Świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości kieruje nasze myśli w stronę osób, których zaangażowanie i poświęcenie pozwoliły
na odbudowę niepodległego bytu państwowego. Wśród nich nie zabrakło szeregu
mieszkańców Orawy, zasłużonych w dziele zjednoczenia z rodakami w odrodzonej
ojczyźnie.
Wyzwolenie się Polaków spod panowania zaborców było jednak dopiero wstępem do trwającej przez kolejne miesiące i lata walki o utrzymanie zdobytej
wolności i wyznaczenie przyszłych granic. W ścisłym związku pozostaje ostateczne
odparcie przez Polskę bolszewickiego najazdu i ustalenie rozgraniczenia na pograniczu
orawskim w roku 1920.
Nie wiem, czy w Krakowie z większym zapałem przyjęto zmartwychwstanie
Polski, jak w Zubrzycy Górnej lub Rabczycach. Nigdzie najmniejszego oporu. Ludzie
po wysłuchaniu przemówień zanucili “Serdeczna Matko”, po odśpiewaniu tej pieśni
dźwignęli prawą rękę, by zaprzysięgnąć się, że się od Polski-Matki nikomu oderwać nie
dadzą - Tak wzniosłe wydarzenia z listopada 1918 r. wspominał ks. Ferdynand Machay,
wyrosły w tym czasie na przywódcę patriotycznego zrywu górali orawskich. W tych
działaniach wtórowali mu m.in. Jan Piekarczyk, Piotr Borowy, Wendelin Dziubek
i wielu innych, których dzięki najnowszym ustaleniom badawczym możemy przywołać
z imienia i nazwiska. Odkrywamy i przywracamy zbiorowej pamięci lokalnych ojców
niepodległości m.in. z Podsarnia i Harkabuza, licząc jednocześnie, że przybliżenie ich
sylwetek zbliży nas do ideałów, które przyświecały im przed stuleciem w pracy na rzecz
dobra społecznego.

CZAS BUDZENIA
DUCHA POLSKIEGO
Miejsce w którym droga prowadząca od Podsarnia i Harkabuza styka się
z historycznym szlakiem komunikacyjnym na pograniczu polsko-węgierskim nawet
współcześnie określa się jako Trzycatek – nazwa od komory celnej z połowy XVIII w. Tak
widział i opisywał tę okolicę Ludwik Pietrusiński który około 1845 r. odkrywał Orawę:
To już Węgry. Karczma na lewo – galicyjska; karczma na prawo – węgierska. Nie
widzisz obstępujących Cię strażników; bo spostrzegasz Tatry. Zjeżdżasz na dół ku
bielącemu się kościołowi i stajesz przed orłem cesarskim na komorze w Podwilku.
Już Ci podpisano paszport, jużeś wewnątrz Królestwa węgierskiego. Ale nie bój
się, nie usłyszysz tu ani słowa po węgiersku. Babia Góra, za którą się słońce spuścić
kwapi, cała dookoła otoczona jest dziatwą polską, a że granica sam środek grzebienia jej przekrawa; przeto i Komitat Orawski ma wsi i Górali polskich w swoim
obrębie.
Przed nim część Orawy zamieszkałą przez polską ludność odkrywał już
Stanisław Staszic, który w 1804 r. poznawał walory wędrówki na Babią Górę.
Najdokładniej jednak region penetrował i opisywał późniejszy od nich obu podróżnik,
Ludwik Zejszner, polski geolog, geograf, kartograf, który poza zagadnieniami swej profesji bacznie przyglądał się również mieszkańcom badanego obszaru. W trzecim tomie
“Biblioteki Warszawskiej” z 1853 r. choć nie wymienia wprost Podsarnia i Harkabuza,
pisze za to, że krainę pomiędzy Piekielnikiem a Podwilkiem zasłania potężny grzbiet,
odwracający północne wiatry; a że ku słońcu wystawiona, stała się żyźniejszą aniżeli
okolice bardziej równe przy Trzcianie. Od tych własności fizycznych pochodzi znaczniejsza żyzność; pola tutaj dzielą się w długie a wąskie zagony, okryte bujnemi owsami,
jęczmionami, a niekiedy żytem i koniczyną. Dostatek nadał mieszkańcom niezależny
i dziwnie śmiały charakter, zmieniający się prawie w zuchwałość. Chłop tej okolicy nie
zwykł nikomu z drogi ustępować, nawet prowadzącemu ciężary. Spośród wielu jego
ciekawych obserwacji watro odnotować i tą, w której zauważa, że granica polityczna
pomiędzy Podhalem a Orawą nie jest zarazem granicą naturalną: grzbiet to bowiem

