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Autonomia galicyjska

Ogłoszony w 1861 roku patent zwany Patentem lutowym i późniejsze akty 
prawne wydane na jego podstawie stały się podstawą autonomii galicyjskiej. 
Proces uzyskiwania przez Galicję coraz większej autonomii trwał kilkanaście 
lat i był konsekwencją zmian wewnętrznych w monarchii i reform podjętych 
przez Franciszka Józefa I. Odtąd Królestwo Galicji i Lodomerii posiadało dwie 
władze – państwową i autonomiczną, którą stanowił sejm krajowy. Dla miesz-
kańców Galicji uzyskanie autonomii było jednym z najważniejszych wydarzeń 
XIX wieku. W mocno skomplikowanej i skonfliktowanej historii ziem południo-
wo-wschodniej Polski okres autonomii Galicji maluje się w jasnych barwach. By 
przytoczyć zdanie wielu historyków – wtedy Galicja obudziła się z wiekowego 
snu. Zdobyte ustępstwa, mimo że nie zaspakajały wielu aspiracji, bardzo ko-
rzystnie wpłynęły na sytuację Polaków mieszkających w zaborze austriackim. 
Uzyskanie autonomii w znakomitym stopniu wpłynęło na budzenie się polskiej 
świadomości narodowej. Bardzo uroczyście, a często wręcz entuzjastycznie, 
zaczęto obchodzić dawne święta narodowe, wznoszono patriotyczne pomniki, 
przypominano życiorysy wielkich Polaków. Tak też było w Jarosławiu. Prym 
w tym wiodła młodzież, zwłaszcza z I gimnazjum. W latach 70. XIX wieku 
Galicja, a wraz z nią Jarosław, weszły na drogę wielkich przemian.

Pod względem liczby ludności Jarosław, około 1900 roku, liczył 24 000 
mieszkańców i znajdował się w Galicji na siódmym miejscu, a w monarchii, 
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wśród 93 miast o liczbie ludności powyżej 6000 na 35 miejscu. Cały powiat 
jarosławski liczył wtedy 136 573 osoby z tego 47 360 umiało pisać i czytać, 
6668 tylko czytać, a 83 205, czyli około 60%, nie umiało ani pisać, ani czytać. 
Powiat podzielony był na 109 gmin wiejskich i 113 gmin katastralnych, a za-
mieszkiwali go Polacy Rusini i Żydzi i w minimalnym procencie przedstawiciele 
innych narodowości. Dominującymi religiami były religia rzymskokatolicka 
i greckokatolicka, a w nieco mniejszym stopniu mojżeszowa. W powiecie było 
204 470 domów zamieszkałych i 298 niezamieszkałych.

Przemiany cywilizacyjne, jakie zaszły w Europie w połowie XIX wieku 
związane z rewolucją przemysłową objęły również Monarchię – początkowo 
głównie jej centralne dzielnice – a następnie, choć słabszym stopniu, zaznaczyły 
i w leżącej na peryferiach państwa Galicji. Filarami przemian było uwłaszczenie 
chłopów i wprowadzenie równości w prawie. 

W 1854 roku Jarosław awansował do rangi miasta powiatowego. Na mocy 
ustawy z 1866 roku o samorządach gminnych w Jarosławiu została wybrana 
Rada Gminy. Składała się ona z 36 radnych, którzy ze swojego grona wybie-
rali burmistrza, jego zastępców i asesorów. Tworzyli oni Magistrat, który był 
organem zarządzającym gminą, Rada natomiast była organem uchwalającym 
i nadzorującym. Pierwsze posiedzenie Rady w Jarosławiu miało miejsce 21 lu-
tego 1867 roku. Trudna do przecenienia jest rola samorządu terytorialnego 
jako podstawowej instytucji kierującej życiem gminy. Samorząd i jego decyzje 
miały kolosalny wpływ na rozwój miasta, na kondycje jego mieszkańców, na 
kształtowanie lokalnego środowiska oraz życia społeczno-gospodarczego 
w mieście. Lata od uzyskania autonomii po wybuch I wojny to czasy świadomej 
gospodarki miejskiej opartej na gromadzeniu własnych zasobów i środków 
finansowych. Zgodnie z ustawą gminy posiadały bardzo dużą swobodę pozwa-
lającą na kreowanie własnej polityki finansowej i inwestycyjnej. To one ustalały 
priorytety i kolejność wykonywania poszczególnych zadań. Uchwalane wówczas 
budżety miejskie są przykładem aktywności i przemyślanej polityki finanso-
wej samorządu. Wyjątkowo dobrze, na tle innych średnich miast galicyjskich, 
zaprezentował się Jarosław, który w 1886 roku wykazał się najwyższą kwotą 
po stronie wpływów do budżetu. Wzrost dochodów gminnych, a także coraz 
śmielej stosowany kredytowy system zasilania budżetu, pozwalał na aktywne 
prowadzenie działalności inwestycyjnej. W zarządzaniu miastem bardzo wiele 
zależało od kompetencji ludzi, którzy zasiadali we władzach miasta. Do grona 
włodarzy miejskich zaliczyć należy przede wszystkim cieszącego się bardzo 
dużym zaufaniem mieszkańców Adolfa Dietziusa, lekarza z wykształcenia, 
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długoletniego burmistrza, który funkcję tą pełnił przez dwadzieścia siedem 
lat (od 1891 do 1918 roku), aptekarza Józefa Rohma, finansistę Juliusza Stri-
sowera, inżyniera Piotra Kopystyńskiego, prawnika Władysława Jahla, lekarza 
Arnolda Friedwalda. Bez ich zaangażowania, wiedzy, zapobiegliwości, starań 
i wizji Jarosław nie rozwinąłby się tak szybko i nie osiągnąłby pozycji miasta 
bogatego i zadbanego. To dzięki nim gospodarka finansowa Jarosławia była 
we wzorowym porządku, budżet był stabilny i utrzymywał się bez większych 
zmian po stronie przychodów i wydatków. Dochody miasta, średnio w wyso-
kości 500 tysięcy koron, w zupełności wystarczyły na pokrycie wydatków, na 
powiększenie funduszy miejskich, na podejmowanie inwestycji czy na wspie-
ranie działających w mieście towarzystw. Stan finansowy miasta (a dbał o to 
Juliusz Strisower) w latach 1910–1914 był wręcz świetny. Jarosław należał 
do bardzo wąskiej grupy miast galicyjskich, które posiadały gotówkę i nie 
obciążały mieszkańców podatkami gminnymi. Ten bardzo dobry stan finan-
sów pozwalał Zarządowi na budowę wielu budynków użyteczności publicznej 
oraz na realizację innych inwestycji potrzebnych miastu i jego mieszkańcom. 

Już na samym początku XX wieku oddano do użytku gazownię miejską, co 
pozwoliło na unowocześnienie oświetlenia miasta. Bardzo istotną rolę wśród 
budynków użyteczności publicznej odgrywały szpitale i obiekty związane 
z opieką społeczną. Budowę jarosławskiego szpitala, według planów przysła-
nych przez Wydział Krajowy, na którą miasto wydatkowało 270 tysięcy koron, 
ukończono w 1902 roku. Szpital otrzymał imię cesarza Franciszka Józefa I. 
Uchwałą Sejmu Krajowego z 1902 roku przyznano mu charakter powszechno-
ści i publiczności i dzięki tej decyzji szpital był dostępny dla wszystkich, bez 
względu na pochodzenie i wyznanie. Jarosławska placówka była zakładem 
bardzo nowoczesnym. Cały kompleks szpitalny składał się z piętrowego gma-
chu głównego na 69 łóżek, parterowego pawilonu dla zakaźnych na 12 łóżek. 
Do obiektów związanych ze szpitalem należał też dom dla sióstr zakonnych 
i służby z kuchnią i pralnią, była tam również kaplica oraz budynek gospodarczy 
i kostnica z pokojem dezynfekcyjnym. Na początku XX wieku w Jarosławiu 
i w powiecie praktykowało 20 lekarzy, a przed wybuchem wojny liczba ich wzro-
sła do 28, z czego większość pracowała w Jarosławiu. Wszyscy oni należeli do 
Izby Lekarskiej w Krakowie. Cały powiat jarosławski podzielony był na sześć 
okręgów lekarskich i w każdym z nich ordynował lekarz, okręgi dla akusze-
rek były mniejsze i było ich 19. W powiecie pracowało 48 akuszerek z czego, 
prawie połowa w Jarosławiu. Dokonując podziału na okręgi lekarskie, starano 
się by, każdy z nich zamieszkiwany był przez zbliżoną liczbę osób. Ponadto 
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w powiecie pracowało czterech lekarzy weterynarii – dwóch w Jarosławiu 
i po jednym w Pruchniku i Radymnie. Podobna też była liczba działających 
aptek. Trzy miały swoją siedzibę w Jarosławiu, a Sieniawa, Radymno, Pruchnik 
i Moszczany miały po jednej aptece. Oprócz szpitala powszechnego czynny 
był w Moszczanach zakład dla chorych i sierot prowadzony przez siostry 
miłosierdzia, a w Jarosławiu działał dodatkowo szpital izraelicki oraz dom 
przytułku dla kalek i starców izraelickich. Ponadto w Jarosławiu, Sieniawie, 
Majdanie, Radymnie, Pruchniku i Zarzeczu czynne były przytułki dla ubogich. 
Pamiętano też o inwalidach wojennych. Związane z nimi były dwie fundacje. 
Jedną była fundacja imienia cesarzowej Elżbiety założona w 1868 roku przez 
komitet dam miasta Jarosławia, która miała za cel przyznanie i przekazanie 
rocznej zapomogi dla dwóch inwalidów wojennych z Jarosławia, a drugą była 
fundacja imienia arcyksięcia Rudolfa, oferująca zapomogę dla jednego inwalidy 
z dawnego powiatu radymniańskiego.

