1915 – Kalendarz Legionów

Przejęcie władzy w Sanoku w 1918 roku
na rzecz Państwa Polskiego
Traktat Brzeski zawarty 9 lutego 1918 r. na podstawie, którego Niemcy i Austro-Węgry
odstępowały Ukraińskiej Republice Ludowej, proklamowanej 25 stycznia 1918 r.,
Chełmszczyznę i części Podlasia, dał początek działaniom zmierzającym do odzyskania
niepodległości.
Cały naród zaprotestował w poczuciu wyrządzonej mu krzywdy.
Dzień 18 lutego został wyznaczony jako termin ogólnego narodowego protestu.
I rzeczywiście, w dniu tym ustało zupełnie wszelkie życie na całym obszarze Galicji.
Stanęła kolej, fabryki, urzędy. Odbywały się masowe wiece.
W Sanoku po przemówieniach na Rynku i odśpiewaniu Roty urządzono cichy
demonstracyjny pochód ulicami miasta. Zaraz po pochodzie delegacja usunęła ze sali
obrad Magistratu portret cesarza Franciszka Józefa I, a Organizacja samoobrony
narodowej z dr. Wojciechem Ślączką na czele ujęła w swe ręce całokształt spraw narodu.
Tymczasem zaczęła się zbliżać ostateczna klęska mocarstw centralnych. W październiku
1918 r. Koło Polskie w wiedeńskim parlamencie składa oświadczenie, mocą, którego
mieszkańcy Galicji uznają się za obywateli wolnego i zjednoczonego państwa polskiego.
W ślad za tym, wszyscy posłowie polscy, zebrani w Krakowie, tworzą, tzw. Komisję
Likwidacyjną i uchwalają zorganizować w kraju milicje celem obrony przed rozlicznymi
niebezpieczeństwami. Organizatorem tych milicji został mianowany brygadier Roja,
który komendantem na powiat sanocki mianował Antoniego Kurkę. Rozpoczynając
swoją działalność p. Kurka porozumiał się poufnie w połowie października 1918 r.
z prezesem „Sokoła” dh. Pytlem i odtąd Sokół sanocki stał się centrum przygotowań do
objęcia rządów w mieście i powiecie w imieniu Polski, kiedy nadejdzie odpowiednia
chwila.
Wieczór dnia 31.X.1918 r. doniósł pisemnie prezes „Sokoła” Adam Pytel ówczesnemu
burmistrzowi miasta Sanoka dh. Pawłowi Biedce, że nazajutrz dnia 1 listopada 1918 r.
o godz. 7 rano przybędzie do niego jako burmistrza miasta wraz z p. Kurką celem
ułożenia planu objęcia władzy w mieście dla Państwa Polskiego. Istotnie o oznaczonej
godzinie dnia 1 listopada 1918 r. jawili się pp Pytel i Kurka u dra Biedki, któremu
oznajmili, że tegoż dnia z nakazu P.K.L objąć ma się Władzę z rąk austriackich na rzecz
Państwa Polskiego.
Początkowo dr Biedka wyraził obawę co do powodzenia się sprawy, po zapewnieniu go
jednak, że stacjonowany wówczas w Sanoku batalion 54 p. p. złożony przeważnie
z Czechów wbrew jego komendantowi znienawidzonemu podpułkownikowi
Maksymowiczowi (Ukraińcowi) poprze akcję, zgodził się, by Władza została przejętą
imieniem Gminy miasta Sanoka na rzecz Państwa Polskiego. Do obrad wciągnięto
będącego na urlopie kapitana Franciszka Stoka, zasłużonego jeszcze przed wojną
działacza Sokoła w Sanoku i kapitana rezerwy Hofmana.