zaledwie okiem dostrzeżony (…). Ten przedział nie wpłynął jednakże na ludzi; tenże sam
szczep Podhalan przenosi się do Orawy i zachodzi aż pod Babią Górę do wsi Sydzina,
leżącej już w Gakicyi.
Każda z tych orawskich wiosek - mniej lub bardziej zacisznych, jak Podsarnie
i Harkabuz - miała swój udział w szerokiej skali dziejowych procesach. Wielkie zmiany
w życiu mieszkańców małych osad rozpoczynały się często od prozaicznych zdarzeń,
takich jak scena, którą w swoim pamiętniku zawarł ks. Ferdynand Machay.
Było to w maju 1911 r. [Aleksander] Matonog, jako podnotariusz z Podwilka, poszedł na przechadzkę do Sarnia. W drodze spotkał się z pewnym gospodarzem,
który nic nie wiedząc o tem, że go ktoś podpatruje – przeglądał jakąś książkę. Widząc
zbliżającego się Matonoga, książkę błyskawicznie schwał pod cuchę. Matonoga to bardzo zaciekawiło i podszełszy do gazdy, zapytał się go zaraz:
– Coście to schowali pod cużkę?
– Eh, nic.
– Jak to nic? Przeciek dobrze widzioł, zeście ksiązke cytali. No, pokozcie mi ją. Nie bójcie się, przecie jo tutejsy, nie zdradzę wos, cobyście ta i co zakozanego cytali.
Gazda rad nie rad, wyciągnął i pokazał Matonogowi kalendarz.
– Dyć to polski! A zkądze wy to mocie?
– Kupiołek se w Nowym Torgu.
– A cy wyście to nie dostali od kogo?
Na to pytanie gazda trochę się zaczerwienił, jak gdyby go przyłapano na
grącem uczynku i przyznał się, że kalendarz dał mu lekarz w N. Targu, dr Jan Bednarski.
Matonog na drugi dzień był już w Nowym Targu.
Trudno domniemywać kim dokładnie był ów gospodarz z Podsarnia
rozczytujący się w polskiej książce. Lepiej znamy natomiast człowieka, który go na tym
nakrył. Aleksander Matonog, urodzony około 1885 r. w Podwilku, urzędnik z artystyczną
duszą i teatralną przeszłością, po opisanym wyżej zdarzeniu dotarł do doktora Jana Bednarskiego, któremu zaoferował włączenie się w działalność budzenia wśród Orawian,
polskiego ducha. Pierwszym jego poważnym zadaniem było uświadomienie miejscowej
ludności przed spisem powszechnym 1910 r. Dzięki wytężonej pracy prowadzonej z Eugeniuszem Stercułą i Adorianem Diveky 96,1% z ponad 16 tys. mieszkańców 14 polskich wiosek powiatu trzciańskiego przedstawiło się urzędnikom spisowym jako Polacy
– w Podsarniu 96,5 %, a w Harkabuzie 97,5 %. Trójka działaczy z Podwilka sprawiła
że, spis na tym obszarze przeprowadzono rzetelnie. Pozwoliło to uniknąć przekłamań
na temat charakteru narodowościowego ludności Orawy, tak jak to odbyło się 30 lat
wcześniej. Wtedy wbrew stanowi faktycznemu i nawet wcześniejszym danym, tereny
po granicę galicyjską sklasyfikowano jako całkowicie słowackie. W 1880 r. bowiem,
a następnie również w 1890 i 1900, za sprawą wpływów przedstawicieli inteligencji
słowackiej, władze węgierskie usunęły z kategorii spisowych Polaków, włączając ich
całościowo do słowackiej grupy etniczno-językowej. Machinację tę oparto wówczas na
znaczeniu pojęcia Tót – wcześniej oznaczającego ogółem Słowian, a u końca XIX w.
już tylko Słowaków. Tak więc polską ludność spisywano jako posługującą się językiem

