
Bitwa na Jabłońcu  w opracowaniu Pani Zofii Szumilas 

 

 

   Cesarsko- królewscy huzarzy szturmują wzgórze jabłonieckie 11 gurdnia 1914 roku.  

 

   Na wstępie niniejszego opracowania pragnę nawiązać do informacji, że w Budapeszcie  

„ … jeden z placów otrzymał nazwę Limanowa, a na rewersie „żelaznej’ odznaki widnieją  

dwie nazwy: Verdun i Limanowa”
1
.  

Przytoczę tu następujący cytat z mego poprzedniego artykułu:  

   „ A dzielni węgierscy huzarzy (…) przelaną krwią na Jabłońcu pamiętnego roku 1914 

dopisali: Budapeszt – Limanowa”
2
.  

Zapytałem tak: 

   „Czyż to nie powód do szczególnej dumy?”
3
 

Odpowiedziałem: 

   „Bez wątpienia tak, ale i też zobowiązanie do troski o pamięć”
4
. 

* * * * * 
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   W tym miejscu należy dziś zapytać: 

   -Czy pamiętamy o miejscu spoczynku bohaterskich żołnierzy tak węgierskich jak i innych 

narodów? 

Odpowiedź będzie taka sama: 

   -Bez wątpienia tak. 

Jak długo już pamiętamy? 

   -Dobiega już sto lat. 

Kto zabiega o te pamięć? 

 -   Przede wszystkim, pedagodzy, dzieci i młodzież szkolna, organizacje (np. Koła Gospodyń 

Wiejskich), stowarzyszenia (np. Limanowskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej Jabłoniec 

1914), władze administracyjne i komunalne, a także miejscowi proboszczowie oraz biskupi 

wraz z kapłanami. 

Jakie formy upamiętniające to wydarzenie sprzed prawie 100 lat prowadzimy? 

- Akademie, wycieczki na cmentarz żołnierski, występy ucharakteryzowanych honwedów 

węgierskich i dowódców wojskowych, wspomnienia z tej bitwy, a przede wszystkim 

odprawiane w rocznicę bitwy i Dzień Zaduszny w kaplicy na Jabłońcu Msze święte za 

poległych bohaterów. 

 

Śmierć pułkownika Othmara Muhra, bohaterskiego dowódcy 9. pułku huzarów grafa Nádasdy'ego  

z Sopronia 

 



Temat bitwy na Jabłońcu jest moją pasją. Tym razem zainteresowałem się ludowymi 

modlitwami, pieśniami , a także piosenkami powstałymi w czasie jabłonieckich bojów w roku 

1914. Do dziś zachowała w tradycji mieszkańców Podjabłońca bardzo wymowna w treści 

ludowa piosenka anonimowego autora: 

1. Dnia ósmego grudnia, 

Jak zaczęło świtać, 

Zaczęli się Austryjanie   

Z Moskalami witać. (2x) 

2. Poczekaj, Moskalu, 

Ty pogańska duszo! 

Maszeruje pułk dwudziesty, 

Na proch cię rozłupią.(2x) 

 

3. Widzisz nas, cesarzu, 

Jakich masz Polaków. 

Daj ci, Boże ,abyś złączył 

Warszawę i Kraków. (2x) 
 

Choć Józef Piłsudski tylko biwakował w Limanowej, jednak zachowała się o nim 

jedna zwrotka piosenki, także wymownej uczuciowo: 

 

 Józef Piłsudski – wódz ukochany 

 Całemu światu dobrze jest znany. 

 Prowadzi nas na bój, na trud. 

 Niechaj go strzeże dobry Bóg. 

Refren: Co oni (Moskale) dawno  nam zabrali, 

 To my im z ,,dziadkiem” (Piłsudskim, który miał wąsy) już odebrali. 

 
Nadesłała ją Pani Genowefa Czajanka z Bytomia . Jej ojciec Alojzy Czaja (ur. 1902 r., 

ul. Jabłoniecka 6)  śpiewał ją często. 