Na ten dzień na godzinę 1200 zwołał dh Pytel ogólne zgromadzenie członków Sokoła. Na ten
apel zebrała się licznie brać Sokola. Postanowiono przejąć władzę przed rozpoczęciem wiecu,
by zebranych na wiecu zawiadomić o fakcie dokonanym. Na prędce zwołał burmistrz Radę
miejską do magistratu, skąd zebrani z burmistrzem na czele udali się do koszar. Tu w kancelarii
komendanta dr Biedka przedstawiwszy się podpułkownikowi Maksymowiczowi oświadczył mu,
że jako burmistrz miasta imieniem Gminy wolnego-królewskiego Miasta Sanoka obejmuje
tymczasowo aż do ukonstytuowania się Rządu centralnego Władzę wojskową i cywilną na rzecz
Państwa Polskiego.
P. Maksymowicz zmieszał się, widać było, że został zaskoczony, uczynił też ruch, jakby szukał
przy swoim boku szabli lub rewolweru, a nie znajdując żadnej przy sobie broni - począł
przedstawiać, że on ma inne rozkazy od swojej Władzy przełożonej z Przemyśla (Miltar
komando), wyjął jakiś Dienstzetiel, który chciał odczytywać, na co jednak odezwał się p. Kurka,
że to wszystko nie ma żadnego znaczenia, że władze austriackie przestały istnieć, a zarazem
zażądał oddania magazynów broni i mundurów, gdy zaś p. Maksymowicz jeszcze coś chciał
mówić, przerwał mu kapitan Stok odzywając się do niego po niemiecku, że może być spokojny
o bezpieczeństwo swojej osoby i że dostanie asystę przy udaniu się do swego mieszkania. To go
zreflektowało, a widząc prócz delegacji złożonej z osób cywilnych, zapełnioną oficerami
czeskimi swą kancelarię – poddał się wezwaniu a tylko radził utrzymać wprowadzoną przez się
organizację wojskową, polegającą na wydzieleniu żołnierzy Ukraińców do osobnego oddziału.
Pp. Stok i Hofman zajęli się następnie odbieraniem koszar, przejęciem magazynów i innych
obiektów wojskowych oraz oddziału wojskowej policji, delegacja cywilna zaś wraz z p. Kurką
złożoną z burmistrza dr. Biedki, dr. Ślączki, dr. Rajchla i Adama Pytla udała się do urzędów,
a to do Starostwa, do Prezydium Sądu Okręgowego i do Dyrekcji Skarbu gdzie oznajmiła
dokonanie przejęcia Władzy na rzecz Państwa Polskiego. W sądzie oświadczono prezydentowi
Stanisławowi Obertyńskiemu, by odtąd wyroki aż do nadejścia innych zarządzeń były
wydawane w imieniu prawa, do czego p. Obertyński zastosować się i podwładnym Sądom
odpowiednie zarządzenia wydać – przyrzekł. W Dyrekcji Skarbu nadradca skarbowy
Władysław Bialikiewicz ze łzami w oczach przyjął delegacje uważając się za szczęśliwego, że mu
Opatrzność dozwoliła dożyć tej radosnej chwili wskrzeszenia niepodległej Polski. Równocześnie
inna część delegacji zajęła się zdejmowaniem austriackich godeł z budynków, w których dotąd
mieściły się urzędy austriackie. Godła te masowo znoszono przed dom Maksymowicza.
Po przejęciu Władzy deputacja powróciła na wiec do Sokoła, gdzie została owacyjnie przyjęta.
Przebieg przejęcia władzy w mieście przedstawił burmistrz dr. Biedka, a dh Adam Pytel
w swoim przemówieniu poinformował o utworzeniu się rządu polskiego jako Polskiej Komisji
Likwidacyjnej i odczytał odezwę do wszystkich komend i urzędów oraz wezwał do tworzenia
w mieście siły zbrojnej. W czasie zgromadzenia przybyli dwaj oficerowie czescy powitani burzą
oklasków i oświadczyli, że żołnierze czescy pozostaną w mieście jeszcze kilka dni, dopóki nie
zorganizuje się siła zbrojna polska.
Zgromadzenie zakończyło się licznym wstępowaniem druhów do milicji. W ciągu kilku dni
utworzyła się wcale pokaźna siła zbrojna, dobrze uzbrojona i to na szczęście w samą porę.
Niewielka, bowiem zwłoka wystarczyłaby do objęcia rządów w mieście przez Ukraińców.
Do wieczora tego dnia nie było w mieście godła austriackiego i nie miał na czapce żaden oficer
żaden żołnierz rozetki z austriackim orzełkiem.
Tak się odbyło w r.1918 w Sanoku przejęcie Władzy w ręce polskie.
Paweł Sebastiański

Browning 1900 (Model 1900, FN 1900, Browning Nr.1)
– pistolet samopowtarzalny konstrukcji Johna Mosesa Browninga.

