżenije 
w Polsze w 1918-1919 godach (nojabr 1918 ijul 1919 goda) - wyd. Izdatielstwo 
Leningradskoho Uniwersyteta 1966, s.262. s.451: “Aa słabość ruchu rewolucyjnego 
w Polsce zaciążyły... błędy rewolucyjnych partii w kwestii chłopskiej, którzy 
spodziewali się, że rząd ludowy Ignacego Daszyńskiego i sejm urzeczywistnią 
reformę rolną, a tymczasem KPRP głosiła hasła nacjonalizacji wszelkich środków 
produkcji, tj. ziemi.

340. Wojew. Archiwum Państwowe (W.A.P.) w Krakowie, Oddz. Wawel, A.Dz.T. 
sygn. 633

341. Stankiewicz, Konflikty..., s. 153
342. Władysław Serczyk, Z teorii antyfeudalnych ruchów plebejskich, “Przywódca” 

- Studia Historyczne R.XII 1969, zesz.4, s.481: “Spontaniczność wyraża się nie tylko 
w niszczeniu symboli ucisku lub mordowaniu jego reprezentantów, ale także i w 
braku wewnętrznej spoistości poszczególnych elementów ruchu opozycyjnego, na 
braku zrozumienia konieczności podporządkowania się i posłuszeństwa (we 
własnym zresztą interesie).

343. Przez pojęcie “pan” rozumieć należy nie tylko szlachtę, tj. właścicieli ziemskich, 
ale w ogóle inteligencję tak miejską jak i wiejską, słowem wszystkich, kto nosił się 
inaczej, a zwłaszcza - krawat”.

344. Pamiętniki Jana Gruszczyńskiego “Republika Tarnobrzeska”, fragmenty - Wieś 
Współczesna nr 11 z r. 1958

.345. Stankiewicz, Konflikty..., s. 139, przypis 18
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346. Jerzy Danielewicz, Republika Tarnobrzeska 1918-1923, Mówią Wieki, nr 8, 
rocznik 111 z 1960 r., s.23

347. Tadeusz Kowalski, recenzent pracy Tomasza Wiśniowskiego pt. “Z dziejów 
rewolucyjnej partii chłopskiej na Rzeszowszczyźnie (lata 1924-1931)”, Rzeszów 1963 - 
w: Małopolskich Studiach Historycznych, rok VII, zesz. 1 i 2 z r. 1964, s.120 - tak pisze: 
“Sam tytuł (wymienionej pracy) wydaje się dużym nieporozumieniem. Sugeruje 
bowiem istnienie “rewolucyjnej partii chłopskiej” ” - jakiej w rzeczywistości nigdy 
na Rzeszowszczyźnie i w Polsce w ogóle nie było”. Alicja Sokołowska - recenzja pracy 
Stanisława Michąjłowicza Steckiewicza, Robóczyje dwiżenije w Polsze w 1918-1919 
godach..., Studia Historyczne, Kraków 1969, zesz. 3, s.453; Wg autorki recenzji, 
niektórzy historycy polscy przyjmują, że nie było wówczas sytuacji rewolucyjnej w 
Polsce.

348. Ks. Jan Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich, Radom 
1928, cz.ll, s.l 19 - przytacza zajście, jakie miało miejsce w r. 1697 w Kolegiacie 
sandomierskiej, kiedy to szlachcic Głowacki dobył szabli w kościele i zranił pewnego 
chłopa z Mokrzyszowa za to, że mu nie chciał ustąpić miejsca.

349. Michał Marczak, Powiat tarnobrzeski pod rządami Austriaków, Głos Ziemi 
Tarnobrzeskiej nr 8 z dn. 1 maja 1924 r., s.2 i 3. - Powołując się na Szymona Matusiaka 
ze Stalów tak opisuje pacyfikację wioski Stale: Oto w pierwszym trzydziestoleciu wieku 
XIX, po buncie stalowiaków (na tle użytkowania przez wieś puszczy), przybyło 
wojsko z Rzeszowa z ówczesnym komisarzem rządowym w celu spacyfikowania wsi 
Stale przez długie kwaterowanie i przeprowadzenie chłosty cielesnej na 
najznaczniejszych gospodarzach. Egzekucja odbywała się przed karczmą, przed 
którą przygotowana była ława do chłosty, przy niej beczka z wodą, w której mokły 
potężne kije. Miejsce egzekucji otoczyło wojsko. Ofiary przeznaczone do chłosty były 
skute w kajdany. Komisarz, zniemczały Czech, zaczął od sędziwego wójta Michała 
Zelika. Zapytał: Czije to? - wy Rauber (rabuś) i cham I tu wskazał laską na pola 
i łąki, pastwiska i lasy. Zelik odpowiedział spokojnie: “To naprzód Boskie, potem 
Królewskie, potem nase”. - Komisarz wrzasnął: “To ty sakramencki Rauber i cham 
nie uznajesz nawet najjaśniejszego Cesarza!” i kazał Zelika położyć na ławę i 
wymierzyć mu 25 kijów Powtórzyło się to trzykrotnie, ale Zelik dawał za każdym 
razem jednakowe odpowiedzi. Za trzecim razem zemdlał, więc odrzucono go na bok.

Drugim delikwentem był Matusiak, który odpowiadał jak Zelik. Matusiak przy 
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tureckie osadnictwo w ziemi mieleckiej, Rocznik tatarski, tom I, Wilno 1932, s.277; 
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Morfologia gwary lasowiackiej - Grębów pod Tarnobrzegiem, Sprawozdanie z 
czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1928, t. XXXIII, zeszyt 
2, s.6-13.

353. Zdzisław Kozioł, Problemy na marginesie, “Widnokrąg” - tyg. kult, nr 44 z dn. 
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konia nocą - też nie, ale wiadomo, że młodzieży przewodzą uprzednio karani 
więzieniem... ”

Najpopularniejsze rodzaje przestępstw? Bójki i kradzieże zwłaszcza mienia 
społecznego...”;

Nowiny Rzeszowskie nr 171 z dn. 20-22 lipca 1963 r. Widnokrąg nr 29, artykuł pt. 
“Wyjście z cienia”, s.3, Wywiad starszego sierżanta milicji, Bomby - udzielony 
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niestety, kryminalno-sensacyjny. “Starszy sierżant Bomba recytuje bez zająknienia 
Tego się nie zapomina. Zorganizowane kradzieże drzewa z lasu, rozpruwanie 
sklepów, pojedynki na noże, brzytwy... Wielkie obławy na mokrzyszowskich 
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przyczyn krwistości mokrzyszowian w domieszce krwi tatarskiej. Panie, u nas za 
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356. Archiwum Diecezji Przemyśl, Ks. nr 743, parafia Grębów, s.65-71; Archiwum 
Główne Akt Dawnych (A.G.A.D), Warszawa, Księgi referendarskie nr 29 s. 655-667 i 
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361. Witold Stankiewicz, Konflikty..., s. 156
362. Władysław A. Serczyk, Z teorii antyfeudalnych ruchów..., Studia Historyczne 

R.XII.1969, zesz.4, s.471
363. Relacja Leonarda Madeja - list z dn. 6. VI.1965 r.: "Pamiętam, że gdy zapytałem 
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chłopskie smutnej pamięci ks. Okoń i ‘‘major" Dąbal".
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135.139.

Becz ara Władysław 133.
Bednarz 103.
Belina-Prażmowski Władysław 104.
Bęc Walenty 108.
Bieniek Józef 115.
Bobrzyński Michał 95.
Bochniak Jan inż. 9, 12 - 15, 18,25,26,31,

35.94.96.110.117.139.
Bojko Jakub 54.
Bomba st. sierż. 133.
Borowiec kpt. 32,33,38,40,44 - 47,55, 

56,67- 69,71,73,89,97,117,118,
119,123,125.

Brania Feliks 24,25,54.
Broda Józef chor. 103.
Brodkiewicz dyr. browaru 10
Brodkiewicz Wiktor por. 34, 115.
Bruno o. kapucyn 9,19.
Buczek Jan ppor. 44.
Buczek Stefan 26,111,131.
Buczek Wincenty 22,24 - 26,41,44,54,

74,76,108,109,119,120.
Buliński Mieczysław 104.
Burdza Jan 314.
Burdzy Wojciech 72,126.
Burek Jan 102.
BystrońJan 133, 135.

Chaja Tomasz 16.
Chmielewski por. 123.
Ciepielewicz Mieczysław 1, 126, 134,

135.

Ciepielewski Franciszek 57.
Ciulik August 95,100,120,123,126,

130,131,138.
Czajka Franciszek 115. 
Czartoryski Adam 81. 
Czech Józef 115.
Czerny dr 21. 
Czerpak Stanisław 8,28, 65,67,69, 80,

93,100,101,112,114,117,120,124,
125.126.130.135.

Cwynar drukarz 14,15. 
Czopek Jan 10,93. 
Ćwikowski Stanisław 9.

Dańczak Andrzej 133, 135.
Danielewicz Jerzy 77,83,95 - 97, 107 -

109.117.122.123.125.130.132.135,
137,139.

Daszyński Ignacy 27,28,64, 124,131,
138.

Dąbal Maria 100,109,135.
Dąbal Stanisław 101.
Dąbal Tomasz 11,12,15,17,18,22,24- 

36,38-41,43-45,47- 49,51 -58, 
64,72 - 77,80 - 82,88 - 90,94,95,98 
- 101,106-123,125,127,128,130, 
134-139.

Dąbek Szymon 56.
Dąbek Walenty 56.
Dąbrowiecki Eugeniusz gen. 122. 
Dąbrowski Eugeniusz gen. 45,57. 
Dembiński Włodzimierz por. 63. 
Dębska Helena 123,125.
Dolańscy 19,66,67,69,71,78,83,86. 
Dolański Seweryn 66,67.
Dolański Stanisław 70.
Domański Franciszek 58.
Drzewicki Kostek 66.
Dubiel Jan 115.
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Duda 103.
Dul Wojciech 20.
Duma Jakub 66.
Duma Jan 67.
Duma Kazimierz 66.
Dymek Benon 52, 120,135.
Dzierżyński 67.

Fedorowicz Kazimierz dr 12,92.
Friedl(Freidl) 12,17.
Furman Tadeusz 58.

Gaj-Piotrowski Wilhelm ks. 104, 130.
Gancarz Wawrzyniec 63.
Gądek48.
Gąsiorowski Stanisław 24,58.
Gielarek Józef 103.
Gisman Stanisław 29.
Głowacki Bartosz 106.
Głowacki 132.
Główka Franciszek 102.
Gołogórski Emil gen. 41,114,116,118.
Goetz-Okocimski 65.
Gortych Karol 71,72.
Gostwicki ppor. 115.
Grdeń Agnieszka 118.
Grochowiak Franciszek 43,109.
Gruszczyński Jan 24,41,54,69,83,95, 

107- 109,120,123,125,131,136,
139.

Grygiel Jan 136.
Grzybek Józef 13.
Grzywacz Adam 19,36,39,102,103,117.
Grzywacz Stefan 19,24 - 27,36,40,54,96,

110,134.
Guzik 129.
Gwardian o. kapucyn 19.

Habicht Ernest dr 12,94,96.
Hausner Artur 64.
Hornik Wawrzyniec 95,102.

Horodyński Zbigniew 12.
Hudzbac Jerzy 72, 126,136.
HupkaJandr 8,21,38,52,80,91,96,104,

113.116.120.130.136.

Jacek Henryk 111,136.
Jampolski Ryszard 116.
JamrózAdam 13.
Jaroń ks. 21.
Jaroszewski Jan dr 19,22 - 24, 54,107, 

110,119.
Jeż Paweł 67.

