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Dr Lucjan Fac 

Ur. w 1966 r. w Przemyślu. Absolwent I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. J. Słowackiego w Przemyślu i jego nauczyciel od 
1995 r. Ukończył historię na Wydziale Humanistycznym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat obronił na 
Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Historyk wojskowości i lotnictwa. Krajoznawca. 
Pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Prze-
myślu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 
i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Prze-

myślu. Wieloletni wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Założyciel 
i redaktor „Historii Wojskowości Rocznika Przemyskiego” i kliku innych periodyków, 
serii wydawniczych: Biblioteczka Podchorążego, Biblioteczka Muzeum Narodowe-
go Ziemi Przemyskiej. Współzałożyciel i współredaktor miesięcznika „Nasz Przemyśl”. 
Pracownik Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Miłośnik turystyki historycznej 
i propagator turystyki pola bitwy. W swoich badaniach koncentruje się na historii 
wojskowości polskiego południowowschodniego teatru działań wojennych. Jest au-
torem i współautorem czterech książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych i ponad 
dwustu popularnonaukowych. Współpracował przy realizacji kilkudziesięciu filmów 
dokumentalnych dla TVP, Discovery, BBC. Uczestnik wielu konferencji naukowych 
i popularnonaukowych z zakresu historii i krajoznawstwa. 

Wojna ta była pierwszą zwycięską wojną 
odradzającej się Rzeczypospolitej. Rozpo-
częła się 1 listopada 1918 r. zbrojnym wy-
stąpieniem Ukraińców we Lwowie, którzy 
przejęli kontrolę nad większą częścią mia-
sta. Działania militarne trwały osiem mie-
sięcy i 16 dni, od 1 listopada 1918 do 16 lip-
ca 1919 r. W walkach zginęło około 10 tys. 
żołnierzy polskich i ok. 15 tys. ukraińskich. 

Pod względem formy prowadzonych dzia-
łań bojowych jej przebieg można podzie-

lić na trzy etapy. I – od 1 do 22 listopada 
1918 r. samorzutnie podjęte przez polską 
społeczność Lwowa walki prowadzone 
w mieście, (tzw. ruski miesiąc). II – od grud-
nia 1918 r. do kwietnia 1919 r. – „wojna 
wychodzi w pole”. Zapoczątkowała go 
ofensywa ukraińska na Lwów, tzw. krwawe 
święta Bożego Narodzenia. W drugiej fazie 
przeszła w okres walk partyzanckich prowa-
dzonych przez oddziały ochotnicze ludności 
polskiej samego Lwowa, Galicji Wschodniej 
i Wołynia oraz napływających z głębi kraju 

Wojna polsko-ukrain’ska 1918–1919
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Orlęta pełniły w międzywojennej Polsce rolę 
kamieni na szaniec, jaka w ćwierć wieku póź-
niej przypadła chłopcom „Zośki” i „Parasola”. 
Naród, który by nie otaczał czcią swych bo-
haterów, ich heroizmu nie czynił wzorcem wy-
chowawczym – byłby mówiącą tym samym 
językiem populacją tutejszych, nie duchową 
wspólnotą. 

Rozpad ck monarchii  
i 1 listopada w Przemyślu

Wydarzenia z 1 listopada we Lwowie za-
skoczyły wszystkich. Inicjatywa znalazła się 
w rękach ukraińskich. W tym samym czasie 
w Przemyślu inicjatywa jest raczej po stronie 
polskiej. Z pewnością strona ukraińska ocze-
kująca ciągle sygnału ze Lwowa przespała 
najodpowiedniejszy moment, gdy w sąsied-

niej Żurawicy stał do ich dyspozycji oddział 
pod dowództwem M. Feduszki liczący po-
nad 200 żołnierzy. Jak na te decydujące 
chwile była to siła bardzo znaczna. To, co 
działo się na ulicach Przemyśla, było dla 
jego mieszkańców po prostu szokiem. Jak 
daleko każdy sięgał pamięcią, miasto było 
zawsze przepełnione wojskiem. Potężny gar-
nizon twierdzy, dowództwo i jednostki Okrę-
gu Korpusu nr X. Dyscyplina i morale w tej 
masie wielonarodowościowego żołnierskie-
go tłumu pogarszały się wręcz z minuty na 
minutę. Erozja armii była widoczna gołym 
okiem, a rozpad był kwestią chwili. Jednak 
świadomość tak szybkiego jej rozpadu była 
obca zarówno polskiej, jak i ukraińskiej stro-
nie. To właśnie ck armia była dotychczas 
spoiwem wielonarodowościowej monarchii. 
Sytuacji nie uratowało również mianowanie 

formacji regularnych. III – od maja 
do lipca 1919 r. – działania ofen-
sywne o charakterze operacyj-
nym, w których brały udział 
związki taktyczne 
i operacyjne obydwu 
armii. To ofensywy 
gen. W. Iwaszkiewicza, 
gen. J. Hallera, gen. 
A. Grekowa, marszał-
ka J. Piłsudskiego. Etap 
ten trwał aż do osią-
gnięcia linii Zbrucza  
16 -17 lipca 1919 r.

Wojna młodych ludzi

Największe nasilenie walk w etapie I mia-
ło miejsce we Lwowie i w Przemyślu. Nic 
też dziwnego, że w obu miastach wzięła 
w nich udział młodzież. Skala jej udziału, 
poświęcenie i ofiara nie miały precedensu 
w dotychczasowej historii Polski. U pro-
gu niepodległości „orlęta” spełniły swoje 
pragnienie. Walczyły, nierzadko z bronią 
w ręku na ulicach swoich miast, na swoich 
podwórkach, u boku dorosłych, sąsiadów, 
przyjaciół. Ofiarami walk padali i dorośli, 
i dzieci, żołnierze i cywile, kobiety i męż-
czyźni. Ofiara najmłodszych zasługuje jed-
nak na szczególną pamięć współczesnych 
rówieśników. Jest to swoisty depozyt historii 
złożony w ręce następnych pokoleń.

W walkach na terenie Lwowa udział wzięło 
1421 młodocianych obrońców. Najmłodszy 
miał 9 lat. O cztery lata starszy był Antoni Pe-
trykiewicz, który zmarł w wyniku odniesionych 
ran w walkach na Persenkówce. Odznaczony 
został przez J. Piłsudskiego Orderem Virtuti 
Militari, do dzisiaj jest najmłodszym kawa-
lerem tego odznaczenia. Tylko nieco starszy 
od Antosia Petrykiewicza był syn Aleksandry 

Zagórskiej, twórczyni Ochotniczej Legii 
Kobiet we Lwowie, Jerzy Bitschan, 

który zginął w walce na Cmen-
tarzu Łyczakowskim. 
W walkach nieraz bra-
ły udział rodzeństwa. 
Tragiczny jest los po-
chodzącego z Płocka 
rodzeństwa Grabskich. 
Najmłodsza Helena 
była uczennicą 5. klasy 
Gimnazjum Żeńskie-
go w Płocku. Uciekła 

z domu, przedostała się do 
Lwowa, gdzie zgłosiła się do 

Ochotniczej Legii Kobiet. 11 kwietnia 
1919 r. zginęła w wyniku ostrzału artyleryj-

skiego podczas warty przy Dworcu Głównym. 
Nie miała jeszcze 15 lat. Jej starszy brat, Jan, 
był żołnierzem 8. pułku piechoty, zginął pod 
Tarnopolem 14 czerwca 1919 r., mając zaled-
wie 18 lat. Trzeci z rodzeństwa Tadeusz, żoł-
nierz 24. pułku piechoty, ciężko ranny w bitwie 
pod Czyszkami. Długo walczył o życie. Zmarł 
w szpitalu w Płocku 28 lutego 1920 r. Cała 
trójka odznaczona została Krzyżem Wa-
lecznych. Całe mnóstwo przykładów pięknej 
postawy, którą młodzież lwowska i nie tylko 
zdawała egzamin ze swojego wychowania 
i patriotyzmu. Rolę młodzieży w wojnie 1918–
1919 r. w książce „Budowanie Niepodległej” 
Wojciech Giełżyński spuentował: Lwowskie 