słowiańskim, ale wyniki interpretowano już
później z przekonaniem, że chodzi o język
słowacki.
PODSARNIE
Działo się tak, mimo iż były już wów429 mieszkańców
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w Piwnicznej, Nowym Targu, Żywcu,
Jabłonkowie. Do wszelkich nasuwających
się w tym względzie wątpliwości odniósł się w 1885 r. Jiří Polívka: Szukałem więc
dialektu przejściowego z języka słowackiego do języka polskiego i, krótko mówiąc nie
znalazłem go. Na odwrót – zaskoczyła mnie znaczna czystość polszczyzny. Prawdę
tę później ks. F. Machay w słowach brzmiących jak manifest polskości w państwie
węgierskim: My tu Polocy, a ta nasa gwara nie jako miesanina, ba ta cysto polsko , jakom za granicom gwarzom. Lubor Niederle odnosząc się do spisu ludności
z 1900 r. zauważa: Oprócz tego spotykamy się jednak na Orawie ze znaczną liczbą
ludności polskojęzycznej. Są to nie tylko ci, którzy wskazali na język polski jako swój
ojczysty. Statystyka wykazuje ich tylko w Bobrowie, Klinie, Słanicy, Zubrohławie, Bukowinie, Czymhowej, Lesku, Podwilku i Ujściu [w tej ostatniej byli to zapewne emigranci z Galicji – red.] – ale i wielu z tych, którzy w danych statystycznych figurują jako
Słowacy. Tutaj, na Górną Orawę sięga obszar językowy polski, a według najnowszych
studiów, powiaty trzciański i namiestowski były pierwotnie niemal w całości polskie.
Czysto slowacki jest tylko powiat dolnokubiński. Przed tymi czeskimi badaczami był
już Słowak Pavol Jozef Šafárik, który już w 1843 r. wzmiankował, że granica etniczna
polska wchodzi na Węgry obejmując kilka wsi na Orawie.
Wszystkie powyższe opracowania, świadcząc jasno o polskim charakterze etnicznym i językowym części wsi na Górnej Orawie, posłużyć mogły za argumentację
w akcji budzenia ducha narodowego miejscowej ludności, którą inicjowali przedstawiciele inteligencji krakowskiej, czy ruchu podhalańskiego. Jednak za najważniejszą
należy tu uznać osobę dra Jana Bednarskiego, pochodzącego z Bystrej nowotarskiego
lekarza i posła do Sejmu Krajowego we Lwowie. Z pomocą przedstawicieli miejscowej
ludności kolportował na Węgrzech polską prasę i literaturę. Polityczny charakter pracy
SPIS LUDNOŚCI z 1910 roku

społecznej łączył z aspektem socjalnym
– udzielał bezpłatnych porad lekarskich,
a jako szczególne dzieło w tym względzie
uznać należy doprowadzenie do powołania
w Nowym Targu gimnazjum, w którym –
jak sam podkreślał – nie tylko dzieci Podhala znaleźć […] mają ożywczy strumień
polskiej wiedzy, ale także i madziaryzowane
polskie plemię, zamieszkałe na dawnym
polskim Spiżu i ziemi Orawskiej. Swoich
podopiecznych otaczał ojcowską opieką,
zapewniając im dach nad głową i materialne
wsparcie, na które nie szczędził prywatnych
pieniędzy.
W gronie pierwszych współpracowników
Bednarskiego znalazł się m.in. Wendelin
Kapuściak, wójt gminy Podsarnie, który
uczestniczył w rozprowadzaniu wśród
Jan Bednarski (1860-1926)
Orawian otrzymywanych od niego polskich czasopism i książek. Ponadto w prowadzonej korespondencji raportował o aktualnych nastrojach społeczno-politycznych.
Jak zauważa Jerzy M. Roszkowski w swej monumentalnej rozprawie pn. „Zapomniane
Kresy”, osoba Wendelina Kapuściaka doskonale przedstawia proces „odzyskiwania”
dla sprawy polskiej dusz orawskich gazdów – tenże, który jeszcze w 1908 r. uskarżał się
na brak „duchowieństwa, które by choć trochę pracowało nad pomocą nam Słowakom”,
już w 1911 r. informował, że w niedzielne popołudnia czyta rodzinie i sąsiadom po polsku – „I bardzo kochamy polskie czytanie (…) a jest to nasz język ojczysty” – stwierdzał
w liście.
Wendelin Kapuściak ur. 4 stycznia 1863 r.
w Podwilku. W 1888 r.
poślubił Marię Cieluch,
z którą przeniósł się
do Podsarnia, gdzie
w latach 1912-1926 pełnił
funkcję wójta. Z dużym
prawdopodobieństwem to
właśnie on był tym gospodarzem, który poznał
Aleksandra Matonoga
z dr. Bednarskim.
Koperta z listu adresowanego przez Wendelina Kapuściaka do starosty
spisko-orawskiego Jana Bednarskiego.