John Browning (1855-1926)

Gewehr 1888

Dreyse M1907

Kropatschek rifle

Mannlicher–Schönauer rifle Y1903/14

Mannlicher Schönauer Mod. GK bolt action hunting
rifle cambered for 7×64 mm

Mauser Model 98

Karabin Maszynowy: Hotchkiss M1909 Benét–
Mercié machine gun

Pistolet maszynowy: Villar-Perosa

Karabin Maszynowy: Madsen machine gun

Model 1924 Stielhandgranate

Bomba Millsa (granat)

Brytyjski jednomiejscowy myśliwiec
z okresu I wojny światowej

Niemieckie działo przeciwlotnicze

1916 – Żołnierze w maskach przeciwgazowych przy
obsłudze ckm-u Vickers na stanowisku bojowym

1916 – Zaplecze przyfrontowe

Niemiecki samochód pancerny Ehrhardt E-V/4

POLSKA BROŃ STRZELECKA po 1918 r.
Odrodzona Rzeczypospolita zmuszona była budować swój przemysł
zbrojeniowy nieomal od zera i to w warunkach toczonej wojny polskobolszewickiej.
Doświadczenia wojenne dowiodły, że zakupy broni za granicą okazywały
się często niewystarczające, a dostawy nieregularne. Postawiono więc na
budowę i rozwój własnego przemysłu pracującego na potrzeby obronności
kraju.
Jedną z pierwszych inwestycji była zapoczątkowana w roku 1922 budowa
Państwowej Wytwórni Broni w Radomiu. Początkowo produkowano w niej
przede wszystkim karabiny Mausera wz. 1898 na nabój 7,9 x 57 mm.

Broń ta uznawana była wówczas za jedno ze szczytowych osiągnięć
w projektowaniu uzbrojenia, a niektóre z zastosowanych w niej rozwiązań
wykorzystywane są nawet we współczesnych konstrukcjach strzeleckich. Karabin
produkowano równolegle również w Warszawskiej Fabryce Karabinów.

Na potrzeby Policji Państwowej
i innych służb mundurowych
zaczęto też produkować rewolwer
Nagant wz. 1895 z bębenkiem na
7 nabojów 7,62 x 38 mm

1918-03-14 – Apel Komitetu Obywatelskiego Polek,
o ofiary na Fundusz Samoobrony Narodowej.

Sanok, 14.03.1918 r.
Polacy i Polki!
Obecna chwila dziejowa stawia nas w położeniu, w którym dla wywalczenia
należnych nam praw w wielkiej rodzinie ludów kulturalnych, trzeba będzie
skupić olbrzymie zapasy sił moralnych i materialnych.
W jakikolwiek sposób Bóg nam pozwoli ziścić umiłowany ideał wolnej
niepodległej i zjednoczonej Polski potrzebne nam będą środki materialne.
Komitet Obywatelski Polek apeluje tedy do wypróbowanej ofiarności
Rodaków i Rodaczek na cele narodowe, wzywając wszystkich do składania
choćby najdrobniejszych ofiar pieniężnych do Skarbca lepszej przyszłości
Narodu na fundusz samoobrony narodowej.
Za Komitet Obywatelski Polek
dawniej „Liga Kobiet” w Sanoku.
Antonina Dostalowa – sekretarka

Stanisława Tarnawiecka - przewodnicząca

Helena Pytlowa – skarbniczka

Dh prezes Adam Pytel
ur. 16.10.1856 r. w Żukowicach, zm. 30.10.1928 r. w Sanoku
Godność prezesa sanockiego „Sokoła” pełnił w latach:
1909-1911, 1914-1918, 1918-1927.
31 października 1918 r. Adam Pytel z ramienia
„Komitetu Samoobrony Narodowej”
i jako prezes „Sokoła”
uczestniczył w przejmowaniu władzy z rąk zaborcy.
Redaktor „Tygodnika Ziemi Sanockiej”
Kierownik Gimnazjum – 1912-1917
Burmistrz Miasta Sanoka od 18.09.1924 r. do 12.01.1928 r.