Ofiara najmłodszych 

zasługuje jednak na 

szczególną pamięć 

współczesnych 

rówieśników. Jest to 

swoisty depozyt his-

torii złożony w ręce 

następnych pokoleń
Lorem ipsum
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niepodległościowych,  spośród których naj-
silniejsze były Polska Organizacja Wojskowa 
i Polskie Kadry Wojskowe. Nieocenionym 
wsparciem stali się uczniowie, studenci, jak 
ich wtedy nazywano, przemyskich szkół 
średnich z organizacji skautowskich, har-
cerskich. Niezwykłą skutecznością wykazali 
się w tym momencie kolejarze przemyskiej 
POW, którym udało się przejąć kontrolę 
nad całym węzłem kolejowym, 
a nawet wysłać pierwsze pocią-
gi. Należało jak najszybciej po-
zbyć się wielonarodowościowej 
masy żołnierzy z Przemyśla. Po-
woli to następowało. Należało 
zabezpieczyć najważniejsze 
obiekty koszarowe i magazy-
ny ck armii, a jak ogromnymi 
zasobami one dysponowały, 
zdano sobie sprawę dopiero 
w momencie, kiedy przyszło 
organizować odsiecz Lwowa, 

a następnie zaopatrywać go w amunicję. 
W tym momencie do powstających żywio-
łowo oddziałów polskich zaczęli dołączać 
zwykli ochotnicy wcześniej nieobjęci żadną 
pracą konspiracyjną Wśród nich uczniowie 
i dzieci. Miejscem szczególnym były kosza-
ry byłego 45. pułku piechoty na Zasaniu. 
Stały się swoistą arką, na którą ciągnęli 
ochotnicy z różnych stron miasta. Informa-

dowódcą tej masy wojskowej w Przemyślu 
gen. Stanisława Puchalskiego. Jeszcze na 
dzień przed tymi wypadkami, obserwując 
normalne, ułożone od wielu lat, stosunki 
i relacje na mieście, nikt nie dopuszczał do 
siebie myśli, że wszystko to może rozsypać 
się w przeciągu kilku chwil. Dlatego szereg 
działań z obu stron było zdecydowanie 
spóźnionych czy asekuranckich. Najlepiej 
sytuację odgadywali ci, którzy znajdowali 
się najbliżej żywiołu żołnierskiego, młodzi 
członkowie POW. Zupełnie intuicyjnie za-
chowała się wreszcie młodzież, a nawet 
dzieci. Wydarzenia przedpołudniowe 1 listo-
pada to absolutny chaos, w którym widać 
wyraźnie rolę kilkudziesięciu ludzi, którzy 

wykazali się 
odwagą, ini-
cjatywą i zdol-
nością improwi-
zowania. Przykładem 
niech będą koszary 45. pp 
na Zasaniu. Por. Henryk Huragan Bęben, 
por. Aurer,  ppor. Marian Doskowski, por. 
M. Adamowski, por. Łobarzewski, podpo-
rucznicy Nowosielecki, Furdyna, Porem-
balski i Adam Mantel, sierżanci Marcinów 
i Nadziak. Dzięki indywidualnym zdolno-
ściom kilkudziesięciu ludzi udało się przejąć 
kontrolę nad najważniejszymi obiektami 
wojskowymi. Działania te realizowane były 
przez działaczy konspiracyjnych organizacji 

„Młodzież przemyska szkół średnich żywo odczuwała i współżyła z wypadkami i 

zdarzeniami, jakie na ziemiach polskich rozgrywały się w czasie wielkiej wojny 

i walk legionowych. W szeregach harcerskich przysposabiała się do zadań, które 

ją czekały. Ramy tej organizacji  jednak niezupełnie wystarczały, wobec bliskości 

walki i wobec śledzenia młodzieży, przez K-stelle (oddział wywiadu i kontrwy-

wiadu CK). Toteż młodzież szkół średnich utworzyła za inicjatywą śp. Stanisława 

Osostowicza, Stanisława Nowosielskiego, śp. Wacława Motyki, Józefa Follprechta 

i Leona Kisiela tajną organizację wojskową, dnia 17 sierpnia 1917 r. Zaczątkiem 

jej była część młodzieży gimnazjalnej zrzeszonej w Organizacji Młodzieży Narodo-

wej wg Niepodległościowej, zakonspirowana przed resztą członków. Komendantem 

oddziału wojskowego był Stanisław Nowosielski (pseudonim Sułkowski), który 

dla zakonspirowania się i zachowania autorytetu rozkazów przez niego podpisy-

wanych sam był członkiem pierwszej dziesiątki pod innym pseudonimem. Rozkazy 

redagowane były przez Stanisława Nowosielskiego, śp. Stanisława Osostowicza, 

ś.p. Wacława Motykę, dowódcę pierwszej dziesiątki, i Józefa Follprechta, dowód-

cę drugiej dziesiątki. Stanisław Nowosielski łącznie ze swym sztabem podlegał 

komendantowi Obwodu POW Przemyśl. Niezawisłość nominalna była utrzymana ze 

względu na konsekwencje, jakim młodzież szkolna mogłaby ulegać, nawet ze strony 

nieprzyjaznej POW części społeczeństwa. Łącznikiem z Komendą POW był śp. Stani-

sław Osostowicz. W roku 1918 organizacja ta, skutkiem powyższego, weszła w zupeł-

ności w plan całości przygotowań do walki, jaki przez POW na terenie Przemyśla 

był organizowany. Wszyscy członkowie organizacji byli wyposażeni w karabiny 

„Manlichery”, zdobyte albo drogą kradzieży w pułkach austriackich, albo drogą 

kupna od żołnierzy. Ćwiczenia teoretyczne odbywały się w domu śp. Wacława Motyki 

(przy ul. Grunwaldzkiej nr 55), praktyczne bez broni na Lipowicy w Przemyślu. 

Komenda znajdowała się w domu śp. Stanisława Osostowicza. Pierwsze dziesiątki 

rozrastały się z dniem każdym w coraz liczniejsze zastępy młodzieży, 

która, nawet ta najmłodsza, tj. od lat 10 do 16, była przez członków 

tej organizacji ujęta w ramy i żywo oraz pomocnie współpracowa-

ła z akcją ogólną, zmierzającą do zrzucenia jarzma przez Walkę 

o Niepodległość.

T. Osostowicz, „Bohaterscy uczniowie” w: wydawnictwie 

pamiątkowym z okazji obchodu 15-lecia niepodległości 

państwa polskiego – Oświata to Potęga” Przemyśl 1933. 

Młodzież skupiona w szeregach POW garnęła się nie 

tylko do służby liniowej. Uczniowie odegrali w wal-

kach o Przemyśl ogromną rolę, przydzieleni do różnych 

oddziałów odsieczy, „zuchowatych” 5. pp. Leg., „ósmaków” 

z 8. krakowskiego pp, przy  oddziałach artylerii, patro-

lu kawalerii 2. p uł. Sami wchodzili w skład oddziałów 

przemyskich utworzonych na Zasaniu. Od 1 listopada 

wraz z powstałymi oddziałami obsadzali linię Sanu, 

broniąc miasta do momentu nadejścia odsieczy.  

Ck Gimnazjum
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Herman Liberman, W. Błażowski, dr Le-
onard Tarnawski, Feliks Przyjemski) i czte-
rech Ukraińców (S. Zahajkiewicz, I. Żownir, 
A. Aliśkiewicz, M. Demczuk). Nieco później 
dokooptowano jeszcze przedstawiciela lud-
ności żydowskiej, dr. Leiba Landaua. Któż 
mógł się wtedy spodziewać, że już najbliż-
sze godziny i dni całkowicie przekreślą skła-
dane gwarancje i rozbudzone nadzieje na 
słoneczną przyszłość. Wydaje się jednak, że 
obydwie strony faktycznie grały na zwłokę, 
chcąc zmobilizować większe siły do przeję-
cia kontroli nad miastem. Faktem jest, że 
jednak przez trzy dni ta forma współrzą-
dów istniała i wielu, szczególnie starszych, 
polityków wierzyło w szanse jej 
powodzenia. 