W DRODZE DO POLSKI
Pierwsza wojna światowa przyniosła osłabienie wszystkich państw, które
niegdyś dokonały rozbiorów Rzeczypospolitej, co pozwoliło teraz Polakom na
przystąpienie do odbudowy niepodległego kraju. Upadek monarchii Austro-Węgierskiej
dał możliwość ułożenia samodzienego bytu państwowego również Słowakom
i Czechom. Na Górnej Orawie ścierały się siły dążące do zjednoczenia z Polską oraz do
przyłączenia jej do Czechosłowacji.
5 listopada 1918 r. na wiecu obywatelskim w Jabłonce powołano Radę
Narodową, na zaproszenie której na Orawę wkroczyły polskie oddziały wojskowe. Jednak już w styczniu kolejnego roku zostały zmuszone do opuszczenia tego terenu na
skutek czeskiej intrygi dyplomatycznej. Ich miejsce zajęli żandarmi czescy, którzy wnet
dali się poznać z rozlicznych nadużyć wobec ludności cywilnej: rabunków, aresztowań
i napadów fizycznych posuniętych nawet do morderstw.
Dawali nam Czesi niedawno jakieś kartki do podpisania, aleśmy podpisu nie dali.
Było to oświadczenie, że nas Polacy zmusili do opowiedzenia się za Polską i że będziemy
wierni Czechom. Nie podpisaliśmy. Przybył nawet osiemnastego sam służny do naszej wsi
i zawołał wójtów i przedstawicieli gminy oraz okolicznych wsi Harkabuz, Sarni i Podszkla do

Rada Narodowa w skłądzie (od lewej): Ignacy Suwada - sekretarz, sołtys
Andrzej Grela - wiceprezes, Jan Piekarczyk - prezes, ks. Ferdynand Machay.

przysięgania na wierność Czechom. Aleśmy powiedzieli: nie chcemy Czechów bo strzelajo do kaplic i figur, księżom każą się żenić, z naszego proboszcza zabić chcieli [ks. Jan
Schelling był Słowakiem z Podbiela – red.]. Nikt ich tu nie chce, nawet pies zaraz siada
na ogonie, gdy ich zobaczy. No i nikt z nas nie przysięgał. Wtedy ów urzędnik z osobna
wzywał każdego wybrańca ze wsi, ale mu nie poszło i na ten sposób. Rozgniewał się
wówczas na dobre i zagroził, że nas wojskiem zmusi do posłuszeństwa. Zobaczymy co
Będzie dalej – pisał w liście do „Gazety Podhalańskiej” gospodarz z Podwilka. Odmowę
mieszkańców Podsarnia podpisywania się pod deklaracją wierności czechosłowackiej
republice opisywał w liście o Jana Bednarskiego również Wendelin Kapuściak. Wyrażał
przy tym niepokój o przyszłość po wycofaniu się polskich wojsk i zajęciu ich miejsca
przez Czechów. Uskarżał się na konfiskaty polskiej prasy i prosił o jej ciągłe dostarczanie.
Mieszkańcy nieuległych wiosek w 1919 r. mieli okazję dokładnie poznać warunki życia w państwie urządzanym przez Czechów. Poszczególne przypadki szykan
miejscowej ludności skrupulatnie odnotowywali polscy działacze i nagłaśniali w „Gazecie Podhalańskiej”:
W kwietniu [czeska] patrol przyszła do domu Antoniego Bielaka w Harkabuzie,
związała mu ręce w tył i tak biła, że krew rzuciła się ustami i nosem, następnie zabrała
mu 1.000 k. których nie dał stemplować.
Z końcem czerwca przyszła czeska patrol do Cyryla Szarka w Podsarniu,
pobiła go ciężko następnie zabrała do kasarni, gdzie przez parę dni pastwiono się nad
nim. Żonę jego pobili.
W lipcu czeska patrol zabrała do kasarni Stefana Olesiaka w Podsarniu, gdzie
go bito i głodem morzono.
Dnia 22 lipca internowali Czesi ponownie Olesiaka i jego córkę Paulinę,
żona zaś jego z obawy przed zrabowaniem żywego inwentarza uciekła z bydłem do
Polski. Naczelnik gminy na widok opuszczonej zagrody postawił koło domu wartę dla
pilnowania reszty dobytku. Następnego jednak dnia przyszła ponownie czeska patrol,
odpędziła wartę wyłamała drzwi domu i zabrała: ubranie wartości 1200 k. spodnie
wartości 200 k. kabat za 300 k. 25 klg. sadła wartości 730 k. wędzonej słoniny wartości
1820 k. 5 par bielizny wartości 1000 k. 10 kg cukru wartości 40 k. 25 kg mąki wartości
150k. 2 kopy jaj wartości 100 k. 5 kg. masła wartości 150 k.
Dnia 22 lipca napadła czeska patrol na dom Ignacego Szarka w Podsarni; widząc nadchodzących Czechów zaczął Szarek uciekać, wtedy patrol strzeliła za
nim kilkakrotnie. Wtargnąwszy do jego mieszkania zabrali mu Czesi srebrny zegarek
wartości 300 k. 3 kopy jaj wartości 180 k. 6 kg masła wartości 180 k. 7 bielizny wartości
1400 k. 3 pary ubrań wartości 3000 k. 3 rzemyki do spodni wartości 60 k. 2 szczotki do
sukna wartości 30 k. Nadto żonę Szarka, Katarzynę uwięziono.
Z Raby Wyżnej donoszą niebywałej strzelaninie karabinowej z ręcznymi
granatami, jaką urządzili Czesi w nocy z 5 n 6 lipca w Harkabuzie na Orawie. Prawdopodobnie przyśnił im się znowu napad ze strony polskiej.
Nowe aresztowania na Orawie. Czesi aresztowali w Sarni Gizelę Kocianową,
Stefana Olesiaka, Ignacego Siarkę i Serafina Sarniaka. Przyczyną aresztowania było

“Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska
jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest
matką, która wiele przecierpiała i wciąż na
nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości
szczególnej.”
Jan Paweł II
patryotyczne stanowisko synów tych gospodarzy
i oświadczenie się za Polską. Szczególną atencję
czeskich żołnierzy dla wyżej opisywanych
osób wyjaśniał dr Jan Bednarski w sprawozdaniu przeznaczonym dla władz zwierzchnich,
w którym odnotowywał, że znęcają się oni nad
rodzinami, których synowie, jako ochotnicy służą
w Wojsku Polskim. W innym miejscu wspominał
też o przedłużającym się stanie aresztowania
„Idziemy do Polski. To nasza matka”,
Józefa Możdżenia z Harkabuza, którego określił
plakat z 1919 r.
jako gospodarza bardzo sprawie polskiej oddanego.
Postępowanie Czechów obok wszelkich uciążliwości, które poza przemocą
odnosiły się do tak prozaicznych spraw jak brak możliwości swobodnego przekraczania
dawnej granicy galicyjskiej, pozwalało mniemać, że z oczywistą korzyścią dla Polski
przebiegnie plebiscyt, który miał zadecydować o losie terenów będących przedmiotem
sporu między Warszawą, a Pragą. Właściwe w tej sprawie postanowienie zapadło 27
września 1919 r. W głosowaniu uczestniczyć mieli Orawianie zamieszkali w powiecie
trzciańskim i namiestowskim, a do jego przygotowania i przeprowadzenia powołana
została Międzysojusznicza Komisja. Polacy i Czesi przystąpili do wytężonej działalności
agitacyjnej i propagandowej. Wszystko to odbywało się w trwającym napięciu wojskowym. Przysłane na obszar plebiscytowy wojska alianckie nie przedstawiały
większego znaczenia militarnego. Polscy działacze pod auspicjami Głównego Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego, prowadzili działalność w Tajnej Organizacji
Wojskowej i Legii Orawskiej, której zasadniczy skład tworzyli żołnierze Kompanii
Spisko-Orawskiej w 3. Pułku Strzelców Podhalański – na Orawie dowodzeni przez
por. Wendelina Dziubka. Wśród działaczy z wojskowym doświadczeniem odnajdujemy
Podsarnian: Karola Kozianę (plutonowy), Franciszka Olesiaka (plutonowy), Wendelina Siarkę (kapral), Wendelina Harkabuza (strzelec), Rudolfa Panciaka (Strzelec), Jana
Sarniaka (strzelec), Józefa Siarkę (strzelec), Pawła Siarkę (strzelec), Franciszka Stasiaka (strzelec) – nie są to jednak jeszcze wszyscy spośród części miejscowych „ojców
niepodległości”, których możemy przywołać po imieniu.
Gdy w 1928 r. obchodzono 10-lecie restytucji państwowości polskiej,
powzięta została idea wyróżnienia osób w ten proces zaangażowanych. Ustanowiono