Innym ważnym urzędem działającym w mieście był sąd. W Jarosławiu był to 
sąd powiatowy, a oprócz niego działały również sądy w Pruchniku, Radymnie 
i Sieniawie. W jarosławskim sądzie zatrudnionych było, oprócz radcy i sekre-
tarza, siedmiu adiunktów, trzech oficjalistów, pięciu urzędników kancelarii 
i jeden funkcjonariusz prokuratury państwowej. Sąd w Jarosławiu początkowo 
mieścił się w wynajmowanym budynku przy ulicy 3. Maja, a przed rokiem 
1906 został przeniesiony do gmachu, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. 
W Jarosławiu działało dziesięciu adwokatów, a jarosławska izba adwokacka 
należała do izby adwokackiej w Przemyślu. Pracowało też czterech notariuszy. 
Oprócz Sądu Powiatowego miał też w Jarosławiu swoją siedzibę Sąd powiatowy 
dla spraw dochodów skarbowych, w którym, oprócz przewodniczącego, zatrud-
nionych było dziesięć osób. Instancją odwoławczą dla sądu powiatowego był 
sąd obwodowy w Przemyślu, natomiast od jego wyroku można było apelować 
do Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie. Oprócz sędziów zawodowych przy 
sądzie obwodowym pracowali też sędziowie przysięgli wybierani na roczną 
kadencję z osób zamieszkujących powiat jarosławski. Pod względem obsługi 
prawnej sytuacja gminy przedstawiała się dobrze. 

Niezmiernie ważną dla miasta i jego mieszkańców inwestycją była bu-
dowa gmachu dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które działało już 
w Jarosławiu od 1889 roku, ale nie miało swojej stałej siedziby. Organizacja 
ta była swoistą szkołą patriotyzmu i doceniając jej ogromną rolę, Rada miasta 
w 1893 roku przekazała na jej potrzeby plac, na którym wybudowano siedzibę 
Towarzystwa. Budynek jarosławskiego Sokoła zaprojektowany został przez 
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jednego z najwybitniejszych architektów galicyjskich – Teodora Talowskiego. 
Wybudowany na przełomie XIX i XX wieku do dziś zwraca uwagę swoim 
reprezentacyjnym wyglądem, unikalnym połączeniem cegły i kamienia oraz 
bogactwem dekoracji. To właśnie z budynku Sokoła wymaszerowały na front 
I wojny oddziały młodych jarosławian. Z wybudowanych w tym czasie (koniec 
XIX i początek XX wieku) budynków użyteczności publicznej przypomnieć 
należy jeszcze imponujący eklektyczny gmach wzniesiony dla Dyrekcji Skarbu, 
w którym obecnie (nieco przebudowanym) mieści się Zespół Szkół Spożywczych 
Chemicznych i Ogólnokształcących, czy kubaturowy budynek, w którym miał 
swoją siedzibę Bank Austriacko-Węgierski (budynek na rogu Jana Pawła II 
i Kraszewskiego), a także gmach, do którego na początku XX wieku przeniesione 
zostało Starostwo (wcześniej użytkowało go wojsko), Jad Charyjcym czy budy-
nek Gwiazdy. W tym też okresie wyremontowano i częściowo przebudowano 
Ratusz, który z neogotyckiego, uzyskał w latach dziewięćdziesiątych obecny, 
neorenesansowy wygląd.

W 1900 roku staraniem gminy założony został – na gruntach zwanych 
Olszanówką – piękny i duży park miejski. Wprawdzie wtedy był na uboczu, 
ale szybko, w przeciągu kilku lat, miasto zbliżyło się do niego. W 1908 roku na 
terenie parku usytuowane zostały pawilony Wystawy Przemysłowej i Rolniczej. 
Organizowane w Europie od połowy XIX wieku wystawy przemysłowo-rolnicze, 
będące niejako kontynuacją wielkich jarmarków, były przeglądem osiągnięć 
ekonomicznych. Pełniły ważną rolę w rozbudzaniu samowiedzy, świadomości 
gospodarczej, a także miały za zadanie inspirować i zachęcać społeczeństwo 
do dalszego rozwoju gospodarczego. Spełniały też cele dydaktyczne. Na tere-
nie Galicji pierwszą taką wystawą była zorganizowana w 1877 roku Wystawa 
Krajowa Rolnicza i Przemysłowa. Odniosła ona ogromny sukces, ale jeszcze 
większe znaczenie miała Powszechna Wystawa Krajowa zorganizowana we 
Lwowie w roku 1894. Wystawa, oprócz tego że pokazywała dorobek gospodarki 
galicyjskiej, odegrała bardzo ważną rolę w rozwoju świadomości historycznej. 
Tysiące ludzi odbywało pielgrzymki, by zobaczyć specjalnie na ten cel nama-
lowaną Panoramę Racławicką. Jej niebywały sukces zainspirował inne miasta 
do organizowania wystaw lokalnych. W 1908 roku została zorganizowana 
wystawa w Jarosławiu. Przygotowana z dużym rozmachem pokazywała do-
robek Galicji, a Jarosławia w szczególności i spotkała się z wielkim uznaniem 
zwiedzających. Na terenie parku postawiono 29 pawilonów i zabudowań spe-
cjalnie zaprojektowanych na ten cel przez jarosławskich architektów. Wystawa 
była wielką promocją Jarosławia, zaowocowała taż nowymi powiązaniami 
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gospodarczymi. Wcześniej, bo w 1879 roku, została zorganizowana w Jaro-
sławiu, równie bardzo dobrze przyjęta Wystawa pszczelniczo-sadownicza, na 
której, między innymi, obok wyrobów ludowych, wyrobów piernikarskich, 
pokazano rośliny „dywanowe” z ogrodu botanicznego we Lwowie, a Stefan 
Zamoyski z Wysocka w swoim pawilonie wyeksponował nasiona, owoce oraz 
kwiaty i krzewy cieplarniane. 