Ukraiński zamach w nocy 
z 3 na 4 listopada 1918 r. 
i okres „wojny pozycyjnej”

W nocy z 3 na 4 listopada 
strona ukraińska zerwała po-
rozumienie z 1 listopada. W tej 
sytuacji 4 listopada strona pol-
ska powołała Polską Radę Na-
rodową skupiającą przedsta-
wicieli wszystkich działających 
w mieście, a w zasadzie, wo-
bec opanowania śródmieścia 
przez Ukraińców, na Zasaniu 
partii i organizacji. To właśnie 
Polska Rada Narodowa z sie-
dziby przy ul. Barskiej sprawo-
wała władzę w najgorszym dla 
miasta okresie listopada 1918 r. 
Przygotowania Ukraińców do 
przejęcia kontroli nad miastem 
ukończono 3 listopada. W nocy 
z 3 na 4 listopada do Przemyśla 
wkroczyły oddziały ukraińskie 
zorganizowane w miejscowo-

ściach Medyka, Nehrybka, Pikulice, Sielec. 
Współpracowały one z ukraińską milicją 
w mieście oraz z 30-osobowym oddzia-
łem Ukraińskich Strzelców Siczowych. Ten 
ostatni stanowił najbardziej wartościowy 
segment sił ukraińskich. Siłami ukraińskimi 
dowodził płk Szafrański.  Pretekstem do 
zerwania rozejmu był jakoby atak patrolu 
polskiego na stację kolejową w Medyce, 
w którym rannych zostało kilku ukraińskich 
chłopców. Akcja ukraińska zajmowania 
dworca zbiegła się w czasie z przybyciem 
na dworzec lokomotywy ze Lwowa. Przybył 
nią płk W. Sikorski, który o mało nie dostał 
się do niewoli ukraińskiej. Dzięki przytomno-

cje rozchodziły się zdumiewająco szybko 
właśnie szczególnie wśród ludzi młodych. 
Młodzież stawała na wysokości zadania. 
W koszarach tych pojawiła się również pani 
Wincenta Tarnawska i szereg kobiet, które 
przystąpiły do przygotowywania posiłków. 
Pomoc kobiet była wszechstronna, nie tyl-
ko posiłki i kuchnia, punkty opatrunkowe, 
warta, łączność, telegraf. Pomagały m.in. 
Maria, Emilia i Stefania Capówny, Pe-
lagia Mieszczankowska-Bonecka, Maria 
Górzanka, Klara Niznik, Iza Kossakowska, 
Anna Krutyjówna, Irena Benschówna, Ma-
ria Cyburtówna, Helena Cyburtówna, Ma-
ria Kisielówna, Zofia Kobierzyńska, Weroni-
ka Radejowska, Cecylia Pantoł czy 15-letnia 
Dekańska, która zresztą z bronią w ręku 
wzięła czynny udział w walce.

Polsko-ukraińska Komisja rządząca  
i Polska Rada Narodowa, listopad 1918
1 listopada 1918 r. w godzinach popołu-
dniowych do Przemyśla przybyła delegacja 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej z Krakowa 
(hrabia Aleksander Skarbek, hrabia Zyg-
munt Lasocki, Władysław Grzędzielski). 
Próbowała się ona dostać koleją do Lwo-
wa, co w zaistniałych okolicznościach nie 
było już możliwe. Delegacja przeprowa-
dziła rozmowy z gen. S. Puchalskim, które-
mu udzieliła poparcia, apelując jednocze-
śnie do polityków polskich pozostających 
w Zjednoczeniu Towarzystw Polskich o pod-
jęcie rozmów z Ukraińską Radą Narodową. 
Rozmowy prowadzone były prawdopo-
dobnie w budynku Komendy Miasta przy 
ul. Mickiewicza od godz. 15 do 22 w nocy 
z udziałem delegacji PKL, a w obecności 
gen. S. Puchalskiego i jego szefa sztabu, 
Jandy. Ze strony polskiej uczestniczyli dr 
Włodzimierz Błażowski, dr Józef Mantel, 
Feliks Przyjemski, dr Leonard Tarnawski, 
a ze strony ukraińskiej Andrzej Aliśkiewicz, 
Michał Demczuk, dr Włodzimierz Zahaj-
kiewicz i Iwan Żownir. Efektem rozmów 
było powołanie mieszanej Komisji polsko-
-ukraińskiej oraz  podpisanie umowy, któ-
rej celem było zapobieżenie walkom na 
terenie miasta i jego dewastacji.  Komisja 
2 listopada wydała odezwę „Do ludności 
miasta i powiatu!”. W skład Komisji weszli: 

Odezwa polsko-ukraińskiej Komisji rządzącej z 2 listopada

Aleksander hr. Skarbek. Reprezentując PKL, 1 listopada wziął udział w roko-
waniach polsko-ukraińskich w Przemyślu
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ści kolejarzy został przerzucony na Zasanie. 
Był to moment krytyczny dla miasta, przy-
szedł bowiem rozkaz gen. S. Puchalskiego, 
komendanta dowódcy Przemyśla, o pod-
daniu Ukraińcom miasta i wycofaniu się 
aż do Rzeszowa. Uznano jednak, że został 
napisany w niewoli pod przymusem i w 
takiej sytuacji nie może obowiązywać. Po 
przejęciu kontroli nad śródmieściem Ukraiń-
cy z marszu podjęli również próbę zajęcia 
Zasania. Zatrzymały ich jednak polskie po-
sterunki wystawione przez por. Leona Ka-
zubskiego. Ukraińcy nie podjęli próby forso-
wania Sanu, zatrzymali się na przyczółkach 
mostowych i wystawili swoje posterunki. 
W międzyczasie na Zasaniu pojawił się por. 
Huragan Bęben, któremu Kazubski prze-
kazał dowództwo nad nielicznymi oddzia-

łami wzdłuż Sanu obsadzającymi odcinek 
od Zakładu Braci Albertów na wschodzie, 
przez klasztor sióstr Benedyktynek, aż po 
Dom Robotniczy. Przyczółek mostu kole-
jowego powierzył byłemu legioniście ppor. 
Stanisławowi Fleszerowi, który mimo że był 
kaleką bez jednej nogi, zgłosił się do dyspo-
zycji władz polskich. Zjawił się również cho-
rąży legionista Tatara, któremu powierzono 
zadanie zorganizowania oddziału jazdy. 
W ciągu dwóch godzin, dobierając sobie lu-
dzi i wykorzystując zasoby posiadane w ko-
szarach 45. pp, stworzył pierwszy oddział 
przemyskiej kawalerii. Pośpiech był bardzo 
wskazany, dlatego zaraz po osiodłaniu koni 
oddziałek został wysłany przez Kazubskie-
go nad San na patrol. Miał zaprezentować 
posiadaną siłę obrońców Zasania. Na 
ulice Zasania wyjechał również samochód 
ciężarowy z ustawionymi na nim przez inż. 
Grabowskiego ckm, który miał wraz z ma-
łym oddziałem piechoty interweniować na 
zagrożonych odcinkach przy próbach forso-
wania Sanu. Determinację do walki miała 
z kolei potwierdzać wytoczona haubica, 
którą por. Adam Mantel wytoczył przed ko-
szary, a lufę skierował na miasto. Co praw-
da haubica miała zaśniedziały zamek i nie 
nadawała się do natychmiastowego uży-
cia, ale wrażenie robiła duże. I o to w sumie 

w tym momencie chodziło. Na przyczółki 
mostowe skierowano oddziałki porządnie 
wyekwipowane i uzbrojone. Działania te 
miały ogromne znaczenie. W panującym 
chaosie miały stworzyć wrażenie realnej siły 
obrońców Zasania i ich determinacji do 
walki. W ciągu następnych dwóch dni por. 
Leon Kazubski przystąpił do formowania 
z tych oddziałków pułku. Będzie to 10. pp, 
który wchłonął znaczną liczbę przemyskiej 
młodzieży. W sąsiedniej Żurawicy marazm 
panował do południa 4 listopada. Żołnie-
rze stopniowo opuszczali koszary, pozosta-
wiając w nich broń i wyposażenie. Udawali 
się na stację kolejową, gdzie oczekiwali na 
jakikolwiek środek transportu. Tutaj dzięki 
interwencji ks. Józefa Panasia, byłego ka-
pelana Legionów Polskich, udało się prze-
jąć kontrolę nad koszarami i zorganizować 
obronę. Było to konieczne w oczekiwaniu 
odsieczy, która miała nadejść z Krakowa. 
Bardzo na nią liczono i nadeszła!