Kaleta 102.
Kalicki Marian 58.
Kasprzycki Józef ks. 18.
Kawecka Krystyna 136.
Kędzior Andrzej inż. 54,74.
Kędzior Michał 20.
Kleinman Julian 115.
Klimczykiewicz 49.
Klubiński Marian 115.
Kluska 29,33.
Knoll-Kownacki Edmund kpt. 63.
Kolasiński Jan 12,95.
Kołodziej Jan 58.
Kopeć Tadeusz 18,56.
KorgaLeon 15,75,98,109, 120,126, 127,

136.
Kom 70.
Korpal 59.
Kosior Andrzej 118.
Kotula Franciszek 133.
Kowalski Tadeusz 84, 132, 136.
Kozłowski Józef 56,72, 89,121,122, 126,

134.136.
Kozioł Zdzisław 133,136.
Kozubski por. 94.
Krawczyk T. 95,102.
Krempa Franciszek 53,57,63,74,75,108, 

126.
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Krupa 19.
Kryczyński Stanisław 132, 136.
Kubicki Tomasz 24,25, 74,76, 109. 
Kułaga Walenty 48.
Kunysz A ndrzej 4.
Kuszyk Władysław 7,80,81,97, 100, 104, 

107,111,113,116,118-121,125,
126,131,136.

Kuźmiński Tadeusz 93, 111, 117, 136. 
Kwieciński Zdzisław 91, 136.

Lasocki Zygmunt 8,9, 15, 23,25,26, 30, 
33 - 36,41,43,44,49,51,52,54,55, 
57,72 - 74,80,91,92,95,96,98,100, 
110,114,116,117-122,124- 126,
130.136.139.

Leblang Stanisława 99, 121, 123, 136.
Lechowicz 133.
Leuduszko por. 104.
Lewandowski 13, 18.
Lieberman Herman 94.
Litwicki st. wachm. 12,95.
Litwin A. 81
Lubartowicz St. 104.
Lubomirscy 65.

Łącki Benedykt dr 15,35,36,39 - 41,47, 
53-55,109,119,125.

Madajczyk Czesław 114, 136.
Madej Leonard por. dr 8, 19,24, 33,43, 

54,65,88,90,99,109,113,120,121,
124.134.136.139.

Madej Rudolf 19.
Magdziarz Stanisław 19, 37,38,48,50.55, 

102,103,113.
Makowski por. 71,126.
Marchut Wojciech 53, 57, 74, 108.
Marczak Michał 69, 75,76,125- 127,132,

134.137.139.
Marczewski 111.

Marszałek 58.
Matusiak 132.
Matusiak Szymon 132, 133, 137.
Matyka Józef 48.
Meinl ppłk 93.
Miaskowski inż. 19.
Michalski Jan 10.
Młudzik Mieczysław 137.
Moraczewski Jędrzej 27,28,64, 111.137. 
Muciek Józef 102.

Niezabitowski Czesław sierż. 10,16,45,
67,93,94,96,111,119.139.

N iezabitowski T adeusz 16,63,111.
Nowaczyńska Stanisława 101.
Nowak Józef kpt. 19.
Nowakowski Wiesław 64, 89,91, 105,

113,117.121,123,126,127,134,137.

Okoń Eugeniusz ks. 21 - 24,27 - 31,35, 
36,38,40,41,43,44,48,51-58,60, 
61,64,65,72,73-77,81,82,88-90, 
94,95,100,104,105- 110,112,114, 
116,119-124,130.134,137.

Ordon o. dominikanin 58.
Ostrowski Jerzy 134, 137.

Paulica 65.
Pawlas Karol mjr 10,11.15, 17,25,31,32, 

93- 95,98,113.
Pawlas Walerian dr 93.
Paź Michał 124.
Paź Piotr 65, 124.
Piątek Józef 117.
Piłat Karol 20.
Piłsudski Józef 27,28.41,51,56,96,114, 

115.
Pietruszka ppor. 43,44,115.
Pobóg-Malinowski Władysław 33, 114,

137.
Polakiewicz Karol por. 114.
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Pospisil 65.
Przyjemski 94.
Ptaś 111.
Puchalak ppłk 93.

Radzimowski Tomasz 72.
Rappaport Herman 137.
Rawski Jan st. 3.
Rawski Jan mł. 6.
RawskiJózefppor./mjr3,5,98,111,137,

138.
Rawska Katarzyna 3.
Rawski Stanisław 80.
Rawski Wojciech 4.
Rączkowski Józef 26.
Reich Juda 102.
Rek Tadeusz 2 f 36,52,53,94,95, 100,

104.112.116.120.124.126.137.
Rędzia
Roja Bolesław 10,14,25-28,31,32,34, 

35,41,92-94,97- 100,110,111,113,
114.116.118.137.

Rosner dr 110.
Rutyna Antoni 67.
RybickiZ. 137.
Rychel Jan 9,12,22,24 - 26, 34,35,41,54, 

110.
Rychel ks. 118.
Rydz-Śmigły Edward 27,28,34,112,114.
Rytwiński Wojciech 13.

SamołykJan 19,38,117.
Samołyk Walenty 49, 50,70,103,112,

113,117,120,125,139.
Samek Roman 16.
Samek Stanisław por. 10,16,44,111.
Schabowski Czesław 124, 138.
Serafiński Alojzy o. dominikanin 12,58.
Serczyk Władysław 131, 134,137.
Siemek Władysław chor. 115.
Sieradzki Józef 80, 130.

Sieroń Feliks 115.
Sikora 102.
Słomka Jan 8, 10- 14,23,27,29,33-35, 

37,38,47-49,56,65,66,68-71,73, 
76,80,91-97,99,101,110- 121,123
- 127,130,131,137.

Sobański Marcin 133, 138.
Sokołowska Alicja 131, 132, 134, 138. 
Sokół Jan 8, 18,22,52, 58, 65,91, 101, 

103-105,109,110,112,114,116,118
- 120,123- 125,139.

Spiss Tadeusz 8, 31,33, 52, 55, 58,65,67 
-69,73,90,93,102,105,113,114, 
120,121,123- 125,126,134,137.

Stadnik Adam 69, 72.
Stadnik Franciszek 9,24 - 26,54,69, 83, 

110,131.
Stadnik Marcin 66, 83.
Stankiewicz Witold 14, 22,28, 33,36, 52, 

53,77,80,82,83,89,90,91,93,95, 
98,100,105,107,109,110- 112,114,
116,120,121,123,124,130,131,134, 
138.

Stańczykowski 110.
Stapiński Jan 53,54,63,64, 74, 120.
Stary Henryk kpt. inż. 12,39,95,125. 
Steckiewicz Stanisław 131,132, 134, 138.
Stojałowski Stanisław ks. 24,25, 81,90. 
Strzyżowski Eugeniusz 12,25,26,96, 

110.
Sudacki Józef 115.
Sudoł Jan 53.
Surowiecki Antoni dr 12, 108.
Szamota Józef gen. 78, 128.
Szczupal 129.
Szewc Jan 66,67.
Szymański Józef 115.
Ślupa Antoni 72, 126.
Swiątyński Gustaw 19.
Swierzyński Józef 8.
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Tarnowscy 12,19,62,65-67,94, 108.
Tarnowski Zdzisław 23,40,62,65,66,67, 

69,81,86,95,96,107,108,110,112,
139.

TatomirZ. 132,138.
Tertil 111.
Tetmajer 34,114.
Thugutt Stanisław 27,38, 64, 112.
Tomaszewski Stanisław 62,115,123.
Tracz Jan chor. 10,16,27,28,43,62,63,

68,111,112,115.
Trawińska Zdzisława 52, 60, 80,95, 100,

106.117.120.123.126.130.131.138.
Trojnar Józef87,134.

Urbanik Ryszard dr 12,24, 110.

Waldman Dawid 72.
Wańkowicz Melchior 138.
Wargała Michał 58.
Wartoń Jan por. 115.
Wermiński N. 24.
Wiącek Wojciech 12,24,25,27,28,35, 

37,60,61,64,74-76,93- 95,108,
109.111.112.136.138.

Wiciński Józef ppor. 115.
Widuch Michał 72.
Wiesławski Zygmunt 121, 138.
Wiktor Jan43.
W iktor M ieczysław 21,43.
Wilk Michał 116,139.
Wiśniewski Jan ks. 132, 138.

Wiśniewski Tomasz 136.
Witos Wincenty 22,30,54,99, 101, 104,

107,111,113,119,138.
Wojnas Józef 58.
Wojtak20,33.
Wojtaszek Andrzej 99. 105,122,138.
Wojtaś Julian 20.
Wolanin Stanisław ks. 54.
Woźniak Antoni 115.
Wojtowicz Z. 72,126,138.
Wróblewski Stanisław ppłk. 45,48, 55,

71,125.
Wryk Walerian 23,24,54,110.
Wyżykowski 29,113.
Wysocki Roman 138.

Zamhirra wachm. 13.
Zamojski Maurycy 104.
Zapała por. 21.
Zaręba Marian 20.
Zelik Michał 132.
Zgórniak Marian 100,111, 138.
Zieliński Adam 22-25,54, 110.
Zieliński Józef 138.
Zieliński płk 63.
Ziemkowska Janina 3.
Zioło Walerian 115.
Złotek Stanisław 49,50,113.
ŻakJan21,38,102,103,123,139.
Żarów Jan 115.
Żyga Aleksander 123, 138, 139.

Kursywą wydrukowano nazwiska autorów opracowań historycznych.
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INDEKS MIEJSCOWOŚCI
Agatówka29,33.
Alfredówka 116.

Baranów Sandomierski 18,60,64,70,78,
79,123,129.

Barce 20.
Bartatów 63.
Berlin 106.
Bodzentyn 104.
Borek Odrzewy 67.
Brześćn. Bugiem 92,103.
Brzostowa Góra 128.
Buda Stalowska 19,62,67, 70, 83. 
Bykowiec 65.

Chmielów 13,18,37,39,40,47,49,116- 
118.

Cygany 13,37.
Cypel 102.

Dąbrowica 109.
Dębica 31,33,43,99, 109.
Dęblin 34.
Durdy 129.
Dymitrów 18.
Dzików 4.11,16,32,38,80,81,95,96,

106,112,115.

Gdańsk 135.
Gdynia 3,8.
Gorzyce 4,19 - 21,24,37 - 39,54,55,76,

96.102.113.117.127.139.
Głogów Małopolski 128.
Grabków 104.
Grębów 8,9,18 - 20,24,33,42,47,48,52, 

54,56,65 - 67,69,71,80 - 84,87,89,
124.126.131.133.134.139.

Gródek Jagielloński 63.

Hrubieszów 104.

Iłża 104, 116.

Jadachy 75, 116.
Jamnica48,67,72,83,125,126.
Jastkowice 13.
Jaślany 93, 78.
Jeziorko 37,56,58,65 - 67,69,72, 83,124,

126,133.

Kajmów 17.
Kępie Zaleszańskie 20,37,49, 70, 103, 

113.
Kolbuszowa 9,17,21,33,36, 38,45,51,

53,78,79,83,88,91.99,101,107,
110,116,129,130.

Klonowe 67.
Kłyżów28.
Knapy 129.
Kraków7- 12,14,22,25-32,34-36,41,

43 - 45,47,57,59,63,64,68,71,74, 
91-98,108- 111,114,116.118,119, 
122,123,125,127,128,130,131,134 
-139

Kraśnik 104.
Krawce58,67.

Lipnica 74.
Lublin 25,27-31,38,63,94. 104,107,109,

112.135.138.
Lubień 63.
Lwów 3,8,11,24,27,34,35,41.45,47, 88,

94.104.108.114.116.133.138.