Niezmiernie ważnym czynnikiem, który doprowadził do bardzo istotnych 
zmian społecznych w Galicji była alfabetyzacja. A mogła się ona powieść dzię-
ki temu, że został ustawowo wprowadzony przymus szkolny, a gminy coraz 
częściej zaczęły budować i otwierać nowe szkoły. Alfabetyzacja była i nadal 
jest koniecznym warunkiem wzrostu gospodarczego i rozwoju cywilizacyjne-
go. Uzyskanie autonomii stworzyło nowe perspektywy dla rozwoju oświaty 
w Galicji. Powołana przez Sejm Rada Szkolna Krajowa była najwyższą władzą 
oświatową w Galicji, a nadzór nad szkolnictwem powierzony został radom 
szkolnym. Szkolnictwo ludowe w Monarchii w oparciu o ustawę z roku 1869 
(z późniejszymi zmianami) wprowadzało dwa szczeble organizacyjne szkół: 
szkoły ludowe pospolite (publiczne) o charakterze ogólnokształcącym i szkoły 
wydziałowe składające się z czterech niższych klas szkoły publicznej i trzech 
klas wyższych. W Jarosławiu około 1900 roku działała jedenastoosobowa Rada 
Szkolna Okręgowa, z trzyosobowym Wydziałem wykonawczym. Radzie szkolnej 
okręgowej podlegały Rady szkolne miejscowe, szkoły ludowe publiczne i szkoły 
prywatne. Każda szkoła podlegała Radzie szkolnej miejscowej. Po 1900 roku 
Radzie szkolnej miejscowej w Jarosławiu podlegało siedem szkół. W całym 
powiecie w tym czasie było 86 szkół publicznych. W szkołach tych, nie licząc 
nauczycieli religii, zatrudnionych było 173 nauczycieli, choć część z nich nie 
posiadała odpowiednich ku temu kwalifikacji. Szkoły wiejskie były przeważ-
nie jedno- lub dwuklasowe z językiem wykładowym polskim lub rosyjskim. 
W 1891 roku obowiązkowi szkolnemu podlegało 34 565 dzieci. Niestety, wiele 
z nich, mimo obowiązku szkolnego który w Galicji obejmował dzieci, które 
ukończyły sześć lat, nie uczęszczało do szkoły, a władze szkolne praktycznie nie 
miały możliwości by ten obowiązek wyegzekwować. Winę ponosił tu głównie 
brak świadomości rodziców, a także brak wiedzy o korzyściach, jakie niosło 
w sobie ukończenie szkoły. Sytuacja pod względem frekwencji szkolnej lepiej 
przedstawiała się w miastach należących do powiatu jarosławskiego. Dobit-
nie świadczy o tym rozwój sieci szkolnej w Jarosławiu w ostatniej dekadzie 
XIX wieku. Widząc potrzebę większej ilości szkół, w 1892 roku Rada Miejska 
podjęła starania o utworzenie nowej szkoły męskiej, a w roku 1895 postanowiła 
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otworzyć dwie nowe szkoły czteroklasowe i zamienić jedną szkołę żeńską 
i jedną męską na wydziałowe. W 1896 roku Rada Miejska na wniosek Rady 
szkolnej nadała nazwy szkołom ludowym i tak szkoła ośmioklasowa żeńska 
otrzymała imię św. Jadwigi, sześcioklasowa męska imię Piotra Skargi. Jedna 
ze szkół czteroklasowych męskich otrzymała imię Adama Mickiewicza, a druga 
Stanisława Konarskiego, czteroklasowa żeńska imię św. Kingi, zaś patronem 
dwuklasowej szkoły na Przedmieściu Leżajskim został Stanisław Staszic. 
Oprócz wymienionych działała też szkoła ludowa wojskowa niemiecka i trzy 
chajdery. Do tej liczby szkół należy jeszcze dodać dwie szkoły żeńskie – jedną 
dwu-, a drugą siedmioklasową – były one prowadzone przez ss. niepokalanki, 
a także prywatną szkołę muzyczną.

Bardzo interesująco przedstawiał się rozwój szkolnictwa średniego w Galicji. 
Na progu autonomii, w Galicji, było tylko 19 gimnazjów, ale już przed wybuchem 
wojny, czynnych było 128 szkół gimnazjalnych. Imponująca była też liczba 
uczącej się młodzieży. Ilość uczniów przypadająca na tysiąc mieszkańców, 
dawała Galicji pierwsze miejsce w Monarchii. Całkiem dobrze przedstawiała 
się sytuacja szkolnictwa średniego w Jarosławiu. Na początku XX wieku mia-
sto mogło się pochwalić już pięcioma szkołami średnimi – przed uzyskaniem 
autonomii nie było ani jednej. Były to: I gimnazjum klasyczne działające od 
roku 1884, II gimnazjum realne od 1898 roku, Żeńskie Seminarium Nauczy-
cielskie powołane do życia w końcu XIX wieku, powstałe na początku XX  ieku 
Żeńskie Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego oraz działająca od 1910 roku 
Państwowa Szkoła Rzemiosł Budowlanych. W 1880 roku utworzona została 
niższa szkoła przemysłowa, która od 1886 roku zaczęła działać jako uzupeł-
niająca. Jej zadaniem było kształcenie młodzieży w zawodach rzemieślniczych. 
Przed rokiem 1914 w I gimnazjum pobierało naukę ponad 600 uczniów, 
a uczono – jak wspomina Mieczysław Orłowicz – czterech języków, z głów-
nym naciskiem na łacinę i niemiecki. Języki wykładano przeważnie sześć 
godzin tygodniowo, na religię przeznaczono dwie godziny, a na język polski 
trzy lub cztery godziny tygodniowo. Na inne przedmioty, a należały do nich: 
historia, geografia, matematyka zwana rachunkami, fizyka lub nauki przy-
rodnicze, historia kraju ojczystego, pod którą w Galicji kryły się dzieje Polski 
i dawnego księstwa Halicko-Włodzimierskiego, przypadało zaledwie po dwie 
godziny tygodniowo. Na mocy Rozporządzenia C.K. Rady szkolnej uczniowie 
gimnazjów mieli obowiązek chodzić do szkoły w mundurkach, które składa-
ły się z bluzy z granatowego sukna z naszytymi u góry kieszeniami, spodni 
z ciemnoszarego sukna, płaszcza w takim samym kolorze i sukiennej czapki 
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z daszkiem, na której znajdowały się emblematy określające szkołę: litera „G” 
dla uczniów gimnazjalnych, a litera „R” dla uczniów szkół realnych. W porze 
letniej uczniowie mogli nosić mundurki uszyte z szarego płótna. 

Ogromna troska władz miasta o szkolnictwo uwidaczniała się też w go-
spodarce lokalowej. Gros szkół mieściło się we własnych, specjalnie na ten cel 
wybudowanych budynkach. Dzięki ofiarności mieszkańców miasta – szkoły 
były na utrzymaniu gminy – i dzięki mądrej polityce władz miejskich, Jarosław 
zyskał zaszczytne miano „miasta szkół”. Niejaką pomocą dla zdolnych uczniów 
były fundacje stypendialne. Dwie fundacje imienia Agenora Gołuchowskiego, 
fundacja ożańska, strisowerowska, Jakuba Pinelesa, fundacja imienia arcyksięcia 
Rudolfa oraz fundacja powiatowa imienia Franciszka Józefa I oferowały sty-
pendia dla 15 uczniów z Jarosławia i z powiatu jarosławskiego. Były to głównie 
fundacje wyspecjalizowane, w których określono, dla jakiej kategorii uczniów 
lub na naukę w jakiej konkretnej szkole lub w zawodzie były przeznaczone. 