Ignacy Paderewski napisał następujący list do Adama Pytla.

Warszawa, 22 stycznia 1919 r.
Pytel, przewodniczący Sokoła, Sanok
Oby więcej rodziło się w Polsce uczuć takich, jak któremi
wzruszyliście mnie Druhowie i Druhinie Sokoła sanockiego.
Taka tężyzna moralna idzie od ducha zdrowego – od tej
dewizy, która przyświeca Sokołowi polskiemu.
Wy to Druhowie i Druhinie sokolskie jesteście najlepszą
cegłą w gmachu narodowym, bo w Waszych zastępach
płonął entuzjazm narodowy!
Wyście przygotowali młodzież na trud fizyczny i bohaterstwo.
Historya zapisze trwałymi zgłoskami dzieje sokolstwa w Polsce.

I. J. Paderewski

Komunikat III. Dnia 4 listopada 1918.
Wszędzie idziemy zwycięska naprzód. Oddział kapitana Bujalskiego
odrzucił wielokrotnie przewyższający go liczebnie batalion ukraińskich
legionistów poza tor kolei czerniowieckiej.
W akcyi tej odznaczył się szczególnie por. Dzieduszycki.
Nieprzyjaciel cofa się pospiesznie ostrzeliwany przez nas w kierunku
Żubrzy. Szkoła kadecka zajęta.
Chor. Wasilewski śmiałym wypadem ze szkoły Maryi Magdaleny
opanował ul. Kopernika i Sykstuską, aż po gmach poczty. Walka o pocztę ma
przebieg pomyślny.
Zajęty pałac Sapiehy, w którym mieściła się kwatera główna ukraińska.
Zdobyło tam karabin maszynowy.
Cytadela okrążona, ul. Kalecza wzięła. Ul. Gródecka, Kleparowska,
Janowska. Góra Stracenia w naszym ręku.
Ogród Jezuicki przez kap. Korwina w części zdobyty. Wzięliśmy dotąd
przeszło 100 jeńców.

1924 – Marszałek Józef Piłsudski wg. Rzepeckiego

8.XII.1918 - 8.VIII.1919 – Pancernik Gromobój

Gromobój – polski pociąg pancerny z okresu walk polsko-ukraińskich
w latach 1918-1919, powstał z inicjatywy kolejarzy z Zagórza.
Wykonany w Fabryce Maszyn i Wagonów w Sanoku.
Brał udział w walkach w rejonie węzła kolejowego w Zagórzu.
Jego pancerz zbudowany był z ceglanych ścian, między którymi znajdował
się żwir rzeczny.

1918 – OBROŃCOM WĘZŁA ZAGÓRSKIEGO

Polski żołnierz z synem na pokładzie Gromoboja

TALAR SANOCKI
SANOCKA TARCZA LEGIONÓW
KRÓLEWSKIE WOLNE MIASTO SANOK LEGIONOM
Wyk. Andrzej Budzicki

1914-191…

BÓG HONOR OJCZYZNA

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

1918-2018
Wyk. Andrzej Budzicki

List generała Rozwadowskiego do metropolity Szeptyckiego
opublikowany w „Słowie Polskim” 4 stycznia 1919 r. we Lwowie