„Orlęta” bronią własnego gniazda
Zanim przybyła „odsiecz krakowska”, Prze-
myśl zamienił się w miasto frontowe. Li-
nia frontu przebiegała na Sanie. Trwała 
wymiana ognia pomiędzy posterunkami, 
podejmowane były próby zajęcia Zasania 
z zaskoczenia, tak jak 6 listopada. Wielo-
krotnie wybuchały gwałtowne strzelaniny, 
które, niestety, oprócz strat materialnych 
przyczyniały obu stronom zabitych i ran-
nych. 4 listopada na Bakończycach zginął 
Adam Kończy, członek Harcerskiego Klubu 
Sportowego „Czuwaj”, rozpoczynając listę 
Przemyskich Orląt, którzy zginęli w walkach 
z Ukraińcami. Mimo to młodzieży dopisy-
wały fantazja, entuzjazm i przekonanie, że 
wszystko się dobrze skończy. W tym samym 
dniu uczniowie IV klasy gimnazjum na Za-
saniu, Alfred Twaróg, Marian Bronisław 
Wąsik i Jan Guzek, podkradli się do dwóch 
ukraińskich armat na Zniesieniu, wykręcili 
z nich zamki i zakopali w ogrodzie rodziny Generał Władysław Sikorski - współorganizator obrony Zasania

Obrońcy Przemyśla, pierwszy z lewej Marian Kordziewicz
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Twarogów. Jak się później okazało, w wal-
kach o Przemyśl strona ukraińska nie dyspo-
nowała artylerią, co w ogromnym stopniu 
ułatwiło zdobycie miasta 11 listopada. Mło-
dziutki Franciszek Buchtalarz wspominał: 
W dniu 8 w niedzielę, przed południem też 
byłem na drugiej stronie (w prawobrzeż-
nej części 

miasta zajętej przez oddziały ukraińskie), 
gdy wybuchła strzelanina i Ukraińcy do-
stali ogromnego strachu; miałem wrażenie, 
że w tym dniu Przemyśl mógłby być wol-
ny, gdyby przyszło do ataku. W dniu tym 
stała na warcie legionistka, o ile się nie 
mylę, Julianna Benstch (faktycznie Irena 

Benstchówna), rodem z Poznańskie-
go. Trzeba ją było widzieć, jak kropiła 
z karabinu na Ukraińców – aż dusza 
rosła! A chłopaki nasi za jej przykła-
dem wskoczyliby w wodę. Działo się 
to też przy kładce koło domu robot-
niczego... Sam Buchtalarz mimo 
swojego młodego wieku, 19–20 lat, 
kreował się już na dorosłego. Nie 
było to trudne, szczególnie mając 
do czynienia dookoła z bardzo 
młodymi „żołnierzami”. Wspomina 
w innym miejscu swojej relacji: ”: Za 
zasłonami z żelaza mostowego le-
żał też często ze mną może 16-let-
ni chłopiec (niestety, nazwiska 

nie pamiętam) – ten dzwoniąc ząbkami, 
może z zimna, a może z powodu gwizdu 
kul, ciągle powtarzał, że to nie jest żadna 
wojna tak ciągle leżeć i pukać od czasu 
do czasu. Wykombinował że w koszarach 
45. pp są konie – a więc muszą być ułani. 
I dziecko rzeczywiście widzia-
łem dnia 12 listopada na rynku 
pustym wówczas, bez czapki, 
rannego w głowę z przepaską 
na czole, gdy dumnie siedząc 
na koniu, prowadził oddziałek 
z 6 może takich jak on chłopa-
ków z karabinami i szablami. 11 
listopada ze swym oddziałkiem 
konnym przekradł się on gdzieś 
za Ostrowem na drugą stronę 
na tyły Ukraińców.

Zresztą obydwie strony mogły 
liczyć na poparcie młodzieży 
gimnazjalnej, chociaż na sku-
tek epidemii grypy (hiszpanki) 
frekwencja w szkołach była 
zdecydowanie niższa. Te przy-
musowe ferie wyłączyły sporą 
część ukraińskiej młodzieży, 
która do szkoły docierała spoza 
miasta. Młodzież tzw. studenc-
ka, czyli uczniowie gimnazjów, 
uczyła się w gimnazjum przy ul. 
Dobromilskiej (Słowackiego). 
W 1895 r. zachodnie skrzy-
dło tego budynku stanowiło 
gimnazjum z polskim językiem 
wykładowym, a wschodnie 

z ruskim językiem wykładowym. W 1906 r. 
na potrzeby rozrastającego się Zasa-
nia utworzona została filia Gimnazjum 
z polskim językiem wykładowym, która 
w 1909 r. przekształciła się w II Gimna-
zjum. W zaistniałej sytuacji od pierwszych 
chwil listopadowych wydarzeń i walk mło-
dzież przemyskich szkół bardzo aktyw-
nie włączyła się w ich przebieg. Ks. Józef 
Panaś wspominał, że byli to uczniowie 
VII i VIII klas gimnazjalnych. Wraz z mło-
dzieżą pospieszył z karabinem w ręku prof. 
Sykała, dając piękny przykład młodzieży, 

Most kolejowy

Plan sytuacyjny z 11 listopada
Typowy austriacki wagon artyleryjski z 1915 r. pociągu typu V. Zdobyte wa-
gony tego typu były używane w polskich pociągach „Śmiały”, „Piłsudczyk”
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że nastąpił czas czynu, a nie ra-
dzenia. W lepszej sytuacji znalazła 
się młodzież II Gimnazjum, która 
na Zasaniu miała o wiele większą 
swobodę działania, szczególnie od 
4 listopada.

Grupa „San” i odsiecz  
Przemyśla, 10–11 listopada 1918 r.

Dowództwo Grupy „San” gen. Bo-
lesław Roja powierzył mjr. Julianowi 
Stachiewiczowi, oddając mu do 
dyspozycji: kadrowy batalion 5. 
pp Legionów („zuchowaci”) pod 
dowództwem kpt. Henryka Kroka-
-Paszkowskiego w składzie jednej 
kompanii piechoty oraz plutonu 
ckm. Dowódcą kompanii był por. 
Władysław Bortnowski; kompanię 
strzelecką  8. pp pod dowództwem 
por. Zajączkowskiego; oddział „Le-
gii Oficerskiej” pod dowództwem 
podkapitana Baranowskiego; 2 ba-
terie po 2 dosyć leciwe działa ka-
libru  9 cm pod dowództwem kpt. 
Edmunda Knoll-Kownackiego; plu-
ton 2. p. uł. pod dow. plut. Henryka 
Dobrzańskiego. 

Stan Grupy „San” 
kształtował się na 
poziomie 67 ofi-
cerów i 273 szere-
gowych, 2 ckm, 
4 działa 81 koni, 
13 wozów i 2 kuch-
nie polowe. Adiu-
tantem mjr J. Sta-
chiewicza został 
chorąży Józef 
Wiatr. Wzmoc-
nieniem odsie-

czy był pociąg pancerny dowodzony przez 
kpt. Prymusa, który oczekiwał na oddziały 
krakowskie w Radymnie. Mjr Julian Sta-
chiewicz po przybyciu do Żurawicy nakazał 
wyładunek swoich oddziałów i przejście do 
Przemyśla na Zasanie. Tutaj oddziały kra-
kowskie połączyły się z zachwyconymi ich 
przybyciem przemyślanami i mimo małej 
liczebności odsieczy entuzjazm zapanował 
szczególnie na widok pociągu pancernego. 
Ten, niestety, dokonał swoistego falstartu, 
bowiem jego dowódca, kpt. Prymus, źle zro-
zumiał rozkazy i zamiast udać się na Zasa-
nie, przejechał przez most na prawy brzeg 
Sanu i rozpoczął prywatną, i to w sensie 

dosłownym, wojnę. Prywatną, jako że w tym 
czasie na stronie ukraińskiej przebywała pol-
ska delegacja dyskutująca na temat rozej-
mu. Oczywiście nasi delegaci natychmiast 
zostali aresztowani, a na pociąg runęła lawi-
na ognia z broni maszynowej. Gdy dowód-
ca zorientował się w sytuacji, natychmiast 
wycofał się na Zasanie, gdzie z kolei spłynę-
ła na niego lawina „krytyki” ze strony Juliana 
Stachiewicza. Nie chodziło tutaj już nawet 
o kurtuazję, ale zdradzona została obecność 
pociągu pancernego, który miał być atutem 
w walkach następnego dnia. 

I bitwa o Przemyśl, 11 listopada 1918 r.