Po uzyskaniu autonomii w całej Galicji nastąpił bardzo szybki rozwój 
różnych organizacji gospodarczych, oświatowych i niegospodarczych (takie 
jak na przykład organizacje prawnicze czy lekarskie). Pod koniec XIX wieku 
w Jarosławiu i w powiecie miała miejsce znaczna mobilizacja lokalnej spo-
łeczności. Była ona świadectwem przemian, które zachodziły w mentalności 
mieszkańców miasta i powiatu. W coraz większym stopniu można było obser-
wować proces tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. W powiecie około 
1900 roku działało ponad 80 różnego rodzaju i różnej wielkości stowarzyszeń. 
Ta imponująca liczba dobitnie świadczy o tym, że mieszkańcy powiatu widzieli 
potrzebę organizowania się, sami już potrafili się zorganizować i mieli świa-
domość ważności tego procesu. Powstałe wtedy w Jarosławiu stowarzyszenia 
i związki miały różne cele i zadania. Można je podzielić na kilka odrębnych 
grup. Do jednej z nich należały różnego rodzaju stowarzyszenia kredytowe, 
wśród których bardzo ważną rolę odgrywała założona w 1896 roku Kasa 
Oszczędności w Jarosławiu oraz działające w 30 gminach Gminne Kasy Po-
życzkowe. Ogromną rolę w przemianie Galicji odegrało powstałe w 1882 roku 
Towarzystwo Kółek Rolniczych. Kółka stawiały sobie za cel szerzenie oświaty 
rolniczej, krzewienie wiedzy o nowoczesnym rolnictwie, organizowały zbyt 
produktów rolnych, ułatwiały nabycie dobrych nasion, maszyn i narzędzi 
rolniczych. W całej Galicji około roku 1900 Towarzystwo Kółek Rolniczych 
liczyło 529 kółek i miało około 26 000 członków. Kółka rolnicze w powiecie 
jarosławskim działały w 18 gminach i liczyły około 700 członków. Wszyst-
kie prace kółek koordynował i nadzorował Zarząd powiatowy w Jarosławiu. 
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Równie ważną rolę w życie społecznym odegrały „stowarzyszenia mające na 
celu popierania oświaty”. Tu, na plan pierwszy, wysuwają się czytelnie. I tak 
Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej założyło w powiecie 10 czytelni, 
które łącznie posiadały około 2 tysiące woluminów, a Lwowskie Towarzystwo 
Oświaty Ludowej miało w powiecie 49 czytelni. Oprócz nich działało siedem 
czytelni ludowych polskich i ruskich, dwanaście czytelni Proświty, pięć czy-
telni im. Kaczkowskiego, oraz sześć czytelni żydowskich. Inną ważną grupę 
stanowiły stowarzyszenia zarobkowe i gospodarcze, oraz organizacje, któ-
rych celem było niesienie pomocy w razie pożaru. W Jarosławiu i na terenie 
powiatu działało siedem Ochotniczych Straży Pożarnych. Na zakończenie tej 
„wyliczanki” warto jeszcze wspomnieć o obecności w mieście i powiecie sześciu 
stowarzyszeń filantropijnych, które za swój cel miały wspieranie ubogich, 
działały też organizacje stawiające na pierwszym miejscu rozrywkę. Wszyst-
kie wymienione (i niewymienione) stowarzyszenia miały swoje zarządy lub 
reprezentowały je wybieralni agenci, a liczba członków tych organizacji była 
bardzo różna – od kilkunastu do kilkuset. 

W Jarosławiu i w powiecie od końca XIX wieku – jak wynika z wpisów do 
rejestrów handlowych – działało 14 spółek i 72 firmy handlowe. Zarówno 
dwu- lub trzyosobowe spółki, jak i głównie jednoosobowe firmy kupieckie 
zajmowały się przede wszystkim handlem. Handlowały między innymi zbo-
żem, mąką, skórami, żelazem, drzewem, galanterią, oraz towarami bławat-
nymi i korzennymi. Wśród właścicieli tych drobnych firm byli też dzierżawcy 
młynów, propinacji, gorzelni i browarów. Na terenie powiatu funkcjonowały 
drobne zakłady fabryczne wykorzystujące miejscowe surowce. Należały do nich 
głównie cegielnie, tartaki, browary, fabryki wapna hydraulicznego i młyny. 
Działało też wiele drobnych warsztatów jak na przykład warsztat powroźniczy, 
warsztat wyrobów narzędzi rolniczych czy wyrobów betonowych. Wśród tych 
zakładów, w większości pracujących na potrzeby rynku lokalnego, była też 
fabryka biszkoptów, pierników i cukrów Stanisława Gurgula, której wyroby 
zyskały duże uznanie poza Jarosławiem, a nawet dostarczane były na dwór 
arcyksięcia Karola Stefana. Zakład ten wykorzystujący miejscowe produkty – 
samego mleka potrzebowały kilkadziesiąt tysięcy litrów rocznie – znakomicie 
przyczyniał się do rozwoju gospodarstw wiejskich. 

W 1857 roku w Jarosławiu miało miejsce uroczyste otwarcie kolei imienia 
arcyksięcia Karola Ludwika. Ta główna arteria Galicji od 1861 roku połączyła 
Jarosław ze Lwowem, a wcześniej z Krakowem i Wiedniem. Po uruchomieniu 
połączenia z Sokalem stał się Jarosław istotnym węzłem kolejowym dającym 
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zatrudnienie sporej liczbie mieszkańców. Włączenie miasta do sieci kolejowej 
miało korzystny wpływ na ożywienie gospodarcze i społeczne. Dworzec i kolej 
stały się istotnym czynnikiem miastotwórczym. Budowa dworca na Przed-
mieściu Krakowskim znakomicie przyczyniła się do rozwoju południowej 
części przedmieścia. Dała zatrudnienie wielu ludziom nie tylko przy budowie 
budynku dworca, ale też przy kładzeniu torowisk, a później przy budowie 
budynków okołodworcowych. Na dawnym trakcie pawłosiowskim powstała 
nowa ulica Hetmańska (obecnie Słowackiego) łącząca obszar przydworcowy 
z ulicą Krakowską i centrum miasta. Wybudowano przy niej szereg domów, 
w których znalazły pomieszczenie zakłady rzemieślnicze, restauracje i kawiar-
nie, prywatne mieszkania, a także obiekty użyteczności publicznej. 

Największy rozwój Jarosławia przypada na okres od 1880 do 1914 roku. 
W mieście nastąpił prawdziwy boom budowlany ograniczony tylko przepisami 
budowlanymi, które obowiązywały, gdy budowano domy w „rejonach forty-
fikacyjnych”, a takich w Jarosławiu była kilka, miedzy innymi przy ulicach 
Kościuszki i Poniatowskiego. Na przełomie XIX i XX wieku miasto praktycznie 
uzyskało nowy wygląd. Wybudowano ze środków miejskich i prywatnych bardzo 
wiele nowych budynków, a te zachowane nierzadko zmieniły swoje elewacje. 
Dla celów porządkowych w miastach powoływane były komisje regulacyjne. 
W większości miały charakter policyjno-porządkowy, a głównym ich celem było 
polepszenie warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Niekiedy miały 
też na celu wyregulowanie i uzupełnienie istniejącej sieci ulic. W Jarosławiu 
taka komisja została powołana przez Radę Miejską w październiku 1891 roku. 
Komisja składająca się z pięciu osób, przy współudziale inżyniera miejskiego, 
miała za zadanie wypracować plan regulacyjny miasta, wyznaczyć części obszaru 
miejskiego, w których będzie można budować budynki kryte włącznie materiałem 
ogniotrwałym, a także określić, przy jakich ulicach mogą być budowane tylko 
piętrowe budynki. Dodatkowo komisja, w skład której wchodzili Władysław 
Grabowski, Ignacy Rychlik, Juliusz Strisower, Piotr Kopystyński i Wawrzyniec 
Karlseder, miała przedstawić Radzie propozycję nowych nazw ulic w mieście. 
Sprawnie działające gremium szybko uporało się ze swoim zadaniem i w trosce 
o harmonijny rozwój miasta określiło, gdzie i jakiego rodzaju budynki mogą 
być wznoszone. Regulacjami związanymi z parcelacją niewielkich obszarów 
miejskich i wynikającymi z niej udostępnieniami terenów niezabudowanych 
dla celów budowlanych, zajmował się inżynier miejski. Uchwałą Rady miej-
skiej z 1892 roku do miasta włączone zostały przedmieścia i tak powiększony 
Jarosław został podzielony na dzielnice, z których najważniejsze były cztery: 
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Śródmieście, Krakowskie, Głębockie i Leżajskie. Na miejscu dawnych pól, pustych 
placów powstały nowe, szerokie, często wysadzane drzewami, wybrukowane 
z szerokimi chodnikami ulice, takie jak Kraszewskiego, Kilińskiego, Kościusz-
ki, Racławicka, Głowackiego, czy Poniatowskiego. Na peryferyjnych ulicach 
wybudowano wiele wolnostojących małych domów w ogrodach, nawiązując 
niejako do idei miast-ogrodów. Poza starym miastem, na przykład przy ulicach 
Kilińskiego, Poniatowskiego, Racławickiej, Sikorskiego, Dominikańskiej czy 
Lubelskiej wzniesiono dużo domów parterowych lub jednopiętrowych o ma-
lowniczo zakomponowanych fasadach, często z przewagą detali nawiązujących 
do gotyku lub innych stylów historycznych.