Ekscelencjo Najprzewielebniejszy Księże Metropolito!
Miałem sposobność oświadczyć wczoraj oddawcy listu Ekscelencji i powtarzam
to pisemnie, że zarządzone w gmachu św. Jura rewizja za bronią i telefonami nie
mogła dotyczyć Głowy Kościoła unickiego, gdyż nie suponowałem za ani chwili,
aby za wiedzą Jego mogły takie przedmioty wojskowe pozostawać w obrębie
budynków kościelnych. Rewizja w mieszkaniu prywatnym Ekscelencji nie była
zupełnie nakazana i dla tego poleciłem zwrócić cała zabraną tam korespondencję.
Jednocześnie publicznie oświadczam, że nie było i niema dotychczas powodu,
abym względem szanownej osoby Waszej Ekscelencji ograniczenia jakiekolwiek
miał zarządzać.
Korzystając jednak z tej sposobności, aby zwrócić uwagę Waszej Ekscelencji,
że dotychczasowe stanowisko kleru ruskiego nie przyczyniło się w niczem
do złagodzenia barbarzyńskiego sposobu prowadzenia tej wojny ze strony
ukrainskiej. Komunikat oficjalny mego dowództwa oparty na niezbitych dowodach
i dokumentach, a ogłoszony w gazetach dzisiejszych da możliwość Waszej
Ekscelencji skonstatowania jak uzasadnionem było moje życzenie, wyrażone
przed paru tygodniami i ponawiane odtąd kilkakrotnie, aby Ekscelencja zechciał
podwładnemu Mu Duchowieństwu przypominać najusilniej obowiązek
chrześcijański zwalczania hańbiących wojsko i lud ukraiński gwałtów,
popełnianych ciągle na bezbronnej ludności, na zakładnikach, jeńcach wojennych,
oraz sanitarnej służbie polskiej.
Żałuję mocno, że Ekscelencja ograniczył się dotychczas na interwencjach li tylko
osobistych, z pewnością szlachetnie pomyślanych, lecz niestety przeważnie
bezowocnych. Akcja chrześcijańska i oficjalna Glowy Kościoła unickiego jest dziś
mojem zdaniem w tym kierunku nieodzowna, żeby wezwać podwładne Mu
Duchowieństwo do wpływania na złagodzenie form tej wojny, którą ze strony
ukraińskiej prowadzi się dziś wbrew wszelkim przepisom prawa
międzynarodowego.
Duchowieństwo unickie winno hamować, a nie, jak to kilkakrotnie stwierdzono,
podjudzać sztuczną nienawiść Ukraińców do Polaków, którą perfidnie rządy
austro-niemieckie od szeregu lat zaszczepiały.
Akcja bezpartyjna, zupełnie apolityczna, przede wszystkiem chrześcijańska
ze strony tak wybitnego Księcia Kościoła, jakim zawsze byłeś Ekscelencjo, może
wpłynąć też dodatnio na całokształt przyszłego stosunku obu tych przez
Opatrzność do spokojnego współżycia na tej ziemi przeznaczonych narodów.
Dlatego to moje przedstawienie ponawiam po raz ostatni przed całem

społeczeństwem polskim i ruskim przez opublikowanie niniejszego listu
do Najprzewielebniejszego Księdza Metropolity przesyłając zarazem Waszej
Ekscelencji wyrazy głębokiej czci i prawdziwego poważania.
Rozwadowski Gen. Dyw.

Urzędowe wyjaśnienie listu generała Rozwadowskiego
do metropolity Szeptyckiego
Całą ludność Lwowa i bezpośredniej jego okolicy bez względu na wyznanie
i narodowość żyje pod wrażeniem tragicznych wypadków na tle postępowania
wojsk ukraińskich, urągającego wszelkim międzynarodowym ustawom
i zwyczajom. Są one powszechnie znane i stwierdzone zostały nie tylko przez
władze wojskowe polskie ale także i przez czynniki neutralne tak , że zbytecznem
jest szerzej je tu opisywać. Nasze Dowództwo Wojsk Polskich stwierdziło w swym
komunikacie oficjalnym, że akty gwałtu dokonane przez poszczególne uzbrojone
oddziały narodowości ruskiej, na ujętych i rozbrojonych członkach polskiej siły
zbrojnej, na męskim i żeńskim personelu sanitarnym, na bezbronnej i nie biorącej
udział w działaniach wojennych ludności cywilnej, - nawet kobietach i dzieciach –
że unieruchomienie elektrowni i zakładów wodociągowych we Lwowie są czynami,
które zostają w jaskrawej sprzeczności nie tylko z zasadami prowadzenia wojny,
przyjętymi
przez
wszystkie
narody
cywilizowane,
uświęconemi
w międzynarodowych traktatach, lecz uchybiają uczuciom najprymitywniejszej
choćby humanitarywności i poczuciu etyki chrześcijańskiej, a wielu wypadkach
schodzą nawet poniżej poziomu moralnego najbardziej pierwotnych
i barbarzyńskich społeczeństw.
Wszystkie te fakty miały miejsce mimo, że tak Naczelne Dowództwo Wojsk
Polskich, jak i władze i dowództwa jemu podległe dokładały zawsze wszelkich
starań, aby zatarg zbrojny w Galicji wschodniej narzucony Narodowi i Państwu
Polskiemu przez pewne czynniki społeczeństwa ruskiego odbywał się w sposób jak
najmniej krwawy przy możliwie najdalej idącem poszanowaniu ogólnych
interesów obu narodów i przy zachowaniu wszelkich form kulturalnych. Niestety
jednak, to stanowisko nie znalazło po drugiej stronie zrozumienia, a Naczelne
Dowództwo Wojsk polskich widziało się zmuszone stwierdzić, że ze strony
ukraińskiej, a to ani ze strony rządu tak zwanej zachodnio-ukraińskiej Republiki
ludowej, ani ze strony duchowych kierowników Ukraińców, wciągu całego trwania
walk zbrojnych nie padł ani jeden głos protestu przeciwko gwałtom
i okrucieństwom, ani jeden nie został podjęty krok zmierzający do położenia kresu
bezmyślnemu pastwieniu się nad cywilną ludnością i jeńcami.
Moralna zatem odpowiedzialność za wszystkie te ubolewania godne akty, ponieść
musi całe społeczeństwo ukraińskie a między innymi także i duchowieństwo
grecko-katolickiego obrządku, pozostające w stałym kontakcie i porozumieniu

z kierującymi czynnikami kierującymi. Musimy tem większe wyrazić zdumienie
z powodu milczenia decydujących czynników ukraińskich ile że milczenie
to pokrywa gwałty, dokonywane już nie tylko na ludności polskiej, ale także
i ruskiej, czego najlepszym dowodem fakt zamordowania dwu Ukraińców
kolejarzy w Brzuchowicach i fakty unieruchomienia elektrowni i wodociągów we
Lwowie, z których przecież i ruska ludność korzysta. W tych warunkach pokojowe
współżycie ludności ruskiej z większością Polaków tak w mieście Lwowie, jak
i całym kraju natrafia na bardzo poważne trudności.
W obecnych gorących chwilach staje się też coraz bardziej niemożliwem
Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich, aby pokojowe współżycie przy
największym nawet wysiłku utrzymać. Podnieść przytem należy, że opinia
polskiego na wskroś miasta Lwowa coraz bardziej nabiera przekonania, że to
karygodne milczenie, to nie tylko przypadkowa abstynencja, lecz wynik
współdziałania Ukraińców po obu stronach linii bojowej, czego dowody coraz
bardziej się mnożą. I twierdzenie to nie pozbawione wszelkich cech
prawdopodobieństwa, nie może być ze względów natury wojskowej przez polskie
władze wojskowe dziś jeszcze publicznie dowodami podtrzymane.
Naczelny Dowódca Wojsk Polskich na Wschodzie zwrócił się obecnie do księdza,
Metropolity, jako Księcia kościoła i jednego z najbardziej powołanych duchowych
przywódców rusińskich, z ponownem oficjalnym żądaniem, aby z tytułu swojej
godności kościelnej i tytułu swego stanowiska wśród Rusinów Galicji i Ukrainy,
wezwał podwładne Mu duchowieństwo do wpływania na złagodzenie gwałtów
i okrucieństw, dokonywanych przez zbrojne oddziały rusińskie i aby ono przeciw
tak barbarzyńskiemu prowadzeniu wszelkiemi środkami wystąpiło. Zadanie
to postawiło Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich w tem przekonaniu,
że wypełnienie go jest obowiązkiem moralnym i chrześcijańskim tak księdza
Metropolity, jak i całego duchowieństwa ruskiego. W razie nie spełnienia tego
uzasadnionego zadania, zmuszone będzie Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich
uważać kler ruski również współwinny tych zbrodni i wyciągnąć z tego
w przyszłości odpowiednie konsekwencje.