Plan ataku opracowany przez Stachiewi-
cza, a konsultowany z mjr. Knollem-Kow-
nackim, przewidywał, po neutralizacji 
ukraińskich punktów ogniowych ogniem 
polskiej artylerii z Lipowicy i Winnej Góry, 
uderzenie oddziałów z pociągiem pancer-
nym przez most kolejowy, po jego zdobyciu 
zajęcie kładki  i mostu drogowego. Atak ten 
miały wesprzeć dwa uderzenia skrzydłowe. 
Kompania żurawicka miała sforsować San 
w rejonie Buszkowic i wyjść na tyły Przemy-
śla w rejonie stacji towarowej Bakończyce. 
Od strony Krasiczyna ataku skrzydłowego 
miały dokonać oddziały kawalerii, które 
miały z Zasania sforsować linię Sanu na 
wysokości Prałkowiec. O godzinie 8 odbyła 
się narada u ppłk. Juliana Stachiewicza, na 
której zaznajomiono wszystkich uczestników 
ze szczegółowym planem ataku przydzie-
lając im poszczególne zadania. 11 listo-
pada, w 15 minut po godz. 12, od strony 
Winnej Góry rozległy się suche trzaski, a po 
nich wybuchy na prawym brzegu Sanu. To 
przemówiły armaty mjr. Knolla-Kownackie-
go. Rozpoczęła się I bitwa o Przemyśl 11–12 
listopada 1918 r. Walki po zażartej walce, 
szczególnie na prawym skrzydle polskie-

go natarcia przeniosły się w głąb miasta. 
W ciężkich walkach ulicznych trwających 
do późnych godzin wieczornych udało się 
opanować znaczną część śródmieścia. 
W zapadających ciemnościach  nieocenio-
ną wręcz pomoc dała przemyska młodzież. 
Tutaj szczególnie na odcinku działań żołnie-
rzy 5. pp Leg. Znali przecież każdą dziurę 
w płocie, każde przejście z ulicy na ulicę 
podwórkami. Nie obyło się bez strat. Ranni 
zostali Mieczysław Szopa i Marian Schultz. 
W kompanii przemyskiej uderzającej mo-
stem kolejowym za pociągiem pancernym 
ciężko ranny został Ludwik Überall, który 
zmarł w wyniku odniesionej rany 4 grudnia. 
W walkach o most kolejowy ciężko ranny 

Orlęta Przemyskie, listopad 1918 r. Fot. zbiory MNZP

Mjr Julian Stachiewicz po okresie odsieczy przemyskiej 
otrzymał awans na ppłk.
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został również dowódca placówki obrony 
mostu ppor. Władysław Kramarz. Nasile-
nie ognia w rejonie mostu było wyjątkowe. 
Biorący udział w walce Stanisław Prus-Wi-
śniowski wspominał: „(…) Silny ogień, że 
kule odbijają się od przęseł i podłogi mo-
stu.  (…) Słychać szczękanie karabinów ma-
szynowych – ulewa kul. Chłopcy zaczynają 
padać (…) proszą o pomoc. Lecz na to nie 
ma czasu – przeskakuję rannych, a może 
zabitych. (…) Otwieramy ogień w stronę ul. 
Słowackiego i Dworskiego. (…) Szerego-
wiec Michał Golański wśród silnego ognia 
zatrzymuje się na środku ulicy i przenosi 
rannych do bramy. (…) gdziekolwiek jesteś 
dziś, Michale Golański, podówczas studen-
ciku mały, wiedz o tym, że byłeś jednym 

z najlepszych i najodważniejszych żołnierzy 
kompanii i składam ci za to hołd rycerski”. 

Walki rozgorzały na nowo w godzinach 
porannych 12 listopada. Wtedy to na rogu 
ulicy Rejtana i Dworskiego zginął chorąży 
5. pp Leg. Wrócisław Zagłoba Smoleński, 
napastnik drużyny piłkarskiej „Legia”. Oko-
ło południa oddziały ukraińskie wycofały się 
z miasta ulicą Dobromilską na południe. 
Przemyśl został odzyskany. Na wieży prze-
myskiego zamku załopotała biało-czerwo-
na flaga. Spokoju jednak nie było. Miasto 
jeszcze wielokrotnie  będzie niepokojone, 
a jego obrońcami będą niekiedy nawet 
dzieci. Nader wymownie ilustruje to relacja 
ubiegających się o „Gwiazdę Przemyśla” 
dwóch wyrostków, Bolka Mazura i Władka 
Schneidera. 

 „Podpisany Bolesław Mazur ur. dnia 3-go 
Maja 1908 r. w Przemyślu rel. rzym. kat. 
zamieszkały dawniej przy ul. nad Potokiem 
Nr. 3 uprasza uprzejmie Świetny Komitet 
o nadanie mu Gwiazdy Przemyśla.

Prośbę swą motywuję następująco: W roku 
1918 pomiędzy 13 a 15 listopada ze swoim ko-
legą Schneidrem Władysławem kiedy ukraiń-
cy strzelali na polaków ja i Schneider Włady-
sław znaleźliśmy u mnie w komórce karabiny 
z krótkimi kolbami i przeszło 100. szt naboji 
i wkroczyliśmy na mury internatu Felicjanek 
i zaczęliśmy strzelać na drugą stronę Sanu do 
ukraińców przytem broniliśmy internat od na-

padu. Ja i Schneider Władysław byliśmy wów-
czas małymi chłopcami bo mieliśmy zaledwie 
po 9 lat ale nabraliśmy odwagi dlatego że 
prawy odcinek muru internatu był już zaję-
ty przez Wojska 5 p.p. 3go bat. 9-tej komp. 
i przytem odważnie strzelaliśmy  dotąd aż mi 
rozerwało lufę z której odłamek z lufy ugodził 
mego kolegę Schneidra Władysława w poli-
czek. Jako świadków zapodaję p. Gierulę Józe-

fa, który brał udział 
z 9-tą komp. na 
tym samym od-
cinku gdzie i my 
strzelających do 
ukraińców. Drugi 
świadek  który 

brał wraz ze mną w walce z ukraińcami.” (za-
chowano oryginalną pisownię)

W walkach tych wziął udział również  dwu-
nastoletni Mietek Słaby, który poszedł 
w ślady swojego starszego brata, Wilhelma. 
Wiele lat później, jako lekarz oficer Wojska 
Polskiego, bronił Westerpatte we wrześniu 
1939 r. Walczył również trzeci z braci, Fran-
ciszek, a nawet ich siostra, Waleria. 

Odsiecz przemyska dla Lwowa

Ekspedycja wyruszyła z Przemyśla 19 listo-
pada. Było to 6 pociągów transportowych 
wspartych pociągiem pancernym. Idący na 

Wrócisław Zagłoba Smoleński, napastnik drużyny 
piłkarskiej „Legia”

WALERIA KROENITZ Z DOMU SŁABy uczestniczka 

walk o Przemyśl w 1918 r. 15 -letnia wówczas Waleria wstąpi-

ła do Ochotniczej Legii Obywatelskiej. Oprócz niej w wal-

kach o Przemyśl udział wzięli trzej jej bracia Franciszek, 

Wilhelm i Mieczysław. Fot. ze zbiorów  Dariusz Hopa.

- Byłam bardzo młoda i niewiele wiedziałam o świecie, 

ale nawet ja czułam, że sąsiedzi, znajomi, a czasami nawet 

ludzie powiązani rodzinnie mogą stanąć na przeciw siebie 

z karabinami. Panowała nerwowa atmosfera - opowiada pani 

Waleria. 

Pamiętam, że przed dworcem z jadącego pociągu wyskoczył młody po-

rucznik - narzeczony mojej koleżanki. Z wielką odwagą prowadził natarcie na pozycje 

ukraińskie. Chwilę później padł zabity ukraińską kulą. Bardzo przeżyłyśmy tę śmierć 

- dodaje wzruszona pani Waleria.(…)

Przemyśl odzyskał wolność, ale niebezpieczeństwo nadal było realne. Żołnierze i 

ochotnicy kontynuowali walkę, posuwając się w kierunku wciąż walczącego Lwowa. 

Przemyślanie musieli sami zabezpieczyć miasto. Harcerze, uczniowie i zwykli miesz-

kańcy strzegli dniem i nocą magazynów, mostów na Sanie i innych najważniejszych 

obiektów w mieście. 

- Razem z rówieśniczkami pilnowałam Mostu Kolejowego - wspomina pani Waleria. - 

Dowodził nami uczeń lwowskiej szkoły kadetów Rychliński. Codziennie pobierałyśmy 

broń na odwachu przy kościele Jezuitów. Obok naszego posterunku przechodził każdego 

ranka biskup Karol Fischer. 