Czynnikiem, który maksymalnie zaważył na kondycji autonomicznego Jaro-
sławia i w istotny sposób wpłynął na zmianę jego wyglądu było wojsko. W roku 
1878 Austro-Węgierska Państwowa Komisja Fortyfikacyjna podjęła decyzję 
o fortyfikacji Monarchii. W planach tych znalazł się też Jarosław. Włączenie 
Jarosławia w planowany system umocnień spotkało się z dużym zaintereso-
waniem władz miejskich, które bezzwłocznie podjęły energiczne starania na 
rzecz powiększenia załóg wojskowych w mieście. Wysłana w 1879 roku do 
Wiednia delegacja miejska zapewniła centralne władze wojskowe o gotowości 
miasta do świadczeń materialnych na rzecz załóg wojskowych. Galicja, sta-
nowiąca obszar przygraniczny Monarchii, określana kryptonimem „R”, była 
wyjątkowo ważnym obszarem manewrowym spodziewanego „teatru wojny”. 
Interesy miasta były więc zbieżne z interesami centralnych władz wojskowych. 

Obecność wojska austriackiego w Jarosławiu sięga końca XVIII wieku. 
W krótkim czasie po rozbiorach i po kasacie zakonu oo. jezuitów budynki po-
jezuickiego klasztoru zajęło wojsko. Przyjmowanie na cele wojskowe obiektów 
klasztornych należących do skasowanych zakonów było zjawiskiem charak-
terystycznym dla Monarchii. Początkowo Austriacy umieścili tam Komisję 
Mundurową. Po jej przeniesieniu, budynki te nazwane koszarami klasztornymi 
zostały zajęte przez wojsko. W końcu XIX wieku na ich terenie znajdowały 
się następujące obiekty: budynek główny z 43 izbami mieszkalnymi (obecnie 
plebania), szesnastoizbowy budynek dla sztabu wraz z aresztami i wartą, 
budynek ogrodowy z dziewięcioma izbami oraz czteroizbowa kantyna. Na 
początku I wojny koszary klasztorne zostały zajęte przez wojska rosyjskie. Od 
15 maja 1915 roku w mieścił się tam sztab generała Tadeusza Rozwadowskiego. 
Jako ciekawostkę można odnotować fakt wizyty w nich cesarza niemieckiego 
Wilhelma II w maju 1915 roku (zostało to upamiętnione kamienną płytą, która 
została usunięta w latach 20. XX wieku). 
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Również zabudowania skasowanego klasztoru panien benedyktynek władze 
austriackie przeznaczyły na cele wojskowe. Na koszary te przyjęła się nazwa 
„koszary Anny” („Anna kasarnia”). Przez pewien okres działała tam Komisja 
Mundurowa zajmująca się szyciem i magazynowaniem mundurów wojskowych. 
Mundury i oporządzenie składowane też były w pobenedyktyńskim kościele. 
W końcu XIX wieku na terenie opactwa ulokowana została artyleria konna. 
W 1883 roku przy murze klasztornym wybudowany został magazyn na fur-
gony. Oba zajęte przez wojsko wzgórza połączone zostały przed 1890 rokiem 
żelaznym mostem. Zarówno koszary klasztorne, jak i koszary Anny posiadały 
już obiekty, które łatwo dostosowano do potrzeb wojska. 

We wschodniej części miasta na Blichu znajdowały się koszary dorywcze Pfef-
fera nazwane tak od nazwiska właściciela murowanych budynków z pierwszej 
połowy XIX wieku. Zabudowania te, w 1879 roku, wynajął od właściciela skarb 
wojskowy i przeznaczył na koszary kawalerii. Rozbudowane w 1881, służyły 
wojsku przynajmniej do wybuchu I wojny. W koszarach mieściły się budynki 
mieszkalne dla oficerów i żołnierzy, stajnie dla koni oficerskich i żołnierskich 
oraz kuźnia. Około roku 1900 stacjonował tam szwadron 8 Pułk Huzarów. 

W niedalekim sąsiedztwie, ale bliżej w stronę centrum miasta, na Podzam-
czu, znajdowały się niewielkie koszary kawalerii. Na ich terenie mieściło się 
przynajmniej pięć murowanych budynków parterowych, jeden duży piętrowy 
oraz stajnie, które często używane były przez 90 Pułk Piechoty. Wszystkie te 
budynki należały do rodziny Robinsonów, która także wynajmowała wojsku 
dom na Krakowskim Przedmieściu, gdzie miała siedzibę kancelaria batalionu 
Obrony Krajowej. 

Również na Krakowskim Przedmieściu, na Brzostkowie, w dawnych jezu-
ickich budynkach folwarcznych, znajdowały się koszary doraźne (zwane też 
goldfigerowskimi) dla konnicy. Na początku XX wieku, po bankructwie Goldfin-
gera, koszary te zostały przejęte przez Galicyjski Bank Hipoteczny we Lwowie, 
który zaraz po ich przejęciu przeprowadził wszystkie niezbędne remonty.

Sytuacja polityczna Monarchii pod koniec XIX wieku, usytuowanie silnej 
twierdzy pierścieniowej w Przemyślu i rozbudowanego przyczółku mostowego 
w Jarosławiu zmuszało kwatermistrzostwo do znacznej rozbudowy zaplecza 
koszarowo-magazynowego. Duży wzrost liczebności wojsk w garnizonach 
galicyjskich wymuszał wprowadzanie nowych rozwiązań urbanistyczno-ar-
chitektonicznych. Miały one pozwolić na szybką i stosunkowo tanią budowę 
obiektów mieszkalnych i szkoleniowych dla wojska. W zaistniałej sytuacji 
zaczęto powszechnie stosować budownictwo koszarowe typu barakowego, 
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które różniło się zasadniczo od wcześniejszej monumentalnej architektury 
zespołów koszarowych. Specjalistyczne biura projektowe C.K. armii austro-wę-
gierskiej zajmowały się opracowaniem projektów zespołów koszarowych. Były 
one przygotowywane dla konkretnych typów jednostek takich jak piechota, 
kawaleria czy artyleria, a zatem posiadały odmienną organizację, różniły się 
też rozplanowaniem wnętrz, które było dostosowane do typu jednostki. We 
wszystkich koszarach przeznaczonych dla piechoty, w centralnej części znaj-
dował się plac apelowy, a oprócz budynków dla żołnierzy i oficerów znajdowały 
się pomieszczenia przeznaczone na wozy taborowe (wozownie), stajnie dla 
koni taborowych oraz budynek dla dowództwa i sztabu danej jednostki. Nieco 
inaczej były urządzone koszary dla kawalerii. W takim zespole znajdowały się 
budynki mieszkalne dla kawalerzystów, oficerów i podoficerów zawodowych, 
budynek dowództwa, wartownia, stajnie, wozownie, kuźnie i ujeżdżalnie. Ko-
szary posiadały ponadto duży plac alarmowy do tzw. ustawienia pułku, oraz 
mniejsze place ćwiczeń, które pełniły głównie funkcje otwartych ujeżdżalni. 

W Jarosławiu, całkowicie nowymi obiektami zbudowanymi około 1880 roku 
ze środków rządowych na potrzeby wojska, między innymi dla 9 i 10 Pułku 
Piechoty, były budynki koszarowe określane jako „C.K. baraki N III obok 
kościoła NMP”. Koszary te rozlokowane były na dużej przestrzeni od ulicy 
Kościuszki aż do ulicy Jana Pawła II (obecnie na tym terenie znajduje się 
osiedle Pułaskiego). Składały się na nie 23 budynki parterowe i jednopiętro-
we, skromne pod względem architektonicznym, ustawione parami tak, że 
pomiędzy nimi tworzył się plac. Budynki dla żołnierzy określane jako baraki 
były dziewięcioizbowe, a pomieszczenia dla oficerów zwane pawilonami były 
ośmioizbowe. Dla żołnierzy przeznaczonych było dwanaście budynków, a dla 
oficerów cztery. Pozostałe budynki przeznaczone były dla podoficerów – budynek 
szesnastoizbowy, a dla sztabu dziewięcioizbowy. Budynek, w którym mieściła 
się kancelaria i sztab, posiadał 21 pomieszczeń. W tym zespole znajdowała 
się też kantyna zajmująca cztery pomieszczenia, dwuizbowy budynek dla 
menaży oficerskich (kuchnia ze stołówką) oraz dziewiętnastoizbowy budynek 
aresztu i jednoizbowe pomieszczenie dla warty. W koszarach tych podczas 
manewrów cesarskich w 1893 roku przebywał, wraz ze sztabem głównym, 
cesarz Franciszek Józef I. 