MIESZKAŃCY POMORZA!
Po blisko 150 latach niewoli nadeszła chwila wyzwolenia. Wkraczające Wojsko Polskie
dokonuje przyłączenia tych ziem do Państwa Polskiego.
Jako Wódz Armji, której przypadło w udziale szczęście dokonania tego uroczystego,
historycznego aktu - witam Was przepełnionem radością sercem.
Odwieczne dziedzictwo Piastów i Jagiellonów, kolebka Kopernika wraca znowu do swojej
Macierzy.
Przed 600 laty wydarte królowi Władysławowi Łokietkowi przez Zakon Krzyżacki, po
zwycięstwach na polach Grunwaldu, Tannenberga i wiekopomnych walkach Kazimierza
Jagiellończyka zakończonych pokojem w Toruniu z Polską znowu złączone – dzieliło z nią czasy
najwyższej chwały i świetności złotego wieku Polski, aż do czasu zbrodniczego rozbioru naszego
Państwa.
Dzisiaj wraca do swojej Ojczyzny dzięki najszczytniejszych haseł postępu i sprawiedliwości
dziejowej, reprezentowanych przez bohaterskie Armje i szlachetne ludy Sprzymierzonych
Mocarstw Zachodu z nami zaprzyjaźnione, dzięki bohaterskim wysiłkom naszego żołnierza,
który od lat tylu, na wszystkich polach bitew, na obcych nawet ziemiach, od słonecznych Włoch
do brzegów morza Białego krew swoją za wolność, całość i niepodległość Ojczyzny przelewał.
Przed Wami dzisiaj otwiera się epoka nowego życia i świetności – nowego wieku złotego
Zygmuntów i Batorych, kiedy Wisła i nasze morze staną się znowu łącznikiem Polski z całym
światem.
Cała Polska w tym dniu radosnym oddaje hołd mieszkańcom tej ziemi za ich niezłomność,
hart ducha, wielkie cnoty obywatelskie, wytrwałość w twardej narodowej służbie.
W najcięższych czasach panowania siły nad prawem nie zwątpiliście nigdy w nieśmiertelność
narodu.

Dzień dzisiejszy jest dla Was najwyższą nagrodą.
MŁODZIEŻY POLSKA POMORZA!

Nie danem Ci było dotąd służyć
w szeregach Armji narodowej, dzisiaj nadchodzi pora czynu, więc wzywam do szeregów
braterskich WOJSKA POLSKIEGO, która ma strzec potęgi i świetności Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej.
Odezwa Naczelnika Państwa wzywa do pracy wszystkich obywateli Państwa Polskiego,
stojąc na gruncie tradycyjnej polskiej tolerancji bez względu na narodowość i religję. Jestem
przekonany, że wszyscy na to wezwanie odpowiecie wytężoną pracę dla dobra Państwa i tch
ziem, że spełnicie wszystkie obowiązki, jako obywatele tego Państwa, że wszędzie, zawsze
okażecie należny posłuch władzom państwowym polskim.
W radości i szczęściu dnia dzisiejszego zjednoczmy się wszyscy w pracy dla Państwa
Polskiego, jednością i pracą potężni.

DOWÓDCA FRONTU POMORSKIEGO

Józef Haller
Toruń, 21 stycznia 1920 roku.

Jenerał broni

Odznaka Legionowa
„Niech Żyje Polska 1914-1917"

Odznaka pamiątkowa
II Brygada Legionów Polskich 1914-1916

Odznaka pamiątkowa
„25-lecie Drużyn Polowych Sokoła"
1910-1935

Odznaka DPS – „Drużyna Polowa Sokoła"

Odznaka – Centralny Urząd Ewidencyjny Legionów
Polskich, Pierwszy Korpus Polski – PKP – Piotrków 1918

Odznaka pamiątkowa
NKN – Walka o niepodległość – 1914 r.
Odznaka 2 Pułku Ułanów Legionowych

Odznaka na szpilce
„Boże zbaw Polskę 1913"
Odznaka NKN Samarytanin
Polski Alegoria Polski
16.VIII.1914
1914 - Odznaka organizacyjna
Naczelny Komitet Narodowy

Odznaka pamiątkowa internowanych
„Huszt Rarańcza" – 1918
Odznaka pamiątkowa internowanych „Witkowice 1918"

Adam Asnyk

Do Sokołów
Wiersz umieszczony w „Pamiętniku Sokoła Krakowskiego” z 1896 r.,
a następnie w opracowaniu Tadeusza Miękisza z 1939 r. „Zarys historii Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku w 50. rocznicę jego istnienia”.