w tym celu odznaczenie Medalu i Krzyża Niepodległości, którym w ciągu dekady lat
30. uhonorowano ponad 88 tys. Polaków – wśród nich ponad setkę Orawian, a w gronie
tym nie zabrakło zasłużonych mieszkańców Podsarnia i Harkabuza:
* Wendelin Kapuściak ps. „Macias” z Podsarnia (ur. 3 XI 1878) - “Był członkiem
organizacji polskiej od r. 1912 a podczas plebiscytu był najświatlejszym agitatorem dla
Polski. Śmiały i wytrwały”. Rozporządzeniem Prezydenta RP z 21 kwietnia 1937 r.
odznaczony Medalem Niepodległości.
* Józef Możdżeń z Harkabuza (ur. 26 XI 1870), syn Józefa i Rozalii z d. Bubla -”Od
r. 1912 był członkiem organizacji polskiej, biorąc żywy udział w uświadamianiu Orawiaków. Podczas plebiscytu jeden z najwierniejszych i najśmielszych pracowników”.
Rozporządzeniem Prezydenta RP z 21 kwietnia 1937 r. odznaczony Medalem
Niepodległości.
* Franciszek Olesiak z Podsarnia (ur. 28 X 1897), syn Stefana i Marianny
z d. Siarka - “Latem 1919 zgłosił się do dowództwa Kompanii Spisko-Orawskiej, by
walczyć z Czechami o przynależność Orawy do Polski i przez cały czas walki plebiscytowej karnie wykonywał zlecenia dowództwa. Komendant posterunku org. wojskowej.” Rozporządzeniem Prezydenta RP z 21 kwietnia 1937 r. odznaczony Medalem
Niepodległości.
* Paweł Siarka (ur. 19 I 1900) - “Latem 1919 zgłosił się do dowództwa Kompanii
Spisko-Orawskiej, by walczyć z Czechami o przynależność Orawy do Polski i przez cały
czas walki plebiscytowej karnie wykonywał zlecenia dowództwa.” Rozporządzeniem
Prezydenta RP z 17 marca 1938 r. odznaczony Medalem Niepodległości. Pierwszy jego
wniosek w 1936 r. nie został przyjęty - podobnie jak Wendelina Siarki (ur. 1 II 1897, brał
udział w org. wojsk.), który już nie złożył stosownego odwołania po wydłużeniu okresu
przyjmowania kandydatur.

Franciszek Olesiak (1897-1971)

Józef Możdżeń (1870-1950)

Medal Niepodległości, którm odznaczono
czterech działaczy z Podsarnia i Harkabuza.

Bracia Paweł Siaka (1900-1974) i Wendelin
Siarka (1897-1979).

Wendelin Kapuściak “Macias” (1878-1941), wedle zapisu w księgach parafialnych jego pierwsze imię
to Emeryk. Miał siedmioro dzieci, wśród których najstarszy - również Wendelin - został wzięty na
wychowanie przez matkę chrzestną, wdowę po Wendelinie Kapuściaku, który był wójtem.

Znaczącą część patriotycznych kadr na Orawie stanowiła młodzież. W raportach sytuacyjnych z tego okresu czytamy o szczególnej roli młodych Orawian, w utrzymywaniu
propolskich nastrojów. Spośród poszczególnych wsi, w których działały zorganizowane
związki młodzieżowe w Podsarniu i Harkabuzie liczyły one po piętnaście osób. Na stanie posterunku w Podsarniu znajdowały się zaledwie trzy rewolwery. Niemniej placówka
pod komendą Franciszka Olesiaka praktycznie nie musiała odczuwać już poważnego
zagrożenia ze strony czeskich żandarmów zainstalowanych w Podwilku i Piekielniku,
którzy zostali sparaliżowani atakami polskiej organizacji z przełomu maja i czerwca
1920 r.
Do wyczekiwanego z wielkimi nadziejami głosowania ostatecznie nie doszło.
W lipcu 1920 r., gdy bolszewicy zbliżali się do Warszawy, co oznaczało poważne
zagrożenie bytu państwowego, Polska została zmuszona do wyrażenia zgody na
rozstrzygnięcie sporu o przebieg południowej granicy przez sprzymierzone mocarstwa.
Był to jeden z warunków pomocy międzynarodowej dla Polski, ustalony na konferencji w Spa. Rada Ambasadorów, której przypadło w udziale rozgraniczenie Polski
i Czechosłowacji, całkowicie pominęła kryteria narodowościowe – po stronie czeskiej,
na terenach bezpośrednio przylegających do granicy, pozostało około 100 tys. Polaków. Werdykt pozostawił poczucie dziejowej niesprawiedliwości. Usankcjonowano
prawo Polski do części Orawy, jednakowoż poza jej granicami pozostały obszerne
etnicznie polskie tereny. Z obszaru spornego na Spiszu i Orawie, Polsce oddano 27
wiosek, a Czechosłowacji 44. Na Orawie w granicach Polski znalazło swoje miejsce
15 tys. osób – drugie tyle zostało za granicą. Jak wspominał te okoliczności ks. Machay: szczerze i mocno żałujemy, że się plebiscyt nie odbył. Dzisiejsze skrawki byłby
nam niewątpliwie i najgorszy plebiscyt przysądził. (...) Lecz bolszewicy zbliżali się do
Warszawy. Widmo największego niebezpieczeństwa nie pozwalało odczuć wielkiego
nieszczęścia, jakie Polaków dnia 28-go lipca 1920 spotkało, gdy Rada Ambasadorów
taką w dziejach bezprzykładną wiwisekcję przeprowadziła na ciele Polski.
***
Zdolność do poświęceń oraz zaangażowanie mieszkańców Podsarnia i Harkabuza przyczyniło się do zjednoczenia części Orawy z odrodzoną Rzeczpospolitą Polską.
Po osiągnięciu wzniosłego celu, przejawem zrozumienia dla potrzeby przejścia od ferworu walk do pracy nad osobistym i społecznym rozwojem było przystąpienie do budowania lokalnej spółdzielczości wraz z parafianami i proboszczem z Podwilka, ks.
Janem Góralikiem.
Jednym z doniosłych wydarzeń okresu międzywojennego na Orawie była wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego. 17 lipca 1929
r. przed dotarciem głowy państwa do Orawki i Jabłonki, gdzie odbywały się główne
orawskie uroczystości, to właśnie mieszkańcy Podwilka, Podsarnia i Harkabuza jako
pierwsi mieli możliwość jego powitania na dawnej galicyjsko-węgierskiej granicy.