Zgodnie z zapewnieniami władz miejskich o gotowości świadczeń na rzecz 
wojska rozpoczęły się w mieście prace nad budową koszar i magazynów woj-
skowych. W latach 1887–1889 przeniesiono do Jarosławia trzy pułki wojska, 
w następnych latach załoga wojskowa jeszcze się powiększyła. 
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Przy obecnej ulicy Jana Pawła II znajduje się gmach w którym mieściły się 
koszary Obrony Krajowej nr 58. zwane też miejskimi. Budynek, typowy dla 
budownictwa koszarowego w Galicji, z oszczędną artykulacją fasad i skromnym 
detalem, zaprojektowany został przez jarosławskiego budowniczego miejskie-
go inżyniera Stanisława Rutkowskieg w oparciu o realizowane projekty dla 
koszar w Przemyślu i w Rzeszowie. Wzniesiony został w latach 1886–1887 
z funduszy miejskich jako piętrowy, a budowę nadzorowała komisja miejska 
pod kierownictwem burmistrza Gustawa Adolfa Weissa. W 1892 roku nadbu-
dowano II piętro. W skład tych niewielkich koszar wchodził budynek główny 
mieszkalny, magazyn i drewutnia. Znajdowała się tam też studnia, a całość 
była oparkaniona i osztachetowana. Obecnie mieści się tam gimnazjum nr 2. 

W latach 1888–1891 miasto, pod nadzorem inżyniera miejskiego Stanisława 
Rutkowskiego, wybudowało zespół obiektów koszarowych przeznaczonych 
dla piechoty, któremu nadano imię cesarza Franciszka Józefa I. Był to ob-
szerny kompleks składający się z dwóch dużych budynków dwupiętrowych, 
jednego piętrowego, dwóch parterowych, kilku zabudowań gospodarczych, 
sześciu baraków żołnierskich, trzech oficerskich, jednego podoficerskiego, 
budynku dla sztabu, dla warty i aresztu, kantyny oraz kasarni dla półbata-
lionu N VIII. Koszary te znajdowały się przy obecnej ulicy Poniatowskiego. 
Z dawnych obiektów zachowało się kilka budynków, między innymi budynek 
zaadaptowany na siedzibę Banku Spółdzielczego i budynek, w którym mieścił 
się Dom Dziecka. 

W bezpośrednim sąsiedztwie koszar imienia Franciszka Józefa I usytuowane 
były koszary kawalerii, które otrzymały imię księcia Józefa Poniatowskiego. 
Zostały one wybudowane w latach 1909–1910 przez firmę wiedeńską Antonie-
go Fleischla, który był również właścicielem tych gruntów. Ponieważ Flesichl 
wszystkie obiekty wojskowe wystawił z własnych funduszy, miasto obiecało 
ich spłatę w ciągu 25 lat. W skład całego kompleksu wchodziło kilkanaście 
różnorodnych pod względem architektury i przeznaczenia budynków. Przy 
obecnej ulicy Poniatowskiego stały reprezentacyjne gmachy z główną bramą 
wjazdową usytuowaną przy zachowanym do dnia dzisiejszego budynku nr 47. 
Były to dwa budynki piętrowe: oficerski i podoficerski, oraz dwa dwupiętrowe 
przeznaczone dla żołnierzy. Budowle te, o zryzalitowanych bryłach, wyróżniają 
się wśród jarosławskiej zabudowy koszarowej urozmaiconą i zindywidualizo-
waną secesyjną dekoracją płycin, fryzów z rustykalnego tynku i ceramicznych 
kostek. Między kasynem oficerskim a ujeżdżalnią znajdował się niewielki plac 
z fontanną. Na zapleczu (obecnie jest to teren osiedla Wojska Polskiego) mieścił 
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się plac ćwiczeń, do którego przylegały: ujeżdżalnia od zachodu, pralnia od 
wschodu, a stajnie i magazyny od południa. 

Na terenie, który obecnie ograniczają ulice Sikorskiego, Piekarska i Słowac-
kiego usytuowane zostały koszary kawalerii. Na tym rozległym obszarze mieścił 
się cały duży kompleks budynków wojskowych, wśród których wyróżniały się 
dwie halowe ujeżdżalnie, z jednoprzęsłowymi wnętrzami. Miały one otwartą 
konstrukcje dachową opartą na modułowych przęsłach filarowo-arkadowych 
o łuku odcinkowym. Takie rozwiązanie – z mocno rozpiętą więźbą dachową 
złożoną ze stalowych kratownic łączonych na nity – było, jak na owe czasy, 
bardzo nowatorskie. Zarówno architektura koszar, jak i ich układ, dostosowane 
był do potrzeb organizacyjnych kawalerii. W końcu XIX wieku stacjonował 
tam 8 Pułk Huzarów. Codzienne ćwiczenia wojskowe odbywały się po drugiej 
stronie ulicy Piekarskiej – na otwartym terenie zwanym ujeżdżalnią. Obok 
tych terenów, ale bliżej ulicy Słowackiego, mieściły się duże magazyny woj-
skowe. Na terenie koszar stał też budynek piekarni wojskowej i od niej, już na 
początku XX wieku ulica nazwana została Piekarska.

Koszary piechoty czyli, C.K. baraki wojskowe N I, mieściły się przy obec-
nej ulicy Czarnieckiego. Teren koszar od zachodu ograniczał cmentarz, a od 
wschodu obecna ulica Słowackiego. Wybudowano je z końcem XIX wieku. Był 
to bardzo duży, logicznie rozplanowany kompleks parterowych i piętrowych 
budynków z centralnie usytuowanym placem manewrowym. Piętrowe budyn-
ki charakteryzujące się zryzalitowanymi bryłami, dwuspadowymi dachami 
pokrytymi czerwoną dachówką ozdobione zostały boniowaniem i skromnym 
detalem architektonicznym. Budynki parterowe, wprawdzie skromniejsze 
w wystroju, również przyciągają uwagę swoją bryłą i wielką fachowością 
wykonawstwa. Koszary te, od końca XIX wieku do I wojny były „domem” dla 
żołnierzy 89 Galicyjskiego Pułku Piechoty Hr. von Albori – pułku utworzone-
go w 1883 roku. W czasie I wojny na terenie koszar urządzony został szpital 
wojskowy. Obecnie, na terenie dawnych koszar, wykorzystując zachowane 
budynki, mieści się Państwowa Wyższa Szkoła Techniczna i Ekonomiczna. 

W latach 1900–1901 przy ulicy Kościuszki ale po jej północnej stronie ze 
środków rządowych zostały wybudowane na potrzeby Obrony Krajowej nr 34. 
koszary zwane skarbowymi. Stanowiły one kompleks starannie zakompo-
nowanych dwupiętrowych budynków ze środkowymi ryzalitami i boniowa-
nymi lizenami, z gęstym rytmem okien oraz ze zgeometryzowaną dekoracją 
secesyjną, w której na plan pierwszy wysuwał się motyw poziomych listew 
i koła – w partii szczytowej w formie wieńca laurowego przekreślonego trzema 
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listwami. W 1904 roku do istniejącego już ciągu obiektów dobudowany został 
od strony zachodniej pawilon dla chorych. 

Na Przedmieściu Głębockim, po lewej stronie ulicy – po prawej znajdowały 
się duże magazyny wojskowe – na gruncie dawnego folwarku jezuickiego zlo-
kalizowane były koszary artylerii, C.K. baraki N II, w których od 1908 roku 
stacjonował 10 dywizjon artylerii konnej. W użytkowaniu dywizjonu były 
między innymi dwa budynki piętrowe i jeden parterowy, warsztaty i magazyny.

Ponadto przy ulicy Jana Pawła II znajdowały się dwa budynki przeznaczone 
na cele wojskowe: duży główny i mniejszy poboczny. Na frontonie budynku 
głównego umieszczony był napis: Ferdinandus I Austriae Imperator 1844. Bu-
dynek ten, w 1886 roku został zaadaptowany na szpital wojskowy. Obecnie 
w tym dwupiętrowym kubaturowym gmachu, ze skromną dekoracją archi-
tektoniczną i pięknymi wykonanymi z kamienia bruśnieńskiego piwnicami 
mieści się szkoła specjalna. 

 W tym miejscu wypada też wspomnieć, że w klasztorze oo. dominikanów 
w końcu XIX wieku znajdował się, utrzymywany przez miasto, uboczny szpi-
tal wojskowy zwany domem maruderów (maroderów). Ponadto w 1882 roku 
na pomieszczenie dla wozów bojowych zaadaptowana została jedna z ofi-
cyn klasztornych.