Łańcut 50.

Machów 12,24,35,37,61,74,75,93 - 95,
109,111,112,136.
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Majdan Kolbuszowski 88.
Majdan Królewski 78.
Majdan Zbydniowski 24, 54, 58.
Miechocin 3.4,11, 16, 17,63,78,87,118, 

125.
Mielec 3, 17,45,51,53,78, 83, 84,93,99,

101,102,124,130.
Miętne 67.
Mokrzyszów4,10. 16,24,33,44,54,58, 

62,65,66,68,71,83,84.86,91,124,
126,132,133.

Moskwa 101.
Motyczc Szlacheckie 49, 70, 112.

Nadbrzezie 16,34,62,68,95,99,102,115,
123.

Nadsanie 55, 80.
Nagnajów69.
Nisko 9. 17,20,21,28,29,32,51,53,57, 

84,87,99,103,104,108,116,122,
124.

Niwa 66.
Niwiska 21,38,96.
Niwka 102.
Nowa Wieś 129.

Olszany 107.
Padew Narodowa 53,71,74,75, 78, 123.
Paryż 113.
Pilchów 20.
Pławo 29,47,58,104.
Płyta Oksywska 3.
Podsadzie 117.
Podsanie 49.
Posanie 19, 35, 38,55, 75, 82,84, 85.
Powiśle 37,38,55,75,82, 84, 85.
Poznań 63, 124,138.
Przecław 129.
Przędzel28,57,87,103.
Przemyśl 4,41,58,91,94,98,107,114, 

134.

Przeworsk 104.
Pysznica 28.

Radom 19,132,138.
Radomyśl n. Sanem 18,19,21,22, 82,102,

104,107.129.
Raniżów 78,84.
Rozwadów 7,9,14,16,18 - 22,24,25,29, 

31,33,34,37,40,42,47,51,52,54, 
56,57,65,77,82,91,99, 103, 104, 
109,112- 114,119,122 134.

Rzeszów 4,8,9,45,50,56,57,60,62 - 65, 
71,76,84,95,98,105,107,123 - 125, 
128,129,132,133,135- 138.

Rzeczyca Długa 71.
Rudnik n. Sanem 27,29,57, 112, 122.

Sandomierz 4,16,40,47,59,64,76,85-
87,102,112,115,118,123,125.

Sanok 4.
Siedleszczany 24,74.
Sielec 10.
Skowierzyn9,19,20,24,38,49,54,65, 

117.
Smykle 129.
Sobów 22,24,26,44,54,82,94,98,103, 

106,124.
Sokołów Małopolski 129, 133.
Stale 37,56,58,65 - 67,69,72,83,85,87,

125,126,132,133.
Stryj 104.
Sucha Beskidzka 103.
Ślęzaki 72.
Świdnica 107.
Święta Katarzyna 104.

Tarnobrzeg 3-6,8- 16,18,21-28,30,32 
- 34,36 - 41,43,45 - 59,62,63,65 - 
69,71 -77,79-82,84,87-94,96- 
101,103,108- 117,119- 127,129- 
131,133- 137.
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Trepcza 4.
Trześń 16,18,62.
Tuszów 78,84.
Turbia20,29,47,55,71,93,104,119.

Ulanów 122.

Wadowice 43,45,47,55.
Warchoły 20.
Warszawa 4,8,9,38,91,93,95,96,99, 

110- 113,118,119,130,133- 139.
Wiedeń 3,9,106-108.
Wielowieś 24,54.
Wierzbnik 116.
Wilno 99,132,136.
Wola Raniżowska 130.
Wola Rusinowska 128.

Wolina 53, 74.
Wrocław 4,5,95.
Wrzawy 65,103.
Wydrza 67.
Wólka Turebska 20 - 24.

Zalesie Gorzyckie 19,102.
Zakrzów62.
Zaleszany 117.
Zapolednik 67.
Zarzecze 28.
Zasanie 18,45, 80, 82.
Zbydniów 12, 19, 117.
Żabno 19, 33,99.
Żupawa37, 56,58,65-69,72,83,130, 

133.

Kursywą wydrukowano nazwy krain geograficznych.
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WYKAZ ZDJĘĆ
1. Mjr Karol Pawlas, ur. 1855 r. Emerytowany kapitan armii austriackiej, powołany 

w stopniu majora do czynnej służby w czasie 1 Wojny Światowej. Um. 5 stycznia 
1921 r. w Tarnobrzegu. Fot. ze zbiorów autora.

2. Inż. Jan Bochniak, ur. 27 kwietnia 1862 r. w Grodzisku Dolnym. Kierownik urzędu 
wodno-melioracyjnego w Tarnobrzegu. Um. 29 czerwca 1950 r. w Tarnobrzegu. Fot. 
ze zbiorów autora.

3. Józef Rawski. Fot. ze zbiorów autora.
4. Por. Stanisław Samek, ur. 10 maja 1890 r. Inż. leśnik. Um. w 1937 r. w sanatorium w 

Kościanie. Fot. ze zbiorów autora.
5. Jan Tracz, ur. 24 grudnia 1891 w Kajmowie. Poległ 9 sierpnia 1920 r. jako dowódca 

batalionu ochotniczego pod Makowem Mazowieckim. Kapitan WP, odznaczony 
Orderem Virtuti Militarii. Fot. ze zbiorów autora.

6. Stanisław Tomaszewski, ur. 19 grudnia 1897 r. w Miechocinie. Poległ 24 listopada 
1920 r. pod Grodnem jako dowódca 7 kompanii 4 pułku strzelców podhalańskich. 
Porucznik WP, odznaczony Orderem Virtuti Militarii. Fot. ze zbiorów autora.

7. Czesław Szczęsny Lubicz-Niezabitowski, ur. 30 sierpnia 1893 r. Mgr inż. architekt, 
mjr saperów WP. Um. 3 sierpnia 1970 r. w Warszawie. Fot. ze zbiorów autora.

8. Tadeusz Ludwik Lubicz-Niezabitowski , ur. 22 maja 1896 r. Płk dypl., dowódca 4 
Dywizji Piechoty WP w kampanii wrześniowej. Odznaczony Orderem Virtuti Militarii. 
um. 26 lutego 1952 r. w Anglii. Fot. ze zbiorów autora.

9. Tomasz Dąbal. Fot. ze zbiorów Archiwum w Rzeszowie.
10. Ks. Eugeniusz Okoń. Fot. ze zbiorów Archiwum w Rzeszowie.
11. Wojciech Wiącek, ur. 28 listopada 1869 r. Działacz patriotyczny, korespondent 

prasy galicyjskiej. Poseł do Rady Państwa we Wiedniu, senator RP. Um. 1944 r. 
Fot. ze zbiorów Doroty Kozioł.

12. Manifest Rządu Lubelskiego z dnia 7 listopada 1918. Ze zbiorów Archiwum w 
Rzeszowie.

13. Oddział POW w Mielcu w listopadzie 1918 r., składający się z legionistów i 
młodzieży gimnazjalnej. Fot. ze zbiorów autora.

14. Oddział karabinów maszynowych na ćwiczeniach na Wianku nad Wisłą w 
Tarnobrzegu w 1918 r. Fot. ze zbiorów autora.

15. Tomasz Dąbal w mundurze strzeleckim w 1914 roku. Fot. ze zbiorów autora.
16. Tomasz Dąbal w mundurze podporucznika austriackiego ze swoją pierwszą żoną 

Stanisławą Nowaczyńską po ślubie w dniu 28 listopada 1916 roku. Fot. ze zbiorów 
autora.

17. Odprawa nr 12 Komendy WP w Tarnobrzegu z dnia 27 listopada 1918 roku. Ze 
zbiorów autora.

18. Odprawa nr 12 Komendy WP w Tarnobrzegu z dnia 27 listopada 1918 roku. Ze 
zbiorów autora.
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19. Odezwa wydana w listopadzie 1918 r. przez Powiatową Komendę Wojskową w 
Tarnobrzegu. Ze zbiorów Archiwum w Rzeszowie.

20. Odprawa po wyborach w 1919 r. Ze zbiorów Archiwum w Rzeszowie.
21. Ogłoszenie Tomasza Dąbala o przejęciu komendy Żandarmerii Oddziałów 

Powiatowych Tarnobrzeg, Nisko, Mielec i Kolbuszowa. Ze zbiorów autora.
22. Budynek w Rynku w Tarnobrzegu, na którego balkonie i oknie umieszczone były 

w czasie wiecu karabiny maszynowe. Fot. ze zbiorów Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków Oddział w Tarnobrzegu.

23. Budynek Żandarmerii Powiatowej w Tarnobrzegu w 1918 roku. Fot. ze zbiorów 
autora.

24. Kasyno oficerskie w budynku Żandarmerii Powiatowej w Tarnobrzegu. Fot. ze 
zbiorów autora.

25. Budynek Rady Powiatowej w Tarnobrzegu, w którym mieściła się Szkoła Realna w 
1918 r. Fot. ze zbiorów autora.

26. Budynek Kasyna Urzędniczego, a od 1919 roku Kasyno Oficerskie w Tarnobrzegu. 
Fot. ze zbiorów Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział w Tarnobrzegu.

27. Wiec pod pomnikiem Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu w 1918 roku. Fot. ze 
zbiorów Zofii Mleczko.

28. Artykuł z “Piasta” nr 3 z dnia 19 stycznia 1919 r. Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
29. Artykuł z “Piasta” nr 4 z dnia 26 stycznia 1919 r., str. 7. Ze zbiorów Biblioteki 

Jagiellońskiej.
30. Artykuł z “Piasta” nr 4 z dnia 26 stycznia 1919 r., str. 12. Ze zbiorów Biblioteki 

Jagiellońskiej.
31. Artykuł z “Piasta” nr 18 z dnia 26 stycznia 1919 r. Ze zbiorów Biblioteki 

Jagiellońskiej.
32. Artykuł z “Piasta” nr 46 z dnia 4 maja 1919 r. Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej.
33. Strona tutułowa “Naprzodu” nr 251 z dnia 10 listopada 1918 r. Ze zbiorów Biblioteki 

Jagiellońskiej.
34. Zdzisław Tarnowski, ur. 5 czerwca 1862 r. Poseł do parlamentu austriackiego, 

senator RP. Um. 24 listopada 1937 r. Fot. ze zbiorów Zofii Mleczko.
35. Jan Słomka, ur 22 czerwca 1842 r. Długoletni wójt w Dzikowie, autor znanych 

“Pamiętników włościanina”. Um. w 1932 r. Fot. ze zbiorów Zofii Mleczko.
36. Antoni Surowiecki, ur. 1857 r. Adwokat, działacz społeczny, burmistrz Tarnobrzega. 

Um. w 1945 r. Fot. ze zbiorów Zofii Mleczko.
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1 .Karol Pawlas major W.P. urodzony w 1855r., 
emerytowany kapitan armii austriaekiej, powo
łany w stopniu majora do czynnej służby w cza
sie I-szcj wojny światowej, zmarł 5.1.1921 r. w 
'Tarnobrzegu.

2. Inż. Jan Bochniak ur. 27.IV. 1862r. w Gro
dzisku Dolnym, Kierownik urzędu wodno me
lioracyjnego w 'Tarnobrzegu, zmarł 29.VI.1950r. 
w 'Tarnobrzegu.

3. Józef Rawski 4 Stanisław Sarnek ur. 10.V.1890r. w 
Dzikowie, inż. leśnik, zmarł w sanatorium w 
r. 1937 w Kościanie.



5 Jan Tracz pseudonim Bccr, ur. 
24.XII. 1891 r. w Kajmowie, zginął 9.VIII. 1920r. 
jako kapitan dca baonu ochotn. pod Makowem 
Mazowieckim. Odznaczony orderem Virtuti 
Militari V.kl.

6.Stanisław Tomaszewski ur. 19.XII. 1897r. 
w Miechocinie, zginął jako por.dca 7 kompanii 4 
pułku strzelców podhalańskich pod Grodnem w 
dniu 24.IX. 1920r. Odznaczony orderem Virtuti 
Militarii V.kl.

7. Czesław Szczęsny Lubicz Niezabi- 
towski ur.30.VIII.1893r., mgr inż. architekt, ma
jor saperów W.P, zmarł 3. VIII. 1970r. w 
Warszawie.

8. Tadeusz Ludwik Lubicz Niezabitowski 
ur. 22.V. 1896r., pułkownik dyplomowany i dca 4 
dywizji W.P. W kampanii wrześniowej 1939r. 
odznaczony orderem Virtuti Militari V.kl., zmarł 
w Angli 26.11.1952r.



10. Ks. Eugeniusz Okoń

REPUBLIKA POLSKA

W RZĄD LUDOWT, 
OBYWATELE!
Reakcyjne i ugodowe mady Rady Regencyjnej zostały przez Lud Potok 

obalone. Z polecenia stronnictw ludowych i socjalistycznych b KrdMwa i Galcj 
ngłaaramy as

Tymczasowy Rząd bron Repihm Fiskj.
ujmując w swoje roce pełnie wiedzy do chwili zwołania Sejmu Uttawodewczego 

Komendantem nec>eln$m w»«ynłijich weH nSnnajemy ><*•*«*< i Risiratw

Arniki EDWARDA RYDZA-SRKŁEGO.

Tymczasowy Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej.

11. Wojciech Wiącek jako senator w 1919r. 12. Manifest Rządu Lubelskiego.



13. Oddział P.O.W. w Mielcu z listopada 1918r. składający się z legionistów i młodzieży 
gimnazjalnej. Komendant Jan Gesing por. wojska austriackiego siedzi w środku ze 
srebnym sznurem na kołnierzu kożuszka

14. Oddział karabinów maszynowych 1918/19r. Ćwiczenia nad Wisłą /na Wianku/. 1. 
Podpor. Jan Kozdęba 2. Kapral Czesław Poczatko 3. Szer. Adam Pokorny



15. Tomasz Dąbal w mundurze strzeleckim 
przed I wojną światową w r. 1914.

16. Tomasz Dąbal w mundurze podpor. 
austriackiego ze swą I-szą żoną Stanisławą 
Nowaczyriską po ślubie 28 listopada 1916r.
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19. Odezwa wydana w listopadzie w 1918r. 
przez Powiatową Komendę Wojskową w 
Tarnobrzegu.

20. Odezwa po zwycięskich wyborach w 
styczniu 1919 r.
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21. Ogłoszenie T.Dąbala o przejęciu 
Komendy żandarmerii nad 4 powiatami.

22. Budynek w Rynku w 'Tarnobrzegu punkt 
strategiczny w czasie wieców.

Uillil.il


23. Budynek żandarmerji powiatowej w Tarnobrzegu.

24. Kasyno ofieerskic w budynku żandarmerii powiatowej w 'Tarnobrzegu.



25. Budynek Rady Powiatowej w Tarnobrzegu, w którym mieściła się w 1918r. Szkoła 
Realna.

26. Budynek kasyna urzędniczego, a od 1919r. kasyno oficerskie w Tarnobrzegu.



27. Wice pod pomnikiem Bartosza Głowackiego na Rynku w Tarnobrzegu w XI.1918r.



' PIAST Nr 3 t 19 itrczniK J9!9. 9

Kandydat Okotiiowski 
w republice tarnobrzeskiej.

Pornr/nik Dąbal, mianowany przez ka. Okonia

obrońcami w czasie wojny z odłamu .Piasta", bajlóć całą n#tą „Piaata", gdyi w te a stronnletwli
w «za$ie najwiękazoj biody, nędzy, udręki bllzko 5 lat i jest ehłopsku M»«, i wó.ls ludowy, chłop Wites, poprowa 
nif j ani Stapinskiogo, ani Futków, Swlerkoszów, Kie Jdsl do swye\-^:ws i nrsyusMci. Jan Bielak.
purÓA nie było, bo Pulek pcd opieką star; olwa sie-• 
(hla? spokojnie w Oboczni, z;.ś Kiepura i Świerkowi ( 
szczęśliwie ładowali kłoszenie kosrtem birdy ludzkl?j.'

• -’n n.itdu piuki!, r.i<!.*.io>y panu poprzestać lej pr« in*j.
' ro pan. jako młodzieniec nic uważ.aaz

im •••■•;•.u !• faiyj hun<*nt bronić Lwowa pmd hsjd.-ima- 
k>:ui. i» v. swoim raczej ukończ pan stuJya, nxi-|
•k-.j pan s: a im winko. b> człowiek bez atanowlskn i majątku nniureiu i dowódcą sil zbrojny cli w republice tarno- 
mnei t kunie *t:uńi robić na polityo majątek, jak to czy- ‘ '
uil tuk wyfrnwniu mistrz parski i nancsrciel— Stapiński.

LwZwie.- z Lertcz (łórnyi-li.

brzeskiej. przebrał się obecnie w strój włościański i kan
dyduje dn Scjtnn warszawskiego, jako .chłop Dąbal".

Przód ilwouia lute jednak, kiedy p. Dąbal jako 
prawnik zamy.iljil uhjąć kancelanę swego teścia udwo- 
lca<a p. Dra Nuwaczy ńskiego w Mielcu, miał odmienna 
zdanie o swain pvcz.fi wetu 
wniósł 9 grudniu 1916 podania do namiestnictwa o zmia
nę swego nazwiska „1'ąbaT
„N o w a c z.y ń h k i"*. W |>oh n.u uzasadnia p. Dąbal po- 
Irzębę zmiany swego nazwiska, jak następuje:

.Nazwisko, które noszę, ośmiesza mnie, u ludzi,

' J , • — — •• V o ■ v ■> i V) w n a v w
Na zebraula omawiano oprawę wy- nogo, n i *->) h c 7 n a n c g o z forin&mi townrzy- 

prawnik, zamierzam >ię poświęcić zawo- 
utlwGkr.ta drn 

•j; slwu '.r pro

przyzwoleni..-™ dla utiśyir.auia nad.il tej sanu j powagi 
u klientów, u zatem z uwagi ua zapomnienie .swojej 
cgzyatencyi, pragnę zmienić moje nazwisko r-db>wo ua 
Nuwaczj ti-ki".

Jaki r. p. Dąbala będzie po-cł Indowy, jeżeli nię 
wstydzi swego nazwiska rodowego, a.mo
wę ludu nazywa pogardliwie gwarą?

Należy znttważić, io u a in ies t u i e t w o nie 
uzuało powodów, przfl<fc7.ouy‘T. przez p. Dąbaln, 
i odmowni** załatwiło jogo prośbę u zc.ianę na/.wii.ka, 
wskutek czogu p. Dą! al pT.osta! 
rodowem.

Wreszcie jeszcze jeden rys, 
.óadnie moralną w..rt<»ść ,.c’iłoj<a

„2/ o ..A’śca. W p-J wic listopada był p. 
Piasta", Dąbal w Ktakowia i złożył poi*tyczną deklarację, 
’ J • w której oświadczył, to z akcją ks. Okoni* 

nie ma nic wspólnego, n niwet. jaku woj.-kowy 
wyraził gotowość nifszt.iwnnia ks ('kunia juko wichrzy- 
cioln i swojego rolz.-.iit l>ol«zovi\;i W tym czasie p 
Dąbal sam werbował ind-i do wo^kn. Hbiruł się w Kra
kowie u mundury i ł-iu,i i olrzyiiud je, a teraz agiluje 

a To i:ia być czlnwiok re

I•; /.y swoi,) nazwisku

Okręg Tarnobrzeg-Kolbuszowa- 
Nisko-Mielec.

Hadykówka, w styc.-nin.
Zainirr/u\r.rne w * borami do Sejmo w&i»iaweM»go 

jej- ii ua< vd-'Jk:e. W grudniu odbyło i*ię lebreń
gminnych I d.rx powiatowe wiece Wiec pierwszy swoisto j zwłaszcza Ip-z wyks-.1 Jłcenia, gdyż out) oznacza w g w a- 
„Ot.nieko naucsyckltkie", ■ sjeehtll sh nań prswle wesyscy rze ludowej mężczyznę Iwardflgo, nieokrzosa 
n&U' r.y.-He z powiatu. *’ ’ '- - •
tarów, a po (Iłriizej dyskusji uchwalono jednoirlniuio p-jpin-' s k i 6 Dl I. Jaku 
re<‘ < .tlą e-l.y kuii-l) lute ludowego, którego w\wr-.-.i P. S. 1. du.vi adwid ackiei.-r.i i objąć kancclaryę . 
s |.il inokn Fł'iatte". X* staraniu tern wybr*-.o tanimi. Nowaczyń^kiugu. Zo względu u a tu nasię 
wy tai czy. tł«i >ny z 12 •'•«»b, który na yrueoAae rasem' wa koniu ag» nd adwokata «1ra Nowaczyń.Li- 
■ k< ■itełrio rhlupskim uad wyborem kandydata rhlopaklego 
do Warszawy.

Wiec drugi, twolaDy pnoz poiła Antoniego Lewi
cki ego, zgrotundalł delegatów całego powiała. Rnida giotna 
wyrłtła od 4 do 12 pełnomocników. Ogromna aaln „Sokoła" ! 
i gdlcryo zajęte były przoz dolcga’ów gmin. I‘o zagajeniu} 
■r-.branla przez, p. Jana Blolaka, wybrano preirdyum, do 
klóng.- wo<Sli: poseł Antoni Lewicki i Jakób KoaokJ 
jata przewoditirsąer, Antoni Winiarski i Michał Kn-j 
lik, jako sekretarzu. Najpierw idał krótkie sprawozdaniu' 
a dz:at.«loo'.< i swojej i (.osłów ludowych poseł Antoni Lu-! 
w I <* k ), a następnie p. Jan Bielak prze Jata wil obuc.ią 
ajtn-.cyą polityczną, a aarazem te wszystkie prace, jakie 
czekają pnsłow ludowych w konstytuancie, a wkońcu posła- ...... . .....
wił następujący wniosek Dolegać! gmin wy Morą na kan- ' wstydzi swego nozw 
dydaia członku etronnh-iwa Indowego a pod siimku ,1“ 
■obowiązując nią solidarnie ci niego głosować i kandydaturę 
w^relkleoil tdł.imi popierać; Innych kandydatów, nii-satwkr- 
dzonyrli przez kioh „Piasta", popierać nie będą, lecz jako 
szkodliwe dla sprawy chłopskiej będą skutecznie swakzać. 
Wnios-k Inn jednogłośnie uchwalono. Nastąpnle przemawiał 
p. Tcehman, elicąc postawić swoją liatą, lecą p. Dec da1 
mu .■'t jiowu.ą odprawę. Następni mówcy, jak ks. W o I a n I n, J by chłopi r.ie Kt-Ji i! 
p. Ológ I p. Jarosa, w pięknych przemówieniach «x;.-!ryo!ll 
wali naród do jedności, przedstawiając zgubne skutki rozbl- Precz z tnkiic; wurchołanii!
jaul.i Na zebraniu tern byli bardzo nieliczni zwoleunlei ■ 
Innych party 1, lees cl wszyscy przemawiali 1 głosowali es* 
kandydata „Plesta".

Pnnibwai powntol kandydaci, jak p. Antoni Lewlekl 
1 G ibry.l Jarosz, kandydatur swolob nie j o ltrzyioywaH, 
przeto przy glu-owanln glosami wszys'.kich gmin, prócz fi, 
■osial wybrany kandydatom p. Jakób Kosek a Dzl- 
Jt o w c n, który eiwladcaył, ie wiernie stać będaie pod ustań- 
dursra „Pla»tu“ I zawisa spraw chlopskleh bronić.

Chłopi kolbauowa.'y powiali przeto w duiu wyborów

nazwiska chlopskiem, bo

□a natwiuko szlacheckie

chara ktoryzuja.cy do- 
Dąbala", który się

Glos przestrogi do sióstr wylnrczyń 
w okręgu Rieszjw-flopczyco-Strzyżów.
Cbcę was, kochan” siostry. wybcrr.*.ynie, przcatrzedi 

naprzód, abyścte wied/mły, na kogo glosować, a których 
kandydatów pę-lzić, juk tn arową zarazę. Oto powinnyśmy 
wybierać przodewszystkiem ludzi moralny cli, trze
źwych, a wiele mjŹD-jfici i zdolnych do praoy
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Tarnobrzeski bolnewiu w sutannie* I
plcraleś się ojców swoich, teru lud dobie powinien się wy 
praoe!, odognać prres od w»L boi syn wyrodny, Tomtfsza 
i Dąbaldw Nawaeayńikl.

Ko. Okoń I Dąbal w mętnej wodzie barillwych tu 
eów eheą łowić ryby. Bojowników oprawy Indowej obraacają 
biotem najplugawiiaycb wyawlak, ceaeaerslw. LaIwo dolała) 
być mncnyin w gęhlt i pięści. A fdilaicio byli wy, gdy lud 
ginął x głodu, giltlcścia byli, fór obco alemla zaścielał cmen 
larsyskaml; teraz, kłody ehłop eyty, odwiedzacie go, a czyście 
ocli do niego w 1916, kiedy marł w piwnicach, w lochach, 
kłody marły doleci a chorób, a rlodu, czyśela oglądali wi
dma gnijące w sąday. Wied* nie widnieliście go, jeno dzi
ałaj, kiedy macie Intnroo, kiedy cheoołe jego wiara wyży 
akać Nnjrln »|ą zjawili obaj, ale aby pokój coyalć, nie aby 
miłość Chryainoa aaolewaó, a cayny Kainowe, peałanaley ■» 
lycbryota. Dawny Siapińezylt.

Radomyśl nad Sanem, w sueznlo.
Z księdza Okoniu Bł'rzj jaclal Ludu*, org«u Stępiń

skiego I .Naprzód* robią bohatera, męczennika sprawy ludo
wej. Czrin jot ks. Okoń, tegoby nie spisał na sta wołowy eh 
skórach. Trzcbaby daleko alęgnąć, bo aż du CZAaów, kie.ly 
się parał « lir. Skarbkiem, a hr. Potockim, polani, kiedy po
rzucił eudekuw, gdyż go pray wyborach niezbyt skutecznie 
poparli. O nim „jako o kogucio cbulllwym, a zgoła uicoby- 
caajoyui* długie szpalty pisał radykalny .Monitor* Po wy
liczeniu świu»lw I sprawek przeróżnych, został w 24 godzi
nach przeniesiony. Ciem ks. Okoil, zapytajmy mieszkań
ców Rymanowa, Krosna, Kulbaasowy, gdzie anjaiowa) pomdy 
wikarego. Ks. Okoń ma pełna u z La ołów .lud*, ,1'olska", 
.uiswola sslarhecka*, ach, jak kocha lud, to wiedzą ootkl 
i twiąoo lo izi, owo tajemniczo prayalęgi, aby nie wyjawiano 
oprawek, starań o reklamacja, owa listy odpowiadające na 
żądań is o zwrot pośyozek a dosadno a, choć krótklcn mia
nem .chamska duszo-. Och, łatwo warchołom ubierać slą 
w pawie piórka, łatwo wymyślać lodzi uczciwych od łotrów 
(mimowuli przychodzi na myśl ociekający, co krzyczy rla- 
paj zloJah-ja*). Nagle wypłynął na widownią i potrząsa sio 
WHinl, które mają starczyć aa czyn. Napada na tego, który 
w» wiódł tisiąco ludu nmączonago ■ Ohoc-tnlów, Tolurhofldw, 
który aJt-finouał krayśo a ich bark, roakuwal kajdany aka- 
zanjcii na śiuluri*, 
dtitcli, dla wdów I 
ma Izi-niaeli, ż-.-ś ty 
ty wjrabiał zasiłki 
larum czołem Jak ____ ___ ______ ,.... . ...... .......... ____ _
nleuiś być powołanym przed trybunał spiawi«dliwy-h I nka-1 Stępińskiego i je^o ag.tntorów, 
ranym stniozliwle. Każde słowo powinno alę wypalić rozpz-j żp 'en pan SlnpiAtki przez całą wojną nie wjnlawał ga
lo nem żvl<*-—— *r — m r*Ai—vu nn >*wv„ • •*- •_*„ .n i. ^..i<>- i « * <■* •» . a, a a k ■> n«.
Tcs osobisty,
Człuwioki 
prowadzi da 
ska. nic zgoda, bo twoje naczelur hasło: mandat p y sol
ski. Powiodą nam na zgromadzeniach, te znsiał wx rzuco
nym z kiLrioła za walkę t hrabiami, sa obronę chłopa, ł.śe 
W Pysznlej zosiul aawiuszony w czynnościach duszpaster
skich, g-Jyś, jako wikary, przy spowiedzi robił plugawe pro- 
pozyeyt- nluwiutioj, małoletnio] dziewczynce, chcąc uchronić 
bezecny cz»u tajuuoicą spowiedzi. Pragną! zboz-zośclć tva-: słowie 
erą siostrę. Dla władzy,* dla uspokojenia chuci, wszystko i dużo zrobili. Nie mu;ę wasystkiego pisać, co sam już 
gotów zbuzczrścić, aplugawić. Wyszedł z endecji a kończy * pamiętam, bo zajęłoby to całego naszego .Piasta*, 
na bolszewiimlu, bo jego zasada nie dobru Oj*zyznv. Pol Pamiętam, jak to przed 30 x górą lat chłop cier*
trupach pójdzie, aby dojść d<> władzy, a potem inkić si j na * piał bi-<lą. brak chleba, brak pie.óądzy a i odzieży 
przeciwnikach. Nie przebiera też w środkach. Wchodzi jako r.teocz.ia brakowało, bo uio było za CO kopić. Nie wolno 
swok-nnlk Stępińskiego, któremu już dzisiaj o Igrała się, że : »i»; było nigdzie ru^r.yć poza granice Galicji, gdy chłopi 
go musi obalić, a stworzy nowe stronnictwo BSu>>iński jest1 weszli po raz pi«*rwazy du Rady państwa i do Sejmo, 
ml <-hwil<>wo potrzebny". A no warchoł Idzie do u ar -hnla, [ a liasz kuchnuy Bjjko tam Wstąpił, później pan Witos 
xorco zabłocone wpada w kałużę błota. Drugi kandydat p-u (i wielu innych, ci otwarli tym głoJonoroa drogą do 
Dąbal. Jakoś zjawił się niespodzianie, jako obrońca Indu A mory ki, Duiii i t d Dziowctyoa lat 14, chłopak lAt 
i potrząsa kłamstwem, oczernia w boju osiwiałych. Dutych-1 17, żołnierz, który wysłużył w wujiku lat 3, wszystkim 
czas jako oflcur austryackl, wiernie służył Austryl, dzisiaj! wolno jechać w świat za chlebnin, którego u naa wów

Smągorzów, 10 stycznia.
Koihanl Bracia Chłopi! Jestem starym ludowcem, 

liczę Ul 64 i gazety stronnictwa Indowego czytam 
Int 30; ud tyluż lat byłem ptxy każdych wyburuch 

i zawsze naaz chłopaki sztandar zwyciężuł. 
i nas żyjc starych ludowców w naszym powiecie 

Ii z bólem s-n a patrzymy i słuchamy, co się dzisiaj 
ldz.ie|»‘ przy nadchodzących wyburuch. Wina tu pana 
jStapińskicgo i je^o ag.tntorów. diecie, Bracia chłopi, 
!że leil pan StnuiMki przez całą wojna nie wydawał ga- 

laetn. Ty masz Polską na języku, a w ser.-u Intt-1 zety, nc teraz naraz wyszedł ze swoją gazetą, aby im
aj bujała ambicja, wproat chorobliwa płytkie".**:-ze stronnictwo czysto chłopskie rozbijać. Spamiętaj się 

I chęć zemsty. Te, c«»i wywołał w 44 ukręca, lo' czlowi* cz*, ho cię kara Boża za to Spotka, a nam tern 
rulkl bratobójczej. Nie cl dobro ludu, nic Pul-* nic. nia zrobisz, bo nauego stronnictwa nigdy me dasz 

bo twoje naezelui*. hasło: n* a n d m t p u a e I- *" ‘ ! v ** ' ‘ ‘ '
aui iis sgrumadteulach, »««!■»

hn 
odwalcayl o zasiłki dla schnrz.alj<-h, Ido- 

sierót. Kolażu Okoniu, powla lasć nn zgro- wyb<ir>*. >, 
pleroazy aajął się spraną di-icuńrką, żeś | A iclil 
amerykańskie. O ks-lężti kłuni.*<i, z wy- • “ 
śmiesz tak bezwstydnie ktuai.ić! Powi-

rudy rozbić, bo my chłopi dobrze alę znamy na twoich, 
pinie Stuj.iński, sztuczkach.

A \Vv. Bracia chłopi powiatu dąbrowskiego. a także 
innych powiatów, nie słucliajcio tego, co nam mówią od 
„ Przyjaciela Ludu", bo w czasie najgorszej biedy nio 
było „Przyjaciela* ani Stapińakrgu, byli natomiast po

int s z go stronnictwa, Piasto>» stisgo i ci robili

czas jako oflcur aualryackl, wiernie służył Auslryl, dzisiaj I wolno jechać w świat za Chlebem, którego u naa wów 
jednak występuje przeciw wujekn polskiemu. Wazę-lzle płozo: I czas tuk brakowało. Wteuczas inne życie powstało. To 
B ehłop Dąbal*. Ach chłop? Jeszcze przed kilkoma mksią- je.it zusłagą naszych kochanych posłów, to każdy inosi 
caml, ożeniony w Mielcu u adwokata, nazywał się Tomasz * przyznać. PuJatki chłopskie ogromnie były wysokie; j» 
Nowaczyński. Dlaczegóż obecnie tak nagle odtrącił przybrane | sam płaciłem 90 kor., locz z chwilą wejścia naezych po 
nazwisko? Niedawno wyparł slą pochodzenia chłopskiego słów do Rady Państwa, podatki obniżono tak, te ja 
a dslslaj mieni sJą ,chłop-, bo ebee po grzbietach lodu dojść [ z 90 płaciłem 30 kor. Olga U powstała w całej Gali- 
<a Bajan. Judaszu, wstydziłoś slą auwtska rodzinnego, wy-1 cyi; zasługa to lakto naszych posłów. Dalej nasi poiło
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Jo tycia, t. j. baz skarbi i dobrej armii, inaczej wro 
gowie obelną nam i ukrócą granice

Włościanie polscy! Do anarchii, zamęt e i niepo
rządków w Polace, przyrayniła się bardzo 9tapiń«zczy- 
zne, to żydowskie madpretwo polityczne bez zasad, idei 
i moralności, które popierało żydów i bolszewików. Mn 
simy oczyści*4 Indową politykę z tych brudów, z handlo
wania interesami i jednością lada puisklego. Jako uświa 
ilomloni politycznie i uarodOTO włościanin polscr. od
łamy wszyscy glos na listę „nastawcw*. na kartkach 
isplsiemy wszędris Nr 5.

Niech żyją nasi ucsHwi kandydaci poselscy!

M Dudek r. Brzoska, sekretarzem Si Dnniasier- 
z Brzeska, «karbui»iem T. Wiliński ze SMwiny.

Następuje ndaii »>ę v. szyscy zeuesni ua <?■ 
z drem Gagat Hieni do bar. Gftlza w Okocimie. Zar. 
Związku poinfonuo*xł bar Gótza o refach Związku, n 
sząr go o n:atrry*lne poparcie. Bar. GMz oświ.-n! 
gotowość oJdauia na rzecz inwalidów pewnego oc?/. 
ziemi na własność.

Wybory w Królestwie.
Do Wyborców w Mlflchowakiem i Olkuskiem!

lljaiek rząaii MoraczswskiBgu
Rząd Moraczewski. g« slużujy z snmycli s-h j 

stów i trzech słaplfiszczyków. nr.rcszci** rn r,ł W o 
/.wie pożegnalnej stwlei !ził ten rząd sa:.i. /e nie 
w sianie nic zrobić, /n nic zawiązał stus; lików z I. 
lieyą. te ••dchod/.i, zostawiając evluacyę zagranic/ 
Polski w atonio, pożałowania goduyiu. gospodarczą - 

.tuacyę w kraju fatalną i p stki •» kasie Okazało •
Stronnictwo nasze postawiło na okręg ten nsstą 'jak trafną, jak mądrą hyła puldrka PuuMwców. p 

pojących ksndyJatów 1. Mateusz Mant* rys z Mie-jtyka prezesa Wisosa Cało spohi.;/. listwo >tanęfa 
chowskieco 2 Jan Marszałek z Qltujkiago 3 Mi--stronie prezesa Wilosn i rząd Morarzewik:. no, Tłiligii' 
c Italski 7 M iechoWNk isgo. ■< Aleksander Lej w a n i spółki imtsiat paść w <h,*ili. dla ;ii»gi Irinlzo ni<*\\ 
i Miechowa Jan Zawada z Białego Kości ła,1 godnej, ho na dziesięć dni przed wybotumi. R'.ąd i 
6. loi Hsr z Olkusze Lista ta została uchwalona na1 nie pozostawił po sobie nic. dobrego. NiH uu nie żal- 
wspólityrn chbipikim wiecu z obydwóch powiatów, a otny-[ VV wprawie Polski poczynił szeieg kruków, któru u 
mała num>.r 4 (cztery). Ijeko narodowi i państwu zaszkodziły Rozpętał ni«*i

Wyborcy I Wyborczynie okręgu miechowskiego -wiid klasowe, otworzył naotcloż. wr.it i boiszawizmu 
i olkuskie;?©1. Pamiętajcie, t * to o naszą przyszłość In- nie zrobił nic dla wewnętrznego urząd<*'nta pan3? ■ 
duwą idzie I głosujole g omadnle na listę numer cztery! P. Thngott wstawił w ministerstwie snr:

laf nn Itoran.. K. I . , . I r t o . I , , > .

Z ramieniu naszego stronnictwa kandydują w tym 
okręgu- I ILdikn Starzyński z Trembncznwa. U. Re
daktor Jan Dąbek i z Warszawy. 3. Jnn Kuc. bar 
ski z Niedrzwicy. 4. Filip Mai z Lublina 5. Franci
szek Kamiński z Lublina fi Fraucie/ek Gholaj 
z Nieprawic. 7. Jan Rozwadowski z Bogucina. 
8 Michał Bartnik z Bogucina Dworu. 9. Jan Wuj- 
ąieszuL z Lublina Lista ta otrzymała numer pięć.

Wyborcy i Wyborczynie z powiatów lubelskiego, 
Inbattuwskiogn i pnfawakiogo. głosujcie gromadnie na
listę numer pięć! Pamiętajcie..to zwycięstwo chłspowl 
leży w gtoaowanru na listę numer pięól

•'11 J 
nych Istne bagno. Trzeba będzie dnżu raogii. aby 
baguo wyczyścić. puusnwai* mianuwanych j>-/. :z Th.igir 
komisarzami bandytów, odebrać broń kziiiii iwiiruo ■ 
łec.znyra, któro się cieazyły spccynlną opieką p. Thn ;-i: 

Uatąpieuie rządu M<i«ncz»»wsk ego jod n.ijw,- 
wniejszym dowodom, jak zdrową i trafną hyla p- 
tyka P. fl. L.

Rząd Ignacsga Padarestóiaąa.
Misji utworzenia nnwrgu gabine'n podjął się R; 

cy Paderewski (Jbjil on pn-zydcnnitę iiiiuistr. 
'i ministerstwo spraw zagrnnicznych, »:<> dla poihyki , 
skrój ma bardzo Juni-sł- znaczenie, gdyż Pudcrcu 
ciesiy się wielką symp.thą we Francji, w Amon 
i w Anglii. Ponadto w minixtfrstwi<i apmw wgram 
uych zasiadać będą p*/«oht iwiciefa Polskiej Kora 
Likwidacyjnej w Gali vi <ludowiec.), N’iirzcln*'i Rn 
Ludowej z Poznaniu, P<>huioj 1’aityi Bucyalhtyczu 
aktywistów i Koła ml<;J».»partyjnego. Skłal nowego 
binetu Jest uastępują-y. spiawy węwuętiziie; Stanłs* 
Wojciechowski; sprawiedliwość: Lcmi Suplńskl, pi 
myił i handel: Kaz mi. rz. Hącfa: rolnictwo; Staniał 
•Janicki; praca: Jeny lwauow>kl; poczta: Hubert I.

Samopomoc inwalidów.
Brzesko dniu 15 stycznia 1919.

W dniu dzisiejazyiu odbyło się zebranie inwalidów 
wojennych z powiatu brzcekiegu, na klóreui, po refera
cie dra G a g a t k a, uchwsl no powołać <lo życia Zwią- de; roboty publiczne Józef Próchnik; komnnikacya: 
aek inwalidów ziemi br/.eskioj, celem obrony gospodar- Han Eberhard; skarb Józef Englich; aprowizacja, 
czych interesów inwalidów, opieki nad najbardziej oka-' toni Minkiewicz; zdrowie: dr Tomasz Janiszewski; k 
leciały mi inwalidami, a zarazem nad wdowami i siero- tura i sztoku: Zenon Przesmycki 
tami po poległych.

Związek oparto Da statncie . r___________ _____ „_____,—. r 
Równocześnie wybrano zaraąJ Związku. Przewodni-1 dera politycznym jest do pewnego stopnia przodstai 

csącym został dr Jan Gagatek z Wojnicza, zastępcą cielem kompromisu między narodową demukracyą a •

7.

! Nowy rząd jest rządem fachowców. Obejm’ 
, przedstawicieli wszystkich dzielnic Polski, zaś pod wzg
1 dera politycznym jest do pewnego stopnia przodsta'
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płaca jej dlatego, że gospodarka w „Pectiiie- jest nie- 
Odpowiednia, to to jut skandalem

Zwracamy na to uwagę generalnego delegata 
rtąda, eksc. Gałeckiego i mamy nadzieję, te poczyni 
on kroki, aby •przcdcwszystkiern przenieść binra 
uPecosa* to Lwovrl do Krakowa, przy spię
li y ć j e g o I i k w i d a c «) i «* t r n cpnaób o a re
szcie zmusić tę instytucję <j <i wypłacenia 
chłopom dawno im się należących pieniędzy.

Los chłopów w republice tarnobrzeskiej.
Zazdrościmy wam, bracia chłopi, z sąsiednich o- 

kręgów wyborczych tego, teście się przy wyborach nie 
dali wziąć na wielkie obiecauki i głosowaliście ua roz
ważnych i statecznych chłopów. W naszych okolicach 
■bijali się ogromnie o mandat poselski głośni wówczas 
.Okoń i porucznik Dąbal. Oba tęgo gadali i dożo przy- 
rzekll Ażeby im lad mocnie] uwierzył, pozwalali wtedy 
i drzewo w la-cach pańskich ciąć i zadarmo brać i spo
ro morgów obiecali każdemu przy bliskiej już parcela- 
cyi Wielu za nimi poszło z młodej wiary, co to jeszcze 
nleJoświ.rdczooa w polityce — więcej zmuszonych po
strachem, jaki siali wokoło. Burzliwe młoJziki ostały 
posłami. Wnet ale nadeszło u nas otrzeźwienie. Z o- 
szolotnicDU wyrwało nas ustanie gwałtów 1 rabunków. 
Wkroczyło bowiem wojsko i sąd. Sądy zaczęły na pod
stawie doniesień żandarmów wymierzać kary i ceny aa 
drzewo, ścięte w lancii pańskich, ściagać przymusowo; 
bardzo wielu chłopów, zachęconych przez naszych kan
dydatów, drzewo miału koło domu swego i to sporo 
metrów Lubieżnych A drzewo była często młode, nie 
przo~naczone na wyrąb, więc nieraz i wyżej niż 300 
koron trzeba płacić za metr kubiczny. Dużo jest takich 
chłupów, co m mzą za bezplaluia zabraue drzewo zapła
cić (io h czy 10 lub 13 tysięcy koron! Gzy to każdy 
wuet wypłaci? !»<» tej zgryzoty przyprowadzili nas nasi 
obecni posłowie I Ciesz się już uarodzio, bo oni na 
przedziel

Poseł Dąbal urządza teraz wiece i kaja się przed 
chłopami; na wiecu w Tarnobrzegu, po atakach ze stro
ny chłopów, nawet płakał, obiecał się poprawić i pójść 
tam, gdzie chłopi-wyborcy będą chcieli. Ąle co nam 
a tego! — w kłopotach nam nio ulżył, pieniędzy za 
drzewu pobrane za nas nie zapłaci — a jeizcze chce 
od uas, jako doświadczonych, ba ataiszych chłopów, 
dorady, gd«ie pijść ma; — on, zastępca Stapióskiego, 
nie wie, gdzie pójść i jak chłopa ratować ! Widzicie, 
jak tam tacy nieodpowiedzialni łudzio robią politykę 
chłupską Bracia chłopi — to dla nas wielka naacikal 

•To też mc inyślcie sobie, toby to tak słowo w słowo 
prawdą było, co „Przyjaciel Ludu** pisze o „pełnem sao- 
fauiu", jakie niby nchwalono dla posła Dąbala na wie

cach w Tarnobrzegu, Kolbuszowej itd. Oni piszą, te u 
pas jest polno zadowolenia i ufności w ich wywrotową 
1 Ltzplanuwą robotę, a u nas jest pełno rozgoryczenia 
i niezadowolenia. Co słuszne, osądźcie bracia chłopi!

Wyóorcp — jui nic » lewicy.

Kto chce zasięgnąć porady lub po-' 
mocy, niech pisze do Redakcyi .Plaata'* 
a otrzyma ią.

Zakaz bicia żołnierzy
i wymierzania kary chłost}

Minister wojny, gensrd Leśniewski, * 
pud datą 9 kwietnia b. r. rozkaz do pod* tzdnyeh 
nów wojskowych, w którym zabrania aa rew u 
cia lub stosowania jakichkolwiek kar 
leśnych woboe kołnierzy. Wykraczających , 
c.wko temu rozkazowi, naloty surowo pociągną- 
odpowiedzialności. Jest to skutek zabiegów naszyć.* 
słów, jak to minister otwarcie przyznaj* w a 
rozkazie.