 



 

 

Rodziny - żony, matki, dzieci oczekiwały na mężów, synów i ojców. Zbliżały się 

Święta Bożego Narodzenia. Na tym tle udana kolęda, która wyraża uczucia tęsknoty za 

najbliższymi.Oto jej słowa:  

1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi, 

W polu żołnierze, w domu rodzina, 

Co za smutna wigilija – każda matka, familija 

Ojca wspomina (2x) 

 

2. Mówili ludzie jeszcze dziś rano: 



Chłopy na Święta urlopy dostaną. 

Wokolutko okien stały 

I wyglądały (2x) 

 

3. Matka się krząta wokoło komina, 

Mówi do dzieci: ,,Szósta godzina 

Bierzcie sadek, ubierajcie  

Sami sobie doradzajcie,  

Bo ojca nie ma”. (2x) 

 

4. Matka się krząta wokoło pieca, 

Najstarszy synek lampę zaświeca, 

Ale idzie ku stołowi, 

Każde z bólem serca mówi: 

,,Ojca nie widać”. (2x) 

 

5. Siadajcie dzieci koło wieczerzy, 

I matka siada, opłatek bierze, 

Łamie i dzieciom rozdaje, 

Przypomina obce kraje, 

Gdzie jej mąż miły. (2x) 

 

6. ,,Kochane dzieci , cóż byście dały, 

Gdybyście teraz ojca ujrzały, 

Gdyby tu z wami za stołem, 

Wieczerzając razem społem 

Opłatek łamał”. (2x) 

 

7. Powieczerzali, pomodlili się, 

Dzieci do spania położyły się . 

Dwóm najstarszym matka w nocy  

Każe około północy  

Iść na pasterkę. (2x) 

 

8. Dzieci z pasterki przyszły z ludziami, 

Zastały matkę przed obrazami, 

Co odprawia część różańca , 

To na intencyję ojca , 

Żeby się wrócił. (2x) 

 

9. To wy nie śpicie, matuś kochana? 

I my nie będziem aże do rana  

Zakolędujemy sobie  



Maleńkiemu, który w żłobie  

Jest położony. (2x) 

 

10. Boża Dziecino w ubogim żłobie! 

Serdeczne prośby ślemy ku Tobie. 

Spraw to, nasz Niebieski Panie, 

Niech ta wojna już ustanie  

Wróć ludziom pokój. (2x) 

 

11. Niech gospodarze wrócą do chatek, 

Męże do żon swych, syny do matek! 

Niech ta wojna już ustanie. 

Wróć ludziom pokój. (2x) 

 

Tej wojennej kolędy powstałej Podjabłońcem w czasie pierwszej wojny światowej 

nauczyła swoje dzieci Maria Szumilasowa, która już nie żyje 26 lat, ale kolęda ta jako ludowy 

utwór trwa nadal w pamięci mieszkańców Podjabłońca. Nauczył się jej także Ks. Kan. Jan 

Rachwał i chętnie ją śpiewał w czasie odwiedzin kolędowych razem z dziećmi z Podjabłońca. 

 

 



 

 

W czasie wojny lud zanosi błagania do Boga o pokój, o powrót bliskich do domów 

z życiem. Zapożyczywszy melodię polskiego hymnu anonimowy autor ułożył błagalna pieśń, 

której przytaczam kilka wymownych zwrotek: 

 

1. O Matko Boska, czegośmy doczkali, 

Że każdy człowiek przed Tobą się żali. 

Wojna okrutna, straszne krwi rozlanie, 

O Matko Boska, co się z nami stanie? 

 



2. Strumieniem z oczu łzy płyną w rodzinie, 

Ojciec i matka nie wiedza o synie. 

W oczach ich stoi widzenie smutne, 

Jak syna ranią szrapnele okrutne. 

 

3. Rzewnie łzy  leją siostry za swych bratów, 

Że straszną śmiercią giną z tego świata. 

Szablą zrąbany, granatem stargany, 

Ratuj nas, ratuj, Jezu mój kochany. 

 

4. Najstarszy syn mój na wojnę zabrany, 

Na naszych barkach stargane łachmany. 

Wróć do nas ojcze, abyś nas przyodział, 

Chleba nam kupił i do ust nam podał. 

 
Tę pieśń również często śpiewała Maria Szumilasowa (ur. w roku 1898) i uczyła nas 

jej śpiewać. 

 

 



 

W czasie działań wojennych zwykle powstają pieśni religijne, najczęściej błagalne. 

Ale bywa też inaczej. Otóż właśnie w okresie trwania frontu na Jabłońcu grupa młodzieńców 

mających po kilkanaście lat ułożyła piosenkę o swojej przygodzie , jaka ich spotkała.  

Oto jej tekst: 

 

1. Raz o późnej godzinie  

Szedłem sobie do domu. 

Co mnie w drodze spotkało , 

Nie mówiłem nikomu. 

Ale mi się nic nie stało, 

Bo ja baciar, jakich mało. 

2. Moskale mnie złapali, 

Siuda, siuda ha! 

Razem z Dyrkiem związali. 

Siuda, siuda ha! 

A Bartusia na ostatku. 

A śtupaj sam, siuda bratku. 

3. Do Sącza-śmy przybyli, 

Siuda, siuda ha! 

Na ziemi – śmy posnęli, 

Siuda, siuda ha! 

Moskale herbatę warzą 

I o naszym losie gwarzą. 

4. My słuchamy, słuchamy, 

Co z nami będzie, 

Czy sie skończy na strachu 

I wielkiej biedzie. 



Moskal warzy, nam się marzy 

Do ucieczki czas się darzy. 

5. Zabierz tabak, a ty kabat. 

Bywaj zdrowy, rus kij sałdat! 

6. Już my przecież minęli  

Te rosyjskie szpony. 

Już my przecież przybyli 

Do wsi Męciny. 

I konserwę zapleśniałą  

Wydobywaj, by zjeść śmiało. 

7. Ta spleśniała konserwa 

Nie była zdrowa. 

Cosik mnie z niej bolało,  

Dość, że nie głowa. 

Ale mi się nic nie stało, 

Bo ja baciar,  jakich mało. 

8. Teraz będę grzeczniejszy, 

Będę siedział w domu. 

Na pociechę rodzicom 

I jesce komu? 

Wszystkim pannom w okolicy, 

Co ich nawet nie policy. 

xxx 

Dla wyjaśnienia podaję, że wspomniany w powyższej piosence (śpiewanej oczywiście 

gwarą) Dyrek to Jan Kądziołka urodzony w 1893 roku. Cała rodzinę Kądziołków nazywano 

Dyrkami. Natomiast o wspomnianym także w piosence Bartusiu nie wiadomo nic więcej. Był 

jednak autentyczną postacią tej przygody wojennej zakończonej wesoło, choć nieco groźnie 

się zapowiadającej. 
 



 

 



 

 

 

 

xxx 

Przy okazji warto zobaczyć kilka zdjęć związanych z Jabłońcem i wojną z 1914 r. 

 

1. Nauczyciele przy pomniku Otmara Mühra. 



 

Stoją od lewej: Stanisław Ceglarz, Ks. Jan Rachwał, Józef Kuchejda (dyrektor 

okupacyjnej szkoły – wysiedlony z Poznańskiego), Władysław Oleś, Antoni Bieda, 

Jan Kalisz. 

Fotografia reprodukowana z Almanachu Ziemi Limanowskiej nr 18, Jesień 2004, 

str.47 

 

2. Zdjęcie Franciszka Szubryta  w mundurze , który zginął na włoskim froncie. 



 Fotografię udostępnił Pan Jan Janczy, wnuk Franciszka Szubryta. Według jego relacji, 

 dziadek zginął w maju 1915 roku. 

 

3. Zdjęcie zniszczonego domu Wincentego Odziomka z Mordarki Podjabłońca. 

 

 Fotografia reprodukowana z Almanachu Ziemi Limanowskiej nr 18, Jesień 2004, 

 str.13 

 

Z treści przytoczonych pieśni i piosenek oraz zdjęć widać, że każda wojna (także i ta 

pod Limanową w roku 1914) niesie ze sobą nieszczęście, strach i różne straty. Dlatego często 

śpiewajmy w Suplikacjach: 

Od powietrza, głodu , ognia i wojny 



Zachowaj nas Panie! 

 

Okopy na Jabłońcu. 

 

W ramach wywiadu na taką mini-sesję naukową zorganizowaną przez Zespół Szkół 

Samorządowych Nr 1 w Limanowej (1994 r.) udało się zdobyć wspomnienie z bitwy na 

Jabłońcu od mieszkańca tego przysiółka Pana Adama Chudego (nieżyjącego od 16 lat). 

Wywiad prowadziła pani mgr Agata Stypuła (nauczycielka tej szkoły). 



  

Żołnierze imperialnej armii carskiej. 

 



 

 Pan Adam Chudy dość szczegółowo przedstawił te dni walki, o których wiedział od 

swej mamy pani Antoniny Chudy z Jasiców (ur. 1901), która miała liczną rodzinę. 

Pani Antonina opowiadała synowi, ze ludność miejscowa nie opuszczała swych 

domów, choć wojsko im radziło się wyprowadzić, bo może ich spotkać śmierć. 

Przygotowywali się do tego, żegnali się nawzajem.  

Wojsko nie było skoszarowane, tylko stało na posterunku dzień i noc, korzystając 

z okopów, które były tam przygotowane na najtrudniejsze dni. 



  

Węgierscy huzarzy na patrolu.  Cesarz Franciszek Józef I. 

 

Brat mamy Pana Adama Chudego - Józef Jasica (kolejarz) przedostał się do Czech. 

Mama natomiast upiekła chleb i postanowiła z młodszym rodzeństwem udać się do Sowlin, 

gdzie mieszkała ich rodzina – Bednarczyków, z której później wyrósł Ks. Biskup Piotr 

Bednarczyk. Brat mamy Władysław Jasica później miał tam dojść. Ponieważ w stajni została 

krowa, więc odprowadził ją do Królów Podprzylaskiem (nr domu 16) i puścił ja do lasu, gdzie 

mogła przeżyć najtrudniejsze dni. Ale doszło do walk, wszyscy więc zostali w domu. Chowali 

się po kątach, nawet nie wystawiali głowy. Bardzo się bali. Ucieszyli się, gdy sąsiad 

Kądziołka  Jan (ur. 1893),  (ten Dyrek z piosenki) ukradkiem podszedł do ich domu 

i pocieszył ich, żeby się nie bali, że jakoś przeżyją. I przeżyli. ,,Było to straszne „ – mówił 

Pan Chudy, ale wkrótce zaczął działać Czerwony Krzyż. Zbierano pozabijanych, rannych, 

jęczących żołnierzy. Opatrywano rannych, ratowano ich życie. W domu Króla Władysława 

urządzono szpital polowy. 

Pan Adam Chudy pamięta z opowiadań rodziców, że niektórzy młodzieńcy z tych 

terenów byli powoływani do wojska, ale walczyli na froncie włoskim (Bośnia,  

Hercegowina). Wspomina nazwisko Wrony z sąsiedniej wioski. Jego zdaniem oni także 

przyczynili się do odzyskania niepodległości Polski. 



Udzielający wywiadu Pan Adam Chudy wspomina, że często sam wskazywał drogę na 

cmentarz żołnierski na Jabłoniec obcokrajowcom, którzy nie zapomnieli o grobach swoich 

rodaków spoczywających na cudzej ziemi. 

Wieczny pokój daj im, Panie! 

  



  

Komendat Józef Piłsudski, Wskrzesiciel Państwa Polskiego, na starych kartach pocztowych z epoki. 

 

Prezentowane w artykule ilustracje, za wyjątkiem opisanych inaczej, pochodzą    z 

kolekcji p. mgr inż. Marka Sukiennika, prezesa Limanowskiego Stowarzyszenia Historii 

Ożywionej Jabłoniec 1914 



  

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej: Michał 

Futiakiewicz i Jakub Sukiennik w szeregach grupy rekonstrukcji historycznych LSHO Jabłoniec 1914. 

 

 