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu budynkowi. Usytuowany przy ulicy Grun-
waldzkiej okazały gmach dawnego kasyna oficerskiego przeznaczony był 
na potrzeby całego garnizonu – poszczególne pułki miały „swoje” kasyna. 
W zmilitaryzowanej XIX wiecznej Europie kasyna oficerskie były prawdziwymi 
centrami życia społeczno-kulturalnego i zaspakajały potrzeby nie tylko garni-
zonu, ale też społeczności miejskiej. To tam oficer – poza koszarami – spędzał 
najwięcej czasu. Kasyna były dla niego, jak sama nazwa wskazuje, małymi 
domami (casino – mały domek). Na potrzeby kasyn budowano oddzielnie często 
bardzo reprezentacyjne gmachy. W tym nurcie mieści się też kasyno jarosław-
skie wybudowane około połowy XIX wieku i usytuowane przy głównej arterii 
miejskiej. Do tego budynku pod koniec XIX wieku dobudowano dwa segmenty 
boczne – piętrowy od strony zachodniej i parterowy od wschodu. Ten okazały 
gmach – mimo zniszczenia przez późniejsze przebudowy – w dalszym ciągu 
zachwyca swoim wyglądem. Jego elegancka fasada w typie pałaców miejskich 
nie ma odpowiednika w Jarosławiu, a na szczególną uwagę zasługuje przemy-
ślane neoklasyczne opracowanie piętra z jego wysokimi, gęsto zgrupowanymi 
i bogato dekorowanymi oknami. Na zapleczu kasyna, w ogrodzie, przynajmniej 
do 1914 roku stał pomnik cesarza Franciszka Józefa I. 
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Jak już wspomniano, po przegranej wojnie z Prusami w 1866 roku w mo-
narchii habsburskiej zaczęto wprowadzać istotne reformy militarne. W tym 
celu została powołana Państwowa Komisja Fortyfikacyjna, której zadaniem 
było opracowanie projektu ufortyfikowania monarchii, a Galicja w tym planie 
zajmowała bardzo istotne miejsce. W 1868 roku Komisja stwierdziła konieczność 
budowy założenia obronnego nad Sanem i wytypowała wstępnie Przemyśl, 
Radymno i Jarosław jako miasta, których położenie geograficzne sprzyja bu-
dowie umocnień. Głównym orędownikiem budowy twierdzy w Jarosławiu był 
ówczesny minister wojny, generał Franz Kuhn. Zgodnie z jego koncepcją Jarosław 
miał pełnić rolę umocnionego placu manewrowego i bazy zaopatrzeniowej dla 
armii polowej. Zadania ofensywne Jarosławia miały przeważać nad funkcjami 
defensywnymi. Jarosław miał stać się głównym ośrodkiem oporu ufortyfi-
kowanej linii Sanu. W 1871 roku ponownie rozpatrywano kwestie związane 
z fortyfikacją Galicji i mimo poparcia Jarosławia przez generała Franza Kuhna 
przeważyły głosy za lokalizacją twierdzy w Przemyślu. Dla Jarosławia przezna-
czono funkcje wspomagającą i magazynową. W 1881 roku rozpoczęły się prace 
przygotowawcze do umocnienia Jarosławia. W 1882 roku, po dyslokacji wojsk, 
w Jarosławiu utworzono nowy 90 Pułk Piechoty oraz sprowadzono czternaście 
armat dla planowanych umocnień. Po kryzysie bułgarskim w 1887 roku władze 
wojskowe podjęły decyzję o natychmiastowym wzniesieniu prowizorycznych 
umocnień w wybranych miastach galicyjskich w tym i w Jarosławiu. Budowę 
rozpoczęto zimą na przełomie lat 1887/1888. Wzniesione wtedy fortyfikacje 
polowe składały się z sześciu fortów, trzech baterii i łączącej je fosy na zachod-
nim brzegu Sanu i dzieła głównego – fortu Malinówka na wschodnim brzegu. 
System ten określany czasami jako „Twierdza Jarosław” w latach 1912–1913 
został wzmocniony pierścieniem dodatkowych fortyfikacji złożonych z trzyna-
stu dział na prawym brzegu Sanu oraz szańcami i bateriami na lewym brzegu. 

Walory obronne Jarosławia okazały się niewielkie i w trakcie działań 
wojennych nie odegrały większej roli. Zdecydowanie większe znaczenie miał 
Jarosław jako miasto garnizonowe i baza zaopatrzeniowa. W 1914 roku w skład 
jarosławskiego garnizonu wchodziły dwa pułki piechoty, Pułk Piechoty Land-
wehry, pułk dragonów, pułk artylerii polowej i dywizjon artylerii konnej. Pod 
koszary, magazyny, place ćwiczeń, strzelnice i inne obiekty wojskowe które 
zdominowały przestrzeń miejską, głównie na Przedmieściach Krakowskim 
i Głębockim, zajęte zostało 16% powierzchni miasta. Jarosław był czwartym 
co do wielkości garnizonem w Galicji. Cechą odróżniającą to miasto od in-
nych miast galicyjskich był nieproporcjonalnie duży garnizon w stosunku do 
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cywilnych mieszkańców. W 1910 roku w Jarosławiu stacjonowało 4422 żoł-
nierzy, a miasto liczyło wtedy około 20 tysięcy mieszkańców. Dla porównania 
w Rzeszowie stacjonowało 3357 żołnierzy, w Łańcucie 400, a w Tarnowie 
2000. Ta duża liczba oficerów i żołnierzy stacjonujących w mieście była bar-
dzo liczącą się grupą konsumencką i zdecydowanie korzystnie wpływała na 
jego rozwój. Budowa obiektów koszarowych czy też przeprowadzane w nich 
remonty miały bardzo pozytywny wpływ na wzrost ruchu budowlanego za-
równo w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej. Dawały 
mieszczanom stały rynek pracy i rozmaite możliwości zarobku. Budowano 
kamienice z przeznaczeniem na hotele i na mieszkania dla „panów oficerów 
w przechodzie”. Duży garnizon miał istotny wpływ na życie gospodarcze, jako 
że miasto świadczyło na jego rzecz szereg usług rzemieślniczo-handlowych, 
a rymarze, szewcy, krawcy, by wymienić tylko niektórych rzemieślników, 
mieli stały rynek zbytu. Spora liczba miejscowych kupców utrzymywała się 
z różnych dostaw dla wojska, w tym dostaw żywności dla garnizonów. W Ja-
rosławiu przed I wojną istniało 80 zakładów gastronomicznych. Niezmiernie 
ważna była też rola garnizonu w stosunku do rolniczego zaplecza Jarosławia, 
które na jego rzecz zbywało nadwyżki zboża, słomy czy siana. Wojsko miało 
wpływ na życie kulturalne, a mieszkańcy Jarosławia chętnie i licznie brali 
udział w uroczystościach pułkowych. Jak wspomina Mieczysław Orłowicz, 
garnizon miał cztery orkiestry wojskowe, które często grając maszerowały 
przez miasto. Wojsko jeszcze na początku XX wieku nosiło barwne mundury, 
przez co ulice wyglądały barwnie, interesujące były też ćwiczenia, przeglądy 
i parady wojskowe. W 1911 roku armia austro-węgierska została przemun-
durowana w sorty koloru szarosiwego. Nie dotyczyło to kawalerii która na 
wojnę wyruszyła w swych barwnych mundurach: czerwonych spodniach 
i ciemnoniebieskich ułankach. 