W PODZIĘKOWANIU
BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI
Krzyż i Medal Niepodległości zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 r. Jego celem było uhonorowanie osób, które
zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w okresie przed wojną światową
lub podczas jej trwania, oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918 –
1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski. (art.1). Krzyż i Medal
Niepodległości miał charakter odznaczenia wojskowego.
Inicjatywa ustanowienia odznaczenia Krzyż Niepodległości zrodziła się w 1928
r., na wniosek Aleksandry Piłsudskiej, a z wnioskiem dotyczącym naprawienia krzywd, jakie spotkały liczne rzesze zasłużonych w pracy nad zdobyciem niepodległości,
a pominiętych w dotychczasowych listach odznaczeniowych Orderu Odrodzenia Polski
do Prezydenta Ignacego Mościckiego i premiera Kazimierza Bartla wystąpił w listopadzie 1928 r. gen. Kazimierz Sosnkowski.
Odznaczenie nadawał
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, któremu osobę odznaczoną
przedstawiał Prezes Rady Ministrów
na podstawie wniosków Komitetu
Krzyża i Medalu Niepodległości,
który ukonstytuował się 7 listopada
1930 r. Komitet ten składał się z pierwszych dziesięciu osób wyróżnionych
Krzyżem Niepodległości.
Odznaczenie w formie
Krzyża i Medalu opatrzone
było napisem “BOJOWNIKOM
NIEPODLEGŁOŚCI”. W medalu
o średnicy 35 mm przedstawiono

Awers i rewers Medalu Niepodległości.

wyobrażenie trzech hydr, przebitych trzema mieczam, a na rewersie monogram
“RP” - Rzeczpospolita Polska.
Koszty odznak i dyplomów
pokrywali odznaczeni. Według pierwotnego brzmienia rozporządzenia, można
było nadawać odznaczenie tylko do 31
grudnia 1932, następnie do 30 czerwca
1938, a za Zaolzie do 31 marca 1939.

Awers Krzyża Niepodległości.

W starszeństwie polskich orderów i odznaczeń, Krzyż Niepodległości
zajmował miejsce przed Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (IV
klasy), a Medal Niepodległości przed Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W latach 1930-1938 nadano:
•
•
•

Krzyż Niepodległości z Mieczami – 1817 osobom, w tym 323 razy pośmiertnie;
Krzyż Niepodległości – 35 271 osobom, w tym 7917 razy pośmiertnie;
Medal Niepodległości – 51 665, w tym 3019 razy pośmiertnie.

Posiadaczom Odznaczenia przysługiwało, m.in.:
• prawo do zniżki kolejowej;
• prawo pierwszeństwa ich dzieci przy przyjmowaniu do szkół państwowych i publicznych, do szkół samorządowych i zakładów naukowych oraz o zwolnienia od opłat
administracyjnych w tych szkołach i zakładach;
• prawo do zaliczenia do wysługi emerytalnej okresu działalności zmierzającej do
odzyskania niepodległości;
• prawo pierwszeństwa przy obsadzaniu stanowisk w urzędach, przedsiębiorstwach;
• prawo otrzymania pracy.

ODZNACZENI ORAWIANIE
Na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października
1930 r. (Dz.U.R.P. Nr. 75/30, poz 591) w latach 1933-1939 Krzyż i Medal Niepodległości
nadano niżej wymienionym osobom za pracę w dziele odzyskania niepodległości - a mianowicie:

Krzyż Niepodległości z Mieczami:
Ks. dr Machay Ferdynand z Jabłonki

Krzyż Niepodległości:

Dziubek Wendelin z Jabłonki, Hurkot Stefan z Głodówki Orawskiej, Krupa Ignacy
z Piekielnika, Krupa Jan z Piekielnika, Lorencowicz Wojciech z Krempach (zam. w Podwilku), Machay Eugeniusz z Jabłonki, Machay-Mikowa Józefa z Jabłonki, Mika Emil
z Lipnicy Wielkiej, Piekarczyk Jan z Jabłonki (ur. 1870), Sarek Maria z Piekielnika,

Medal Niepodległości:

Babiński Michał z Trzciany, Bałek Antoni z Piekielnika, Barnaś Jan z Piekielnika,
Biszczak Franciszek z Jabłonki, Borowy Piotr z Rabczyc, Brzezowicki-Dziurczak
Ferdynand z Zubrzycy Górnej, Brzezowicki-Dziurczak Ignacy z Zubrzycy Górnej,
Buławski Antoni z Jabłonki, Ks. Buroń Józef z Piekielnika, Caja Ignacy z Jabłonki, Caja
Karol z Jabłonki (ur. 1894), Caja Karol z Jabłonki (ur. 1899), Chowaniec Jan z Jabłonki,
Ciscoń Karol z Jabłonki, Dziubek Andrzej z Jabłonki, Dziubek Antoni z Jabłonki,
Dziubek Jan z Jabłonki, Dziubek Józef z Jabłonki, Faculak Andrzej z Lipnicy Małej,
Fitak Ignacy z Lipnicy Wielkiej, Hosaniak Alojzy z Podszkla, ks. Jabłoński Marcin
z Jabłonki, Jabłoński Wendelin z Jabłonki, Jagódka Franciszek z Podszkla, Jagódka

Wincenty z Podszkla, Joniak Jan z Orawki, Kapuściak Wendelin z Podsarnia, Kasprzak
Józef z Jabłonki, Kastyak Albin Andrzej z Trzciany, Kastyak Rudolf z Trzciany, Kobylak Jan z Jabłonki (ur. 1896), Kobylak Jan z Jabłonki (ur. 1894), Kobylak Paulina
z Jabłonki, Kowalczyk Józef z Jabłonki, Kubacki Franciszek z Lipnicy Małej, Kuczkowicz Michał z Orawki, Lach Ignacy z Lipnicy Wielkiej, Ledworuch Karol z Jabłonki,
Lichosyt Karol z Jabłonki, Łaś Karol z Lipnicy Małej, Machaj Augustyn z Jabłonki,
Machaj Ignacy z Jabłonki, Machaj Jan z Jabłonki, Machaj Józef z Jabłonki, Machaj Karol z Jabłonki, Machaj Stefan z Jabłonki (ur. 1898), Machaj Stefan z Jabłonki (ur. 1866),
ks. Machay Karol z Jabłonki, ks. Maślak Jan z Suchej Góry Orawskiej, Miśkowiec
Maria z Piekielnika, Mosur Ferdynand z Podwilka, Możdżeń Józef z Harkabuza, Naciasta Franciszek z Podszkla, Naciasta Jan z Podszkla, Naupauer Jan z Lendaku (zam.
w Jabłonce), Olesiak Franciszek z Podsarnia, Omylak Józef z Zubrzycy Górnej, Pakos
Jan z Lipnicy Wielkiej, Paś Antoni z Jabłonki, Pawlak Jan z Jabłonki, Piekarczyk Eugeniusz z Jabłonki, Piekarczyk Jan z Jabłonki (ur. 1897), Piekarczyk Maria z Jabłonki,
Pieróg Antoni z Jabłonki, Pieróg Florian z Jabłonki, Pieróg Jan z Jabłonki, Rafacz Ignacy
z Podwilka, Rafacz Jan z Jabłonki, Ratułowska Rozalia z Lipnicy Wielkiej, Ratułowski
Karol z Lipnicy Wielkiej, Ryś Antoni z Jabłonki, Sandrzyk Ignacy z Jabłonki, Sandrzyk
Jan z Jabłonki, Sandrzyk-Kubik Józefina z Jabłonki, Siarka Paweł z Podsarnia, Ks.
Sikora Antoni z Jabłonki, ks. Sikora Eugeniusz z Jabłonki, Sikora Jan z Jabłonki, Simrak Antoni z Podwilka, Smutek Wendelin z Jabłonki, Sperlak Karol z Jabłonki, Suwada
Ignacy z Jabłonki, Szymala Jan z Piekielnika, Tomala Karol z Piekielnika, Tylczak Jan
z Piekielnika, Ks. Urvay Franciszek z Machałówki (zam. w Podszklu), Wierczek Eugeniusz z Jabłonki, Wierczek Gizela z Jabłonki, Zborek Franciszek z Jabłonki, Zgama
Józef z Jabłonki, Zgama Weronika z Jabłonki, Zubrzycka Cecylia z Jabłonki, Zubrzycki
Ignacy z Jabłonki, Zubrzycki Karol z Jabłonki.