Do lotu, bracia Sokoły!
Rozwińcie skrzydlate hufce,
Gdzie blask jutrzenki wesoły,
Tam dążcie w swojej wędrówce,
Do ciał i duchów rozkwitu,
Do pełni ludzkiego bytu!
Zatoczcie nad naszą ziemią
Słonecznych polotów kręgi,
I budźcie tych, którzy drzemią,
Hasłem wskrzeszonej potęgi,
I tchnijcie ożywcze moce
W smutne dziedzictwo sieroce.
Z uczuciem szlachetnej dumy
Prowadźcie, o Przewodnicy!
Zwątlone, skarlałe tłumy
Do czystej życia krynicy,
Aby się rzesze napiły
Z źródeł młodości i siły.

Niech potężnieją ramiona!
Niech się rozrasta szeroko
Pierś silną wolą natchniona,
A męstwem zapłonie oko.
Cielesna niemoc niech znika,
Z nią nędzny duch niewolnika!
Z fizycznej siły wykwita
Sił wyższych czynność społeczna,
I mądrość w środki obfita,
I miłość ludzi słoneczna,
I wielkich poświęceń zdolność
Za wiarę, ojczyznę, wolność.
Więc naprzód, wierna drużyno!
W świetlanym kąp się błękicie,
A dla tych, co marnie giną,
Chcąc nowe wywalczyć życie,
Z niezłomną wolą postanów
Przemienić karły w tytanów!

Wśród wielkich,
szczególnie wyróżniamy Józefa Hallera
Generał broni Wojska Polskiego,

dh Józef Haller (1873-1960)
główny organizator i komendant
Polowych Drużyn Sokolich (1912-1914),
błękitny generał (1918-1919),
oraz

legionista,
dowódca Frontu Północnego i członek Ścisłej Rady Wojennej
w 1920 r.,
harcmistrz i przewodniczący ZHP,
prezes Komitetu PCK,
brat stryjeczny gen. Stanisława Hallera,
kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.

1867 – 2017
W 150. ROCZNICĘ UTWORZENIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO

„SOKÓŁ”
WE LWOWIE
Ku chwale Sokołów walczących o wolność i niepodległość Polski
Fundator TG „Sokół” w Sanoku
7 lutego 2017 r.

O niepodległość trzeba walczyć codziennie

11.11.1918 – 11.11.2018
W 100. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ
CZCIMY PRZYWÓDCÓW
I BOHATERÓW NARODOWYCH:
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO,
ROMANA DMOWSKIEGO,
IGNACEGO PADEREWSKIEGO,
GENERAŁA JÓZEFA HALLERA,
GENERAŁA TADEUSZA ROZWADOWSKIEGO,
WINCENTEGO WITOSA …
Tablicę ufundowało TG „Sokół” w Sanoku
11 listopada 2018 r.

CZOŁEM OJCZYŹNIE – SZPONEM WROGOWI!

1889-2019
130 LAT SANOCKIEGO „SOKOŁA”
DRUHOWIE
ZASŁUŻENI DLA „SOKOŁA” I SANOKA
DR KAROL ZALESKI (1856-1941)
DR KAROL PETELENZ (1847-1930)
ADAM PYTEL (1856-1928)
FELIKS GIELA (1859-1936)
DR STANISŁAW BIEGA (1862-1923)
INŻ. WŁADYSŁAW ADAMCZYK (…-1915)
DR EMIL GAWEŁ (1875-1921)
JAN KILLAR (1884-1939)
MJR TADEUSZ ZBYSZYCKI (1892-1987)
MARIAN SZAJNA (1873-1936)
Tablicę ufundowało TG „Sokół” w Sanoku
28 czerwca 2019 r.