Reasumując, można stwierdzić, że szanse, jakie dawała autonomia, Jarosław 
w pełni wykorzystał. A podsumowaniem niech będzie konstatacja Francisz-
ka Bujaka, wybitnego badacza dziejów Galicji: Weszliśmy w ostatnich latach 
przed wojną na dobrą drogę ... zaczęliśmy odrabiać zaległości i zaniedbania nasze. 
Ze społeczeństwa biernego, eksploatowanego przez obcych z daleka, staliśmy się 
społeczeństwem czynnem, które samo wzięło się do zużytkowania bogactw swego 
kraju i do zaspakajania swoich potrzeb. Gdyby nam było dane iść dalej tą drogą 
... to niewątpliwie szybko zmniejszyła by się przestrzeń między nami a naszymi 
zachodnimi sąsiadami...
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Działalność narodowa i konspiracja  
niepodległościowa w Jarosławiu, 
w Legionach Polskich

Okres dobrobytu i względnej swobody politycznej sprzyjał aktywności 
społecznej i obywatelskim inicjatywom. Jarosław posiadał liczną, prężnie 
działającą warstwę inteligencji z aspiracjami osobistymi, ale i potrzebą pracy 
na rzecz lokalnej społeczności. W okresie autonomicznym, po długim czasie 
zakazu wszelkiej oficjalnej aktywności, powołano do życia wiele organizacji, 
towarzystw i stowarzyszeń: zawodowych, branżowych, pomocowych, spo-
łeczno-kulturalnych. Na ogół były to lokalne oddziały organizacji o zasięgu 
ogólnokrajowym. Stały się one, obok miejscowej prasy, platformą wymiany 
poglądów, edukacji, formułowania programów działania na rzecz rozwoju 
lokalnego, zawodowego i patriotycznego. Najbardziej ideowi, odważni i zaan-
gażowani jarosławianie spełniali się w pracy partyjnej o różnych barwach – od 
narodowej po socjalistyczną.

W galicyjskie trendy wolnościowe wpisywały się także działania jarosławskich 
władz samorządowych, które wspierały werbalnie i finansowo różne inicjatywy 
o wymowie patriotycznej, a nawet niepodległościowej. Już w 1869 roku, czyli 
dwa lata po uzyskaniu autonomii, Rada Miejska ofiarowała datek na nowy 
pochówek Kazimierza Wielkiego i wysłała delegację na uroczystości wawelskie. 
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Symboliczne kwoty przeznaczono na restaurację Sukiennic i zapomogę dla 
Rudolfa Rogozińskiego, powstańca styczniowego i zesłańca na Sybir.

W 1879 roku przyznano honorowe obywatelstwo Jarosławia J. I. Kraszew-
skiemu i wysłano delegację na ogólnokrajowe uroczystości do Krakowa. Pojechali 
tam radny miejski Ludwik Myszkowski i nauczyciele gimnazjalni: polonista 
Romuald Bobin i dr filozofii Ludomir German. Następnie imieniem pisarza 
nazwano jedną z głównych ulic miasta (1897). W podobny sposób już wcześniej, 
bo w 1891 roku, utrwalono w przestrzeni miejskiej Konstytucję 3 Maja. Była 
to inicjatywa wiceburmistrza Władysława Jahla, a tę nazwę otrzymała głów-
na ulica Przedmieścia Głębockiego, przelotowa trasa w kierunku Przemyśla 
i Lwowa. Obchodom stulecia Konstytucji nadano w Jarosławiu odpowiednią 
rangę i oprawę. Miasto udekorowano flagami narodowymi, a w świątyniach 
wszystkich wyznań odprawiono dziękczynne nabożeństwa. Na uroczystej sesji 
Rady Miejskiej okolicznościową mowę wygłosił, ubrany w strój narodowy, mar-
szałek powiatu jarosławskiego, ks. Jerzy Czartoryski. Następnie zgromadzeni 
wysłuchali odczytu radnego, historyka i nauczyciela gimnazjalnego Ignacego 
Rychlika. Zwieńczeniem uroczystości było przedstawienie Kościuszko pod Ra-
cławicami w sali teatralnej hotelu Victoria przy Placu Mickiewicza.

W 1893 roku główny plac miejski łączący stare miasto ze śródmieściem 
nazwano imieniem A. Mickiewicza. W 1906 roku bohaterowie polskiej historii: 
Kościuszko, Kiliński, Głowacki oraz bitwa racławicka stali się patronami ulic 
zbudowanych wokół nowo wzniesionych koszar 34 Pułku Piechoty Obrony 
Krajowej. W 1909 roku ul. Hetmańską (d. Kolejowa) przemianowano na 
J. Słowackiego, a Koszarową na ks. J. Poniatowskiego. W 1910 roku, w 500. 
rocznicę Grunwaldu część ulicy Krakowskiej nazwano Grunwaldzką. Należy 
dodać, że opisane wyżej patriotyczne nazwy przetrwały wszystkie zawiro-
wania historyczne.

Podobne działania w celu zachowania i ochrony polskiej tożsamości i miej-
skiego dziedzictwa narodowego podjął sekretarz magistratu i Rady Miejskiej 
– Tadeusz Felicjan Papara. Wysunął on na początku XX wieku pomysł założenia 
muzeum miejskiego, do którego zbierał eksponaty rozproszone w różnych 
miejscach ratusza. Były to portrety właścicieli Jarosławia, wyroby rzemiosła 
artystycznego, numizmaty, księgi miejskie. Ostatecznie muzeum powstało 
dopiero w 1925 roku dzięki pracy kolejnego sekretarza magistratu i Rady 
Miejskiej, Jana Harlendera.

Edukacją oświatową i kulturalną w duchu narodowym zajmowały się w Ja-
rosławiu i powiecie jarosławskim: Czytelnie Polskie, Towarzystwa Uniwersytetu 
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Ludowego, Oświaty Ludowej, Szkoły Ludowej oraz Towarzystwa Muzyczne, 
Pedagogiczne, Kasynowe i Dramatyczne. Najliczniejszą i najbardziej skuteczną 
organizacją okazało się Towarzystwo Szkoły Ludowej zaangażowane w budowę 
szkół, czytelni, nauczanie analfabetów. TSL prowadziło aktywną akcję odczy-
tową i artystyczną na temat historii i literatury polskiej, niekiedy ilustrowaną 
obrazami świetlnymi. W pracach jarosławskiego TSL, która toczyła się w czytel-
niach imienia J. Kilińskiego na Przedmieściu Dolnoleżajskim i B. Głowackiego 
na Szwarcmanówce oraz w wielu miejscowościach powiatu jarosławskiego 
aktywnie uczestniczyli nauczyciele: Andrzej Wondaś, Jacek Zieliński, Wiktor 
Ostrowski oraz akademicy, a w tym Harlender, późniejsi prominentni działa-
cze narodowi z okresu wielkiej wojny. Czytelnie TSL wychowały całe zastępy 
świadomych działaczy społecznych, połączyły więzami przyjaźni i solidarności 
ludzi różnych stanów i profesji z Jarosławia i okolic, którzy w każdej sytuacji 
mogli liczyć na wzajemną pomoc i wsparcie, tak ważne w konspiracji.

W działalności społecznej prym wiedli nauczyciele, urzędnicy samorządowi 
i jarosławscy akademicy studiujący przede wszystkim na lwowskich uczelniach, 
skąd przywozili różne nowinki i kontakty polityczne. W Jarosławiu kuźnią 
narodowej konspiracji była najstarsza szkoła średnia czyli ck. wyższe gimna-
zjum, utworzone w 1884 roku na bazie wyższej szkoły realnej, z siedzibą przy 
ul. 3 Maja. W 1898 roku dołączyło do niego ck. wyższe gimnazjum realne dla 
odróżnienia nazwane później drugim, mieszczące się od 1903 roku we wła-
snym gmachu przy ul. Ducha Św., a w 1909 roku prywatne gimnazjum żeńskie 
usytuowane przy ul. Weissa, a następnie we własnym gmachu przy ul. 3 Maja.

Działalność niepodległościowa wymagała konspiracji, pewnego wyważenia 
i swoistej dyplomacji zwłaszcza w szkołach, które działały w określonym rygorze 
prawnym, państwowym i oświatowym służącym interesom Austro-Węgier. 
Stąd oficjalnie obchodzono rocznice urodzin, panowania i śmierci przedstawi-
cieli dynastii oraz ważnych dla monarchii wydarzeń historycznych. Na straży 
praworządności stał dyrektor i nauczyciele, zresztą podzieleni w zakresie 
poglądów politycznych i zaangażowania narodowego.

Budowanie patriotycznej formacji młodzieży odbywało się na lekcjach poprzez 
odpowiednie rozłożenie akcentów, a zwłaszcza na zajęciach dodatkowych, w kół-
kach zainteresowań, między innymi podczas wieczorów mickiewiczowskich, na 
których studiowano dzieła narodowych wieszczów czy w dyskusjach na temat 
historii I Rzeczypospolitej i powstań narodowych. W I gimnazjum prowadził 
te zajęcia nauczyciel języka polskiego Antoni Kurpiel, członek jarosławskiego 
komitetu mickiewiczowskiego. W skład tego gremium wchodzili także dyrektor 
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I gimnazