
Dzisiaj wielkie święto Narodu Polskiego, historyczna chwila, jubileusz 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską, po 123 

latach niewoli, kajdan, upodlenia i wynaradawiania Polaków. 

11 listopada 1918 roku Polska powróciła na polityczną mapę Europy, odzyskała 

upragnioną wolność, o którą przez pokolenia walczyła. Chociaż wydawało się 

to absolutnie niemożliwe, aby Polska rozdarta przez trzy rozbiory mogła 

jeszcze kiedyś powstać, to naród polski walczył, zrywał się do walki 

o niepodległość ojczyzny: poczynając od insurekcji kościuszkowskiej, poprzez 

wojny napoleońskie, Wiosnę Ludów, powstanie listopadowe i styczniowe. 

Odzyskanie niepodległości nie przyszło nagle, było wynikiem różnorakich 

działań podejmowanych na przestrzeni ponad stu lat. Różne drogi prowadziły 

do odzyskania niepodległości. Jedną z nich szli powstańcy, pragnący 

niepodległość wywalczyć zbrojnie, inną drogę wybrali ci, którzy obrali metody 

pokojowe, propagując wytężoną pracę oświatową i uświadamiającą w ramach 

niewielkich praw i swobód przyznawanych przez zaborców.  

Na tą niezwykłą rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego 

i odzyskaniu niepodległości wskazał Święty Jan Paweł II. W żadnym innym 

okresie naród polski nie wydał tylu genialnych twórców, pisarzy takich jak: 

Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Sienkiewicz; 

kompozytorów wśród których znaleźli się Feliks Nowowiejski, Stanisław 

Moniuszko, Fryderyk Chopin oraz malarzy: Józefa Chełmońskiego, Jana 

Matejkę, Artura Grottgera, Stanisława Wyspiańskiego. Ich dzieła wyrastające 

z chrześcijańskiego i narodowego ducha kształtowały polskie serca i umysły 

w zmaganiach o wolną ojczyznę. 

Wielka rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał Ignacy Paderewski – pianista 

znany we wszystkich krajach Europy, obu Ameryk, a także w Afryce 

Południowej i Australii. W czasie pierwszej wojny Światowej działał 

w Generalnym Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, założonym przez 

Henryka Sienkiewicza w Vevey w Szwajcarii. Bardzo aktywną działalność na 

rzecz niepodległości Polski prowadził również w Stanach Zjednoczonych. 

Zorganizował tu ponad 300 koncertów, podczas których zachęcał do udzielania 

pomocy walczącym o wolność Polakom. 

Dzięki osobistym wpływom dotarł do prezydenta Thomasa Woodrowa 

Wilsona, przekonując go do wsparcia sprawy polskiej. Odegrał ogromną rolę 

w pozyskaniu polonii dla zorganizowania około 30 tysięcy ochotników, którzy 

z  USA dotarli do Armii Polskiej we Francji. Przyczynił się również do tego, 

że w ogłoszonym 8 stycznia 1918 roku orędziu prezydenta Wilsona do 



Kongresu Stanów Zjednoczonych znalazł się punkt dotyczący odbudowy 

niepodległej Polski. 25 grudnia 1918 roku Paderewski przybył do Poznania, 

gdzie przyczynił się do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, natomiast 

16 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski powołał go na Prezesa Rady Ministrów, 

zaś w czerwcu 1919 roku złożył podpis pod Traktatem Wersalskim. 

Tak więc w ostatnich miesiącach 1918 roku spełniło się marzenie zarówno tych 

walczących zbrojnie, jak i tych – działających politycznie i  na polu kultury. 

Jasło w przededniu wybuchu I wojny liczyło około 10,5 tys. mieszkańców i pod 

tym względem było siódmym miastem zachodniej Galicji. Pełniło rolę ważnego 

ośrodka polityczno – administracyjnego. Mieściła się tu siedziba Rady 

Powiatowej, działał Sąd Okręgowy, elektrownia, Kasa Oszczędności, urząd 

pocztowy, park miejski; wzniesiono wiele gmachów, m.in. budynek 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.  

Koniec XIX i początek XX wieku to wzmożenie działalności niepodległościowej. 

Powstają i rozwijają się drużyny skautowe, przekształcone już w wolnej Polsce 

w drużyny harcerskie. Swoje ćwiczenia przeprowadzają polskie oddziały 

paramilitarne: Związek Strzelecki i Polskie Drużyny Strzeleckie oraz Drużyny 

Bartoszowe. 

Prowadzone są prace przygotowujące społeczeństwo do walki z Rosją. Wśród 

organizatorów Związku Strzeleckiego w Jaśle olbrzymią rolę odegrali 

Ferdynand i Maria Gerżbakowie. W 1911 roku zaczyna działać Związek 

Strzelecki, w którego szeregach działał Bolesław Limanowski.  

Należy podkreślić również rolę Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które 

było najliczniejszą i najważniejszą organizacją niepodległościową, działającą 

wówczas w Jaśle.  Założone zostało w 1887 roku i działało w myśl hasła: „mens 

sana in corpore sano”, to znaczy: w zdrowym ciele zdrowy duch. Towarzystwo 

skupiało w swoich szeregach przede wszystkim przedstawicieli jasielskiej 

inteligencji i przygotowywało przyszłe kadry do pracy w niepodległej Polsce.  

Dzięki nadanej autonomii, w Jaśle uroczyście obchodzono ważne dla Polaków 

rocznice, takie jak: uchwalenie Konstytucji 3 Maja, powstania styczniowego, 

powstania listopadowego, śmierci Adama Mickiewicza, powstania 

kościuszkowskiego oraz bitwy pod Grunwaldem. Wieczornicom towarzyszyły 

często odczyty historyczne, deklamacje dzieł Mickiewicza, wystawa obrazów 

Grottgera, a także wykonywane przez chór sokoli śpiewy historyczne. Każda 

taka uroczystość była poprzedzona Mszą Świętą. 



Kiedy w 1914 roku wybuchła I wojna światowa w Jaśle powstał Powiatowy 

Komitet Narodowy, który zajął się miedzy innymi werbunkiem do Legionów 

Polskich – jednostki utworzonej z Polaków i walczącej w ramach armii austro-

węgierskiej. Jak się oblicza, w tym początkowym okresie z Jasła i powiatu 

zwerbowano około 400 legionistów. 

Już jesienią 1914 roku Jasło znalazło się pod okupacją Rosyjską, która trwała do 

maja 1915 roku, kiedy to wojska rosyjskie zostały wyparte z miasta przez 

oddziały austro-węgierskie. Tymczasem na frontach wojennych państwa 

centralne ponosiły coraz większe klęski, a w Rosji wybuchła rewolucja 

bolszewicka i wojna domowa. Zaistniały więc odpowiednie okoliczności, aby 

Polska się odrodziła. 

W lutym 1918 roku został zawarty traktat miedzy Austro-Węgrami 

i Cesarstwem Niemieckim, a Ukraińską Republika Ludową, na mocy którego 

Ukrainie przyznano Chełmszczyznę i część Podlasia. Była to iskra, która 

wywołała zdecydowane polskie działania.  

Na wieść o zawarciu traktatu Polacy w Galicji zbuntowali się i w wielu miastach 

odbyły się wielkie manifestacje sprzeciwu wobec postanowień traktatu 

i polityki zaborców. Mieszkańcy Jasła również czynnie zaprotestowali, biorąc 

udział w manifestacjach, które odbyły się na Rynku i przed budynkiem 

„Sokoła”. 

Nadeszła jesień 1918 roku, w ostatnich dniach października, młodzież 

gimnazjalna rozpoczęła zrywanie dwugłowych orłów z budynków miejskich, 

a mieszkańcy uczestniczyli w obchodach 101 rocznicy śmierci Tadeusza 

Kościuszki. W kościołach odprawiano dziękczynne Msze Święte, a na ulicach 

swój entuzjazm manifestowali mieszkańcy. Z ramienia Polskiej Komisji 

Likwidacyjnej w Krakowie na komisarza powiatu jasielskiego powołano 

Stanisława Szymańskiego. Z budynku starostwa miejscowy ślusarz Karol Polak 

usunął godło austriackie i umieścił na jego miejscu polskiego orła.  