Co wart jest „Przyjaciel Lud
Kto miał sposobność w okresie wyborczyn do S 

czytać .Przyjaciela Ludu", zauwaśył a pewoodcia 
litanię artykułów, polecających kaudydalorą ka 0\ 
przedstawiając go, jako .jedynego obrońcę sprawy < 
skiej". jako jedynego zaitę^cą chłopa i robo: 
w Sejmie". Zrobiono x niego nawet .węaaanoikp. 
.sprawę ludową" w caaue, kiedy ka. Okoń a pelt 
prokuratury i został aresztowany.

Przeszedł czai wyborów —ka. Okoń lyaUł p 
i mimo nalegań i prudatawioń, kluba p SUpilh 
nie powiększył. WUdy „Przyjaciel Luda" zmienia 
Zapomniał o len, że praed S miesiącami przeds! 
ka. Okonia jako .bohatera i męczę a n a* za aj 
chłopską", bo w .Przyjacielu Luda" Nr 17. w ar' 
.Ks. Okoń na wiecach a w Sejftlt" przedstawia f 
sam „Przyjaciel Luda" jako szkodnika i zdr 
sprawy chłopskiej.

Tm sam .Przyj*^®! Luda", którr prawie w 
dym Nras ujada na naszego p<*****. Wit^A przy 
jednak (pewnie przeć pomyłkę), ia sprawą ideą 
wał wobec równości głosów w komisy! rolnej prazss 
który jako .prsowoda jeżący przed 
ssalą di stroną okapów’.

Widzicie satea Bracia Chłąpi, jaA .Prsj 
Ludn“ umie zmieniać farbę. sUmwcIi do poińeb 
szefa Supińsk togo. Kiedy pisał prawdę o ki. 
nis, czy przed wyborami, osy teras? 
ks. Okoń wstąpił był do kluba SUplńikjefin, 1 pcw 
nigdy me esy lalibyśmy byli lego artyksłs. Taka 
taktyka .PntyjacisU Luda".

.Przyjaciel Lmli" jest własnością p SUptC 
i broni jego osobistych IbUtmśw, a to ta w ale d 
widiimisią. Każdy aimer pina priZpałfiisr 
najwstrątalejazMil przecwńkud przeciw U&itaw, 
w hi story i rucha ludowego laałuiutt zasJdą n 
Dlatego precz z taca plśmldlsti s każdej pcLkiej 
Każdy prawdziwy Polak, ktdry tyczy pueeddz 
Ojcsyźala, każdy rołalk. któr/ rózypkez
swej rodsiaie, caySa ty lin orgz* ? ‘
rym jmś .Fioł*.

łTśbJywlme > Fałuaki Wjaćkic

„Piat!" jest Je4y*«v lniwr»«,
wychoisl. PMUrsJcleł Mi Mail, W a' 
iłjbirUlH ronWMicktU 1 ranripd, la 
V IsUrtale ealn* Ie4*<
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Jot wiele |mii I powiatów toatało zorganizowa
nych, w ciąg* ubiegłego roku powiUlo jat bardzo wielo 
lodowych Rad gminnych i Indowych Rad powiatowych, 
które działają nadzwyczaj oprawnie, a pozoetająe w ata- 
lej łączności z Oddziałem organizacyjnym w Krakowie, 
a tom samem i a Klabrm poaelakim, zdziałały bardzo 
wiole dobrego dla naszych członków.

Pozoitaje jednak wiele gmin, które nie mają Je- 
azete ludowej Rady gminnej, jakkolwiek z listów do 
oddziału organizacyjnego nachylanych widzimy dobrze, 
ie wioski te odczuwają głęboką potrzebę sprężystej or
ganizacji. Niechże te rminy wykorzystają nadchodzący 
długi okres zimowy I niech postarają się o założenie 
u eiebie lodowej Rady gminnej. Jedli kto nio wic, jak 
to uczynić, niech napisze do redakcji .Piasta", przy 
której mieści się Oddział organizacyjny, a otrzyma 
wszelkie potrzebne wskazówki, pouczenia, droki oigani 
zacyjne, statut organizacyjny i program P. S. L. Na 
większe zebrania wysyła oddział swego referenta.

Sieć organizacyjna naszego stronnictwa objęła jat 
całą Małopolskę Trzeba ją toraz tylko wykończyć i sil
nie powiązać dla dobra Indn całego i przyszłości nasze
go państwa.

Wszystkie stronnictwa, wszystkie klasy I zawody 
organizują się. I dlatego wzywamy Was Bracia Ludo
wcy I Lndowczynie, bierzcie się do pracy, krzątajcie się 
nad ogrootowanfem własnej organltacyi, nad umocnie
niem własnego stronnictwa, aby, gdy przyjdzie chwila 
decydująca, wydobyć i siebie siłę, tę olbrzymią potęgę, 
która drzemie w tych ogromnych masach ludowych, rza 
»ć ją na szalę i odnieść zwycięstwo.

Dlatego niech każdy szczery ludowiec garnie- się 
lo organizMcyi, nie^h dba o jej rozwój i ngruotowanio. 

Oddjial organizacyjny P. S. L. sc Krakotoio.

Ruch Piastowców w Tarnobrzeskiem,
W d*loń Znlossny, l. j. 2 listopada b. r., odbył tlę 

ar eaytelnl mlosrcsańskioj w Tarnobrzegu pierwszy powia- 
Uwy zjazd delegatów P. S. L. „Piast".

Zebrało się k i I k od i los lęr I o najdzislnlojstych ladowców, 
repTelentnjąrych większość gm.n powiatu, ebojmującoge 72 
wal. Prócz ■deklarowanych Piaatowców przybyli aa ajaad 
sympatycy .Piasta", Jak: dr Jan Jaroszewski, niecą o aa 
a Rozwadowa, dr Franciszek Grocbowlalt a Tarnobrzegu, 
.umiarkowani ludowcy", jak były peset Wojdach Wiąeek 

a Machowa, oraa gnido lewicowcy lokalnego aeterawaata, 
a to: prawa ręka red. Sanojey, atawuy sekretera pocie Dą
bala, Jen Gruszczyński, ełlezący, ale mllesenlom wymowny 
prayjadol „Przyjaciela Luda", gazda Bobowski Wincenty 
Buczek I a pod sieni wyrosły Koto ntyceńskl .republiki 
laraobrzosklej* dr Czach. Nastrój pasował bardzo powaśny.

Zjazd aagaił Jan Rycbel, wójt ze Skowlcrzyna. Pod
nosząc waśnoić chwili, aa jaką prtypadl daleń zjazdu, t, J. 
plerweaą roeznloą Woloośel, wzniósł okrxyk: .Tolika Rzecz
pospolita ludowa niech śyjo!" Zebrani gromko okrzyk powtó
rzyli, poczerń wybrano przewodniczącym obrad Adama Zie
lińskiego, wójta Maaura aastępcą, sekretarzom St. Gąolorow- 
aklogo. Praowodnlczący w krótklom przemówienia wykazał 
koaloeanoić podjęcia pracy organizacyjnej w powiecie.

Po alta przemawiał 'Jan Ryehel.
Ze zwykłą zwadą, aa euajomolclą raecey eeharaktpry- 

eowU daialejua polltrką rządu. określił nasze stanowisko 

woboe Zjodnoewonla w Sejmie, a następnie, ecayalwoiy kr^H 
ty ceny przegląd Stasiuków w powiecie, a U: pod poó^H 
będącej aprowliMyl, skandalów cukrowych, obolowych, drze^H 
■yek Itd., aaanaeiyl, ta musi w powiecie powitać luityt^H 
cya, któraby mogła zaradzić złemu, taką sal Luatylueyą m^B 
wlana olą stać Powlatawa Rada Ludowa.

O glos poprosił gość, • -'cowloo dr Czoeh. Doikosał^B 
wyświetlił etan ekonomleino polityczny państwa. Godne uiM 
notowania pewne zwroty Jego wywodów, jak a. p. obawiH 
by „szlachta rodowa I pejoato ale ohazeła prsypedkię^B 
cbęcl do uchwalania ustaw, wrogich dla ludu", albo sdaai^H 
zawierające groino memento pod adresem obssarnlków, M^B 
patraonyoh w egolsm własnych Interesów, Jak iólw w jaji^B 
to Jeżeli ale dadzą ludowi drzewo naopał I odhadową 
meto znajdą Jo na trumny*.

Niestety, mówca ten o góry uplasowaną taktyką sdęH 
tal do roablda zjazdu przy pomocy swoich sprytnych arg^H 
mentów. Pomylił się Jedoekl .^B

Zaatakował niefortunnie prezesa Witosa I klub pasM^B 
Piastowców aa Ich nekomo niedbało traktowanie roforagfl 
rolnej, zad posła Witosa ta jego stanowisko wobec steoęfl 
wanej chłosty cielonej. (Jak kłamać, to jut gruntowolel-® 
Prsyp. rod.) śmiech aa sali powstrzymał potok wymsuB 
oratora.

Rycbel i Zieliński w kilku zdaniach ubili jego zarzutu 
I dali gościom lewicowym do arozumlenla, śo łacniej aogąm 
na rynku ayokać poklask jarmarcznej gawiedzi dla ewoićhB 
haseł, przekonań I postulatów. .W

Po odejścia kruykllwlo usposobionych Putkowedw -3 
wygłosił krótki caryc orgaalzacyl powiatu SL Gąslorewsku 
delegat org. stronnictwa. ''9

Następnie odbyło cię gleeewaalo na członów PowiaśM 
woj Rady Lodowej. S

Po ukonstytuowani elę Rady, której przowodoleząey®^ 
został Jan Ryehel, zastępcą Adam Zieliński, sekretarzem-- 
Fr. Wojtowles, akarbnlklon Jan Frankiewicz—tta wniosek' 
sekretarza Rady zebrani wyrazili ubolewanie z powoda alw* 
przystąpienia posłów: Dąbala, Okonia 1 towarzyszy do Zje* 
dnc>cson!a, polecając Im aoraaem, by akces swój lamie »<łe» 
sili, a to dla dobra powiatu. Wreszcie aa wnfoeok Rychła 
uchwalono rezolucją:

Zgromadzeni na ajeidzlo delegatów Piastowców w Tsr» 
nobrzogn w dniu 9 listopada b. r. wyrażają prezesowi W|> 
tacowi 1 klubowi posłów Piaetoweów pełno uznanie st do
tychczasową pracę, a tarasom proszą Ich o dalszą suorgleaaą 
pracę nad reforasą rolną.

Nasnaeaywozy następny sjaad na 9 listopada Kf. 
w Rozwadowie, aebraalo rozwiązano. <

Slanitiau GęsiorosciK

Z Oświęcimskiego.
Dula 9 go listopada b. r. odbyło olą w sali magistra* 

w Zaterso, awolaoe przez powiatowy komitet P. 9. L. .Plasl*, 
zgromadzenie. Zgromadzenie to zagaił p. Leszczyński, rolnik 
a Ruda, poeaoai wybrano przewodniczącym p. St. Antooklog^ 
zastępcą p. Lertcayńsklego, a aa sekretarza powołano p. Jaat 
Stanka a Trzoblońeayc. Referat polityczny wygłosił p. Wlw 
dysław Boruch, kierownik szkoły w Polance Wielkiej, oma 
wlająe następnie sprawy gospodarcao, aprowlaocyą I Izaa ha 
łączki Iodnośei tutejszego powiatu, Jak kwootyą węglową 
poboru koni, hesrobotnyrh, budowy dróg, a prsewdwieaśi 
owe aakeńaarł. kładae silny aaclok aa sotraobą ercaalsMd ___ 1------------------ . .a

32. "Piast" Nr 46 z dnia 16.1.1919r.



ar. 251 . ‘
j.

Kraików, nIŚilzrefa'*ft) 'Ifttoprta "181łl —Tlóczn tk \XyTL
■ledyrnlt RadbWrw f AA-UMywkyj 

Kraków, Dtaopf^wakUw

■ ~-Kia«i aaahwwa Mn MOfł.
■ FaA ąiali ~r a. Un Nr. 11Ł
■ Ww»r«Wn^ Łwbdm

■ DriaJ imearatowyt
■ Grodrha 15, Ł p, TaŁ UX-

Organ centralny polaklel nartyPatnrilno-damokrahrtźneJ.-
Wyohodzl codziennie o podr^n’* 0 po połudnha. ., wwm, *"

u. i
li

Manifest ludowego rządu repulHikrpdlśklej.
. — Wieści z Chrzanowa, 

d- o samorządzie robotniczo-chłopskim.
■ 1’1 >1 | rfilop ZUHłakl Lud wytrwl ( ■■^a**- ' męną, -da odbwdmranna Ji.wecwa 
wwf eAcars Dąbala wjorr® I komendantem woj- w*vnątrs*e saarpento i^bld dą 
akuwjm puwlaiw I polko etie4oów ' dsal swo.dw faWnlrJ. A daUj: sowatwjąoa do 
■al erek lej. Znlułuno Kadą powiatową umanawU- Republika polaka tń« *óo* bynajr 
Jąc -Zjaad- dcle«stów warywKub gmrw wywły . krwi poeeląday detde a naród pofe 
i powaecclmepo^wybont Zloózwa* f poMiatw* Dr. ■ Rs*u Itaócray wyrsłnto to w r 

j hrpblówi Lasockiego I Tanewwokłe#*, I tek cdjsrw«sa.
■ ■ rwych prswM swfcfcii powulaklofe j SądsWny, te ro atrooka >uełdaj a

h» r>^a Okonia chłopów Wryka | Zkcllóoklego • dobne akrapwły, »i pojwą tan pofr 
a «Za rrUust Dr. Jaruaicw^nep*. Srcląm aaZWIar- Niechaj przemówią prwecbstwwhci* 
nyzn dla uhnwiy prwed aazarą wybrano Dr. Urba- fcj, sołwipóJną a(pxfą — larwo i
■wka. l uwwlęto aiircę ra«l»halnych uchwal | ode- j-rechot karabinów, 
brwno d<<tyohcaas..wcmu h.«m1teluw| «aó<wykow- J^i to .psi a«ry, • m* fortel 
Akmu w la. Uę “• Odbyło a<ą wt wwozowym po- drawu bohaterska garwtka Polaków 
rrądku I bel aaburstft. Wkzóaoe priybywa do .ąjnlaku wwjk we loromte ]cot etror 
Krakowa tecana depwueye Je P. K. L I Gene-. , n)e pwc^oą larenl 
rala Koji «•"- af»tubuww»w» uchwal | wjkwru Na -podnosimy to bor c*cnU ehełplh 
lalpuM-K-Jt Kvł> w la. U czeka nmcliwpfcwle lecz ,.ko Mpumt>»( „ poroaumkikrh - 
a.kwy.lowanae ceiy hrd. tymciarnsn erifenawuje lu bowiem JMynle o rw-a pteS 
asą I dla powslęó-a atwnuwkska wubcc odpowiedzi. jWzdcwowi krwi _  ifonaoj ntt r
.palanu.J lehrać e>ą jewacte hewrwej w nawręp 
nv*n lyykwtnlu. W unr odmuwnwf odprrwledil 
•yluarya Msia by *e hrytyocaą wobec edesydowa 
ne'jo stanuwtoKa budu.

W Niemczech tworzą się republiki aocyalne. 
Tarnobrzega i t. . " J

Republika polska. 
Tymczasowy Rząd Ludowy. 

DEKRET.
ThzwwTaJy i wo<1 luju Tymcr—nwy Btąd Lu- 

y IIkwh«w1«mH»J IbilalueJ unlrwednU I o- 
•• aa tilrbyle wsirJhla ruapanąiUenla llady 
NwyJoeJ I puwuUuijch Jej węlą rR<IAv, 7.1 

airlkla pnyrsrctml* 
re IlaJy Ik-yruacyjnw), 
hrb lu-sędy I wojsko. 

l*u4eUe| 
ndlutf na-

tK-tjn Najwyssacwu I 0| czytaln 
tyk wlerele i eddaetaas aupl- 

lab śpiewie Helskiej HeyabllhJ Lad* 
-•4 h>Mwzą|lądeo paalaaaakllw* awe- 
••fes welakewym, alasewasym 

Iliad LeUwwy. biaald OJcaysey *we|e| ai 
i prawd aa|aadr* wrwga, a 
acLaml Ifob, bldnyby pra' 
■kalali'*.

I.ublm. d. 7 Hwlupeda r. I91R.
j IU*d Ladewy Ha pa bU bl Pelakla).

Ruch wojskowy.
M ÓMmy w Mlatalat skwfll • pw«!ą- 
am i»«bs wejekw-
a*e n«4a. Ca ty faralrww labelakl a*- 

yiiyąlft**?- tlały! przydeąą rówulai eaiy bal*- 
Ura UwM«« paUklata.WUa-—bla« wy* e»- 
wwyaUlml Iflreriwl. WmyatkU ■a*aryay. 
parki latałem, aeleaeMlowe, we**le wmyąikle 

rjakfwe wpaswwawo fladb* prace ».

BlynteJtl lninjittl... Tmnyuil! lita!
W itladile-ę dnlą JO l>elopa<la 19n, o gcxlx 

10 pcaud |ioIii-IiiIi<iii odliprlllo alf w aall ,Sq 
kuli" pray ulwy Wolaki*)

Publiczno .

Odddaty eWwioa Mepa|« elą w pupelaym pw - 
rutkę bardoa Itaeaia da paroleewdw, WlolbJ i m 

crr..łlrxuk«ir r-rr.
aawaay prąci p. Iłoiwedwwchlapa bowcodae 
lam ekapacyt auatryaohle|) ueertewaay. .

Rada robotniczo-chłopska 
w Ćhrzanowsklem.

pracujących!

h • e
Jak./

Rząd ludowy
W ODPOWIEDZI -CZASOWI- 

cntu w Lublinie nątli
pM „Csaa". 

Z jtulncl strony liwłujr r 
lajfcrjnkaoh. ■ lieugfej at»<.ny_ 
.łą le*Nę uporu W ahmnitadwi 

I mhiwoów galicyjskich (tak 
r <».‘lky1 miał Inn: za.len- 
■nw< w \*Viw -wwpaM.y' 
..■n’^.' jhcĄltyaób" — j 
.■nąblenl praca chahąwtA 

..tJndarkowanyoh" ar 
_»4. -JtłWaWŁj_C*W olutaŁ. 

Nk |p> tu nla obchcrtai 
pakunków wyh-mŁuncflo « 
•mr — 6 miejsc aalcM prrr-S-tnw 
a 5 — calonkowla T. I' 

Ił wywodach -Caaar
— - I-"' cytowanie ctąiak

aktaflO. JHrtrr wBry«<n--,|,
I csnle natchnienia.
| W ferwor rc pnjcrrócrnyn 
' by nk upuarceać Jci|*Jrir«<> 

chud larleietfu iwwKi 
niema ehoć adywdnyt 

, fn aam trwWrrWJI tr 
representującyoh lud, wrlalnkt 
•we] il.-ldaracyl ipocMI aŁą «■ 
a wickaaodcia prawda te wiele II 

Jakli w atouunku <k> luihiw .. ...
te fMwłJąi laderwe S«WviW'cp> f„» n 
w ant w ludowych, ais pras U-ko nimi’ 
wkzlr ale oadwd w fyaA warunkach? 

Rrąd ludowy prardaCawta .Craa" jak- 
nlk niosący krwawą rcwrducyą. (idy wrcoi prac- 
cawTdc. prry C7W» ełarde paywMkl lwdw-a). które 
tak aaybko JofraOwU pray tareoh iwlefowoj *u|. 
ny. Jod to d»U iedyaa wyjtełe dla pokojowych 
pmotrtMÓ | reform rpOieoenTlh..

.Craa" wtaeUle, łpfry wolafto ». kruaywtą i>«- 
tiiMyJną. prymów ferro |ntynrmu_ Jum

Ijfcfil Ulj WKikul 1)111 liiitM : ‘ *

Najpilniejsza sprawa.
pmhlua fwdliyorny w chwfk 

■ta naa konlournooć poruaOfMo

(1W h'jjj ilaula iM itliim

l (yiilaa i»! i!(t

Tarnobrzeg, 6 flaboparis
We łmrfą ónd Bh w dniu tarfuwyyn wlą

• młcłcJ* supcthk famonulM* pneaslo JO tyslp' | 
-•na raaata chlupeka | pud pomnikiem: Bartusia 
(i k>» ach lepto. To fw«cm<»«!,-: pv«la ks. Okonia, 
blopd* Hkhla, Stadnika Orrywec/a., ZlcUlłakle- 

tto 1 rjm chkjpakkpu-otiecra Dąbala wybrała 
fwirs ailamacyą ipój yarząd powiała na któeoCo 
_ioł« stanęli: óhlop Grzywacz. adwokat Dr. Jaro-

Galkyl ad Ae/rd tyolr rąwirallkowana.
■ Lka. fcWc) opla watrrąaający
M 
aa aolaMtnlal I taras I 

ciskające e«cc pytjiwc, esy 
wsaJcnmcHB^kleilu tUwunków nie 

«»dr tadmydowail brud'
(idy lueua oMttzyąida' Wujti łwlatuwa. n>« da 

a f~w<e fwroyaled. sloby lokalna nrtrwla 
wojenna plsuć tlić clą męgly..

O Ile rdc dojdsla-do pwmaunfenls ob« na
rodów: polak-epu | niskiego. • oprawia tej — 
roralriygić będrlo mudala wola swvclęaHeJ 
iuoatkit. b ------ --  • ------E •

A dla MrJ — gdy’ ^rwrfn«s*>-oWey fiu a i iWatWw.aaw- 
tów. powstałych »-■'UkTblllonftw — etyl V oljwmr i—-- 
dala na-arydajnym i<wi Inh lnnv obrei -ą nletaą, która Ja lęka, walkę ■ wsdaal 
pnypj-lkt.wy - ruiklwhi .11 :k-»klch «> bk**’ ' • Ctm" wldid pełytmi' tylko .ptsewrAI bolstc-
MaŁ-teh •<» <ln>b'ne) - po tamnrh niiiricmkh: wUkl w KbayJ -(wolsbOTe wyclą«nląty praanA 

----------- <Jeaact» OMCwIcA^aJ fe«yi tooMawteto

pr«v> 
i n)«

I

rin nnionri — pu -e-ni.... ........ , v------- ..---------------------------------------
ob.aacacb - mapce tro.LkuwcJ I wacnołnlaj Gl»' iTMnwf Jeaica* «*«*lcA^eJ la»v1 twUidcwtako 
neyl? Więc wąlka, rwrwtariamy. nfdt-e ąfo trtrttrąrCtonwnlar^pHł-**»«* »H: hreakwMD alemoZ;
kurdn.i M-Cdn^ Ir na’kr»|u, ^Kicronym •,; pff! »*U rockyrarHo eandętnoMr-' .
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