Prezentowałyśmy wówczas dumnie broń, a biskup zawsze nas błogosławił. 

Jak obroniliśmy Przemyśl, fragmenty wywiadu przeprowadzonego przez Dariusza Hopa 

ze 101 letnią wtedy Walerią Kroenitz, który ukazał się 9 listopada 2004 r. na łamach 

Nowin24.

Około południa 

oddziały ukraińskie 

wycofały się z mia-

sta ulicą Dobromilską 

na południe. Przemyśl 

został odzyskany
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czele odsieczy pociąg 
pancerny po przy-
byciu do Lwowa 
26 listopada otrzy-
mał numer 2 i na-
zwę własną „Śmia-
ły”. W transportach 

odsieczy znalazło się 
140 oficerów, 1228 żoł-

nierzy, 8 armat, 16 karabinów 
maszynowych, 507 koni, 79 wozów oraz 
duży zapas amunicji. Mimo że siły nie były 
zbyt liczne, to składały się z doświadczonych 
żołnierzy, często legionowego pochodzenia. 
W oddziałach odsieczy wyruszyła również 
młodzież przemyska. Było oczywiste, że po 
zdobyciu Przemyśla trzeba ruszać do Lwo-
wa.  Dowódcą odsieczy był ppłk Michał Ka-
raszewicz-Tokarzewski. Ekspedycja, o dziwo, 
nie napotkała zdecydowanej kontrakcji ze 
strony ukraińskiej. Jedynie w rejonie Sądowej 
Wiszni doszło do ataku ukraińskiego, który 
jednak został odrzucony zdecydowana ak-
cją kompanii 5. pp Leg. dowodzonej przez 
ppor. Władysława Bortnowskiego. 20 li-
stopada po południu odsiecz wjechała na 
Dworzec Główny. Wiadomość o tym zelek-
tryzowała społeczeństwo Lwowa. Radość 
była powszechna. Sam Tokarzewski po roz-
mowie z kpt. Mączyńskim przejął dowódz-
two nad całością sił i po pewnych zmianach 
zaaprobował plan ataku przygotowany nie-
co wcześniej przez Mączyńskiego. 

21 listopada o godz. 6.00 nastąpiło ude-
rzenie polskie. Nastąpiła decydująca bitwa 
o Lwów. Wolność nie przyszła jednak łatwo. 
Ukraińcy stawili silny opór, który trwał do 
wieczora. Nad ranem 22 listopada siły 
ukraińskie opuściły miasto. Skończył się tzw. 
„ruski miesiąc” w historii Lwowa. Nie zakoń-
czyła się jednak bitwa o Lwów, przechodzi-
ła ona jedynie w następną fazę. 

II bitwa o Przemyśl i tragedia pod 
Niżankowicami, 13 grudnia 1918 r.
Ma Lwów swoje Termopile, jakimi jest 
Zadwórze z 17 sierpnia 1920 r. Ma Prze-
myśl swoje Termopile z 13 grudnia 1918 r. 
Są  nimi Niżankowice. Odsiecz prowadzo-
na z Przemyśla przez ppłk. Michała Kara-
szewicza-Tokarzewskiego wsparła oddziały 
lwowskie, dzięki czemu oddziały ukraińskie 
zostały wyrzucone ze Lwowa. Paradoksal-
nie wpłynęło to fatalnie na sytuację samego 
Przemyśla. Dowództwo Ukraińskiej Halic-
kiej Armii zdało sobie sprawę, że Lwów na-
leży odciąć od reszty kraju i przeciąć pępo-
winę łączącą go z Przemyślem, a najlepiej 
zdobyć sam Przemyśl. UHA przegrupowa-
ła swoje siły w celu  uderzenia na Przemyśl 

z kierunku Chryrowa, Dobromila, 
Niżankowic. W tej sytuacji dowód-
ca tzw. okręgu przemyskiego, gen. 
Z. Zieliński, postanowił nie czekać 
i podjął decyzję o ataku w kierun-
ku Chyrowa. Jego zastępcą został 
wtedy płk Henryk Minkiewicz. 
Plan ataku gen. Z. Zieliński oparł 
na uderzeniu w kierunku Chyro-
wa dwóch grup, przemyskiej pod 
swoim dowództwem i sanockiej 
pod dowództwem oddelegowa-
nego tam płk. Henryka Minkiewi-
cza. Łącznie 2081 piechurów, 135 
ułanów i 12 dział. Bezpośrednia 
grupa gen. Z. Zielińskiego skiero-
wana do ataku w kierunku Dobro-
mila składała się z 1600 żołnierzy 
wspartych przez  12 ciężkich ka-
rabinów maszynowych i 6 armat. 
Tymi siłami gen. Z. Zieliński roz-
począł 11 grudnia 1918 r. ofensywę 
przeciwko siłom ukraińskim. Była 
to  grupa „Południe” UHA, w któ-
rej znalazła się grupa atamana An-
tona Krausa licząca 2 tys. bagnetów 
i oddział płk. Krawczuka w sile 1 tys. 
bagnetów. Uderzenie grupy Z. Zieliń-
skiego wyszło z rogatek miasta na wy-
sokości bramy fortecznej i skierowało 
się na Pikulice. Tutaj po prawej stronie 
ulicy na stoku pomiędzy cmentarzem 
komunalnym a Nehrybką pozycje 
zajęły baterie artylerii, które wydatnie 
wsparły ogniem atak na Hermanowi-
ce i Grochowce. Zajęto Grochowce – 
fort „Optyń” i wzgórze na północ od 
Hermanowic. 12 grudnia oddziały 
UHA wycofały się z Hermanowic do 
Niżankowic. 13 grudnia rozpoczęły się walki 
w pasie od Fredropola aż po Niżankowice. 
Ukraińcy próbowali kontratakować ale, ich 
atak wyprowadzony z Fredropola w kie-

runku Darowic został odparty. Bojąc się 
przeskrzydlenia, około południa 13 grudnia 
wojska ukraińskie wycofały się w kierunku 
południowym i południowo-wschodnim. Strzelczynie, Niżankowice

Wagon artyleryjski pociągu pancernego „Śmia-

ły”. Niżankowice, 13 grudnia 1918 r. Drugi od 

lewej stoi ppor. artylerii Kazimierz Małagow-

ski, trzeci – dowódca „Śmiałego” por. Stani-

sław Małagowski, czwarty – oficer techniczny 

pociągu ppor. Stanisław Biega, piąty – zastępca 

dowódcy pociągu i dowódca artylerii ppor. 

Stanisław Hrebenda, szósty – ppor. Michał Műn-

nich. W walkach o Niżankowice pociąg wsparł 

atak m.in. 10. pułku piechoty, w tym ochotników 

oddziałów przemyskich (Przemyskich Orląt), 

które poniosły w tych walkach dotkliwe straty. 

Stoczył również walkę z ukraińskim pociągiem 

pancernym, co w charakterystyczny dla siebie 

sposób opisał późniejszy pisarz i publicysta 

Melchior Wańkowicz. 
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Wtedy oddział wydzielony 
z grupy Zielińskiego skła-
dający się z l batalionu 
piechoty, kompanii kara-
binów maszynowych i po-
ciągu pancernego „Śmia-
ły” zaatakował i zdobył po 
krótkiej, ale zażartej walce 
Niżankowice. Broniące 
się w Niżankowicach 
oddziały UHA przed 
zachodem słońca wyco-
fały się na południowy 
brzeg Wiaru. W walkach 
wziął udział oddział 10. 
pp (późniejszy 37. pp) pod dowództwem 
por. Dudzińskiego  składający się w dużym 
stopniu z młodzieży przemyskiej. W wyniku 
ostrzału artylerii ukraińskiej oddział poniósł 
dotkliwe straty. Zginęło i umarło z ran kil-
kunastu żołnierzy, wśród nich: Tadeusz 
Durkacz, bracia Tadeusz i Józef Kędzierscy, 
Wacław Motyka, Ferdynand Nowak, Al-
fons Różycki, Stanisław Osostowicz, Adam 
Płonka, Władysław Ryż, Marian Schultz 
i Mieczysław Zaleszczyk. 

Helena Stieberowa, dzia-
łaczka niepodległościo-
wa, pełniąca wtedy służbę 
w szpitalu przy ul. Słowac-
kiego wspomina:

Nie zapomnę nigdy tej 
chwili, gdy spod Niżan-
kowic przywieziono do 
szpitala ciężko rannych. 
Byli to przeważnie stu-
denci. Między nimi je-
den z Kędzierskich i Ryż. 
Piersi ich falowały ciężkim 
oddechem, a w oczach 

przebijał błysk zadowolenia. Wtem wśród 
głuchej ciszy odzywa się głos Kędzier-
skiego. „Proszę pani odmówić ze mną 
»Pod twoją obronę«”. Pohamowałam łzy 
cisnące się do oczu, zaczęłam odmawiać 
„Pod twoją obronę” a za mną cichym 
szeptem powtarzał Kędzierski i jego mło-
dociani towarzysze broni. Po skończonej 
modlitwie Kędzierski odezwał się: „Pro-
szę zawiadomić moją matkę, ucałować 
jej ręce ode mnie i powiedzieć jej niech 

nie płacze, bo umieram za Ojczyznę”. 
Ze wzruszenia prawie oniemiała schodzę 
z piętra na dół, pytając się o dalszych 
rannych. Na osobnym oddziale zastaję 
p. Dekańską obecnie Bilińską, z przebitą 
ręką. Uśmiechnięta, zapowiada, że pój-
dzie do dalszej walki. Najwięcej wzruszył 
mię na dalszych salach 12-letni bohater 
spod Chyrowa Józio (nazwiska nie pamię-
tam), ten prosił o codzienne odwiedziny 
i cukierki. (Rel. H. Stieberowa ze zbiorów 
Działu Historycznego MNZP). Wtedy 
to również zginęła sanitariuszka Irena 
Benschówna. Jej poranione nagie zwłoki 
znaleziono na pobojowisku. Pochowa-
na została w oddzielnym grobowcu na 
głównym cmentarzu przemyskim przy ul. 
Słowackiego. We wspomnieniach z tego 
okresu inna sanitariuszka, Lili Mokłow-
ska-Dobranicka, poświęciła Irenie Ben-
schównej kilka, ale wstrząsających zdań: 
W następnej wsi, Niżankowice, zatrzy-

maliśmy się 5 dni […]. Widziałyśmy tam 
zwłoki sanitariuszki zabitej dzień przed 
naszym przyjściem. Jakiś oddział cofał się 
przed Ukraińcami, jeden z żołnierzy padł, 
sanitariuszka została, myśląc, że ranny. 
Dostała lekki postrzał w szczękę, co gor-
sza, dopadli ją Ukraińcy. W jakimś chlew-
ku zobaczyłyśmy jej zwłoki, przebrane 
w okropne gałgany obok trupa żołnierza, 
przy którym się zatrzymała, aby spełnić 
obowiązek sanitariuszki. Miała  złamany 
obojczyk, pokłute bagnetami bose nogi, 
otwarte oczy i usta. Chłopki ruskie ża-
łowały jej bardzo i opowiadały straszne 
rzeczy o swoich żołnierzach.  

Pamięć

Żałobą okryła Przemyśl wieść lecąca od 
Niżankowic. Zabrzmiało miasto rozpacz-
nym płaczem nieszczęsnych ojców i matek, 
któremu zawtórowały głosy wszystkich Po-Po zdobyciu Chyrowa na dziedzińcu Zakładu Wychowawczego oo. Jezuitów

Orlętom Przemyskim poległym za Ojczyznę 1918-1921

                                                         

                                                 inż. Kazimierz M. Osiński, 

(...) Walczyli i  ginęli w Przemyślu i  w ziemi przemyskiej, w obronie Lwowa, Wschodniej 

Małopolski, Warszawy, Śląska i Wilna. Na wszystkich krańcach Najjaśniejszej Rzeczypo-

spolitej skropili krwią ofiarną i bohaterską polską ziemię. Lwów ma swoje Termopile – 

Zadwórze - z roku 1920, a Przemyśl, ziemia przemyska — Malhowice pod Niżankowicami, 

gdzie w dniu 13 grudnia 1918 roku kwiat młodzieży szkolnej gimnazjum zasańskiego 

i kupieckiego zginął bohaterską śmiercią w obronie ziemi przemyskiej i honoru 

żołnierza polskiego. Tak się złożyło, że zginęła w pobliżu pierwsza bohaterka Irena 

Benschówna, legionistka 6. pułku, poznanianka, kobieta-bohater, przemyska Joanna 

D’Arc. Wycierpiała wiele, zanim zginęła... za Polskę.

Nadciągające oddziały odkrywały głowy i ślubowały nad jej ciałem walczyć aż 

do zwycięstwa. Z wizją Jej cierpień szły Orlęta Przemyskie na Lwów, a po tym za 

Stanisławów. Podobnie cierpiał 17-letni Alfons Różycki. Pragnął unieść na koniu 

przestrzelonego porucznika, dowódcę Ludwika Robakowskiego i dostał się do nie-

woli w Siedliskach pod Przemyślem, przy końcu listopada 1918 r. Pod Warszawą w  roku 

1920 zginął najszlachetniejszy bohater przemyski, twórca harcerstwa przemyskiego 

i jego bojowy kierownik, Adam Kordecki, uczeń przemyski. 

Mowa Kazimierza Marii Osińskiego w:  Czasopismo społeczno-literackie „Wzloty”, 

listopad  1938 roku, za: A. Szeliga, “Pomnik Orląt Przemyskich, symbol skomplikowanej 

historii  mieszkańców pogranicza”, Przemyśl 2004, s. 30-31. 
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laków. (…) Ci, co rzucili ławę szkolną, bie-
gnąc na pomoc zagrożonej Ojczyźnie, już 
na nią nie powrócą, spoczną w ziemi, którą 
umiłowali i której ślubowali nie oddać wro-
gowi. Pisała „Ziemia Przemyska” 15 grudnia 
1918 r. 

Pogrzeb, który odbył się 16 grudnia 1918 r.  
miał wyjątkowy charakter. Jeszcze nigdy 
w historii miasta nie chowano tak wielu 
młodych ludzi. Orlęta miały godną opra-
wę swojej eksporty na przemyski cmen-
tarz. Uczestnik tych walk Leonard Lepszy 
wspominał: W środę o godzinie trzeciej 

po południu wyruszył z Zasania kondukt 
pogrzebowy. Pierwszą trumnę ze zwło-
kami śp. por. Kramarza nieśli koledzy 
oficerowie, inne pokryte wieńcami złożo-
no na wozach. Biskup Fischer wiódł mar-
twe i utrudzone ciała walecznych żołnie-
rzy na miejsce wiecznego spoczynku – za 
zwłokami postępowali towarzysze broni 
i niezliczone tłumy mieszkańców oswo-
bodzonego miasta. Kondukt pogrzebo-
wy, który zgromadził tłumy przemyślan, 
z katedry skierował się na cmentarz na 
ul. Słowackiego. Tutaj przed wjazdem 
na dziedziniec I Gimnazjum zatrzymał 
się i z pobliskiego balkonu mowę wygło-
sił dr Leonard Tarnawski. (…) Ukochani 
przez bogów umierają młodo. I legli 
jak kłosy, których jeszcze nie pozłociło 
lipcowe słońce w zaraniu życia. Czy wy 
wiecie, jaki okropny tragizm mieści się 
w tej śmierci? Oto rwali się do służenia 
świętej sprawie, oto w chłopięce jeszcze 
dłonie ujęli broń, aby dopomóc do jej 
zwycięstwa- i oto padli u bram prawie 
rodzinnego grodu, padli w chwili porażki 
i odwrotu. Nie wiedzieli wtedy, gdy ga-

snące oczy obracali ku stronie Przemyśla, 
co nastąpi za parę godzin, a ostatnią 
ich myślą prócz Boga i Ojczyzny była 
z pewnością rozpaczna troska o naj-
bliższych, których widzieli oczyma duszy 
wydanych na pastwę mściwego wroga, 
i o orły polskie, które już widzieli zdzie-
rane i poniewierane jego dłońmi. Ale nie 
tylko tragizm mieści w sobie ta śmierć 
ofiarna. Choć łzy cisną się do oczu, trud-
no równocześnie opisać uczucia dumy, 
że miasto nasze wydało takich synów. 
Oto raz jeszcze krwią serdeczną stwier-
dzili jego polskość, oto pokazali nam, 
jakie jest to młode pokolenie, w którego 
rękach spoczywa przyszłość naszego na-
rodu. Grodzie przemyski, chlub się tymi, 

których za chwilę zakryją skiby ziemi oj-
czystej – i ty, młodzieży, szczyć się swoimi 
synami i rówieśnikami!

A wy, od których domowego ogniska 
okrutna dłoń wojny porwała braci i synów, 
wiedzcie, że popłynęła już niejedna łza nie-
wieścia i niejedna ze wstydem, ukradkiem 
ocierana łza męska. I oto jeszcze wiedzcie: 
Jako wy póki życia nie zapomnicie nigdy 
tej strasznej straty, tak samo i Przemyśl, 
póki w nim rozbrzmiewać będzie mowa 
polska, nie zapomni o swoich najlepszych 
synach i zawsze będzie o nich mówił z ża-
lem i dumą równocześnie. Ojcowie będą tę 
mogiłę pokazywali synom, dziadowie wnu-

kom, ucząc, że kryje 
ona doczesne szczątki 
bohaterów. Cieniom 
ich błogosławić będą 
nieurodzone jeszcze 
pokolenia, a z polskiej 
ziemi wzrosłe drzewa, 
gdy je poruszy wiatr, 
hen od Warszawy, 
Krakowa i Gniezna 
szumieć będą: Cześć 
i chwała wieczysta! 

Mowa dr Włady-
sława Tarnawskiego, Ziemia Przemyska” 
nr. 37 z dnia 18 grudnia 1918 r.

Pomnik Orląt Przemyskich

Usytuowany na Wybrzeżu Kościuszki na przyczółku mostu Orląt Przemyskich. 

Jest hołdem społeczności Przemyśla dla uczestników walki o jego polskość 

w trakcie  wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 r. Wykonany w stylu moderni-

stycznym, zaprojektowany został przez Jana Turkowskiego i prof. Józefa Sta-

rzyńskiego. Uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 listopada 1938 r. Pierwotnie 

usytuowany był na placu Konstytucji. Rozebrany został przez Niemców w 1940 r. 

Idea odbudowy pomnika odżyła w latach osiemdziesiątych, lecz przerwał ją 

stan wojenny. W 1994 r. pomnik odbudowano w nowym miejscu, któro daje wgląd 

w panoramę śródmieścia będącą rejonem intensywnych walk w dniu 11 listopada 

1918 r. Jeden z ataków poprowadzony został przez kładkę dla pieszych wzdłuż 

wysadonego wtedy mostu drogowego - obecnie mostu Orląt Przemyskich. 

Zorientowany w kierunku wschodnim posąg uzbrojonego młodzieńca wyraża go-

towość walki o Przemyśl i Lwów. Posąg znajduje się u stóp cokołu zwieńczonego 

rzeźbą zrywającego się do lotu orła. Półkoliście od pomnika odchodzą tablice 

pamięci, na których upamiętniony został czyn niepodległościowy: insurekcji 

kościuszkowskiej, powstania listopadowego, powstania styczniowego, Orląt 

Lwowskich,  Zadwórza, Korpusu Ochrony Pogranicza, żołnierzy uczestników 

II wojny światowej, Wojska Polskiego na Wschodzie, II Korpusu gen. W. Andersa, 

Szarych Szeregów i 100-lecia harcerstwa. 

W 1939 r. to nacjonaliści ukraińscy nalegali na rozebranie pomnika, na co 

pierwotnie Niemcy się nie zgodzili. Dlatego pomnik został 23 kwietnia 1940 r. 

uszkodzony, a następnie jako sprawiający zagrożenie zawaleniem rozebrany. 

Figury orła i „orlęcia” na obecnym pomnik uwykonane zostały z przetopionego 

pomnika gen. Karola Świerczewskiego.

Pomnik usytuowany jest w doskonałym, historycznym miejscu, któro szczegól-

nie podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości czyni je wyjąt-

kowym. To autentyczne miejsce walk z 11 listopada 1918 r. i pierwszego tak 

dużego sukcesu wojska polskiego odradzającej się Rzeczypospolitej. 

Podanie o przyznanie „Gwiazdy Przemyśla” 10-letniemu 
Bolesławowi Mazurowi uczestnikowi walk o Przemyśl 
w listopadzie 1918 r
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Lista poległych w bitwie pod 
Niżankowicami – „Ziemia Przemyska” 
nr 37 z dnia 18 grudnia 1918 r.:
1.  Benschówna Irena, sanitariuszka 

z Poznania – służyła w wojsku jako żoł-
nierz pod imieniem Ireneusza, później 
jako samarytanka.

2.  Czerwienia Jan – szeregowiec 10 pp.
3.  Durkacz Tadeusz - ur. w Przeworsku 

w 1901 r., uczeń VIII kl. gimn. na Zasa-
niu, syn rewidenta kol. w Żurawicy.

4.  Jagosz Józef z Jeleśni – żołnierz ochotni-
czej drużyny z Żywca.

5.  Kamracki Jakub – rodem z Przemyśla, 
szeregowiec 10. pp, ranny 13 grud-
nia 1918 r. pod Niżankowicami, zmarł 
16 grudnia 1918 r.

6.  Kędzierski Józef - ur. w Brodach 
w 1901 r., uczeń VIII kl. gimnazjum na 
Zasaniu, syn starszego kontrolera tech-
nicznego Dyrekcji Skarbu w Przemyślu.

7.  Kędzierski Tadeusz – brat Józefa, ur. 
w Brodach w 1899 r., zdał w czerwcu 
1918 r. maturę w gimn. na Zasaniu.

8.  Motyka Wacław - ur. w Rzeszowie 
w 1901 r., uczeń kl. VIII gimn. na Zasa-

niu, syn profesora tegoż gimnazjum.
9.  Nowak Ferdynand – ur. w Krakowie 

w 1903 r., uczeń I kl. krajowej szkoły ku-
pieckiej w Przemyślu, syn rzeźnika.

10. Osostowicz Stanisław, Jakub - ur. 
w Ustrzykach w 1901 r., uczeń kl. VII 
Gimnazjum na Zasaniu, syn radcy ko-
lejowego w Przemyślu.

11.  Pluciński Alojzy - pochodził z Radomia.
12. Ryż Władysław - ur. w Krasiczynie 

w 1899 r., uczeń kl. VIII gimn. na Zasa-
niu, syn dyrektora browaru w Krasiczy-
nie – umarł dnia 16 bm. z rany.

13. Zaleszczyk Mieczysław – ur. w dniu 
1910 r. w Krasiczynie, uczeń kl. II kra-
jowej szkoły Kupieckiej w Przemyślu, syn 
maszynisty browaru w Krasiczynie.

Piękną formą upamiętnienia Przemyskich Or-
ląt był pomnik w postaci Gimnazjum im. Orląt 
Przemyskich. Rodzicami chrzestnymi sztanda-
ru tej szkoły byli wojewoda podkarpacki Ewa 
Draus oraz prezes IPN śp. prof. Janusz Kurty-
ka. Szkoła ta prowadzona przez Bogusława 
Klisowskiego w szczególny sposób od 1999 r. 
kultywowała tradycje Przemyskich Orląt.

Grupa uczniów gimnazjum na Zasaniu – obrońców Przemyśla
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„Przemyskie Orlęta”.
Wilhelm Wojtusiak 

W listopadową Wyzwolenia Noc
gdy gród nasz zrzucić miał niewoli pęta

 zdradą go wrogów otoczyła moc
ale czuwały „Przemyskie Orlęta”.

 Niechaj nas w walce dziś rozsądzi miecz!
tym hardym hasłem wróg burzę rozpętał,

gdy się nie wolno było cofnąć wstecz
za broń chwyciły „Przemyskie Orlęta”...

 Zbudził się Przemyśl, pierzchnął trwogi cień 
i rozpoczęła się walka zacięta!

 Zajaśniał wkrótce Wyzwolenia dzień
 odbiły gniazdo „Przemyskie Orlęta”.

A gdy się krwawił bohaterski Lwów,
bój lwiąt historia wiecznie zapamięta!

To były czyny – tu nie było słów... 
z odsieczą poszły „Przemyskie Orlęta”.

 Gdy dziś nam drogą ta przelana krew
 niechaj nie ginie ich ofiara święta!
 My iść musimy na ich każdy zew!...

Niechaj nas wciąż wiodą „Przemyskie Orlęta”.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA  
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”
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