Już 3 listopada władzę w Jaśle przejęła Rada Miejska i burmistrz dr Józef 

Baranowski. Jednak walka o niepodległość jeszcze trwała - trzeba było nie tylko 

budować własne państwo, ale i od pierwszych dni walczyć o jego zachowanie. 

W okolicach Sanoka rozpoczęła się wojna z Ukraińcami i bronił się przed nimi 

Lwów. Już w tych pierwszych dniach jasielscy ochotnicy zgłosili się do 

kompanii por. Stanisława Maczka idącej na odsiecz walczącego z Ukraińcami 

Lwowa.  



Wojna z Ukraińcami zakończyła się odbiciem zajętych przez nich obszarów 

ziemi sanockiej. W toku walk o granice kształtowało się Wojsko Polskie, 

wzmocnione wiosną 1919 roku przybyłą z Francji „Błękitną Armią” gen. Józefa 

Hallera. Zakończenie walk z Ukraińcami nie zlikwidowało niebezpieczeństwa 

grożącego nam ze wschodu. Już wkrótce Polsce zagroził jeszcze bardziej 

niebezpieczny wróg – bolszewicka Armia Czerwona. 

Do obrony Rzeczypospolitej ochotniczo zgłaszała się młodzież z jasielskiego 

gimnazjum – ponad 300 ochotników, na czele których stanęli dwaj profesorowie 

– Roman Saphier i Jakub Kuska. Część z nich zginęła 6 września 1920 roku pod 

Firlejówką – byli to: prof. Roman Saphier oraz uczniowie: Antoni Aman, 

Tadeusz Hrabal, Jan Leipras, Jan Sanocki, Jan Skuba, Jan Soczek, Józef Urbanik 

i Jerzy Zając. 

Niepodległość odzyskana w tak trudnych i dramatycznych warunkach 

wymaga od każdego Polaka troski o Ojczyznę, skłania nas do refleksji nad 

obecnym stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu. Dzisiaj my 

przejmujemy odpowiedzialność za wolność Polski, stajemy niestety przed 

kolejnymi poważnymi zagrożeniami naszego niepodległego bytu.  

Wsparci przykładem naszych Ojców broniących niepodległości dajmy z siebie 

wszystko dla niepodległej Ojczyzny i nie chciejmy Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej, która nas nic nie kosztuje. Jak powiedział Święty Jan Paweł II 

w Częstochowie: „Nie pragniemy takiej Polski, która by nas nic nie 

kosztowała”. Oddajmy Ojczyźnie nasze serca i sprawmy, aby nasz patriotyzm 

był podstawą trwałej niepodległości dla nas, naszych dzieci i wnuków.  

Dzisiaj dziękując za niepodległość zaśpiewajmy głosem całego Narodu: 

„Te Deum Laudamus – Ciebie Boga Wysławiamy…” i oddajmy naszą wolność 

w ręce Jasnogórskiej Pani, Królowej Korony Polski. 

Na zakończenie życzę wszystkim radosnego świętowania Dnia Niepodległości. 

Dziękuję tym, którzy pomogli zorganizować dzisiejszą uroczystość: 

w szczególności pocztom sztandarowym, Policji, Wojskowej Komendzie 

Uzupełnień, Straży Miejskiej, Urzędowi Miasta, Młodzieżowemu Domowi 

Kultury, klasom mundurowym, drużynom strzelecki i harcerzom. 

Wszystkim Państwu dziękuję za przybycie i wspólne świętowanie. 

Po części oficjalnej zachęcam do przejścia na płytę Rynku, gdzie o godz. 

12 wspólnie odśpiewamy Hymn Narodowy. 

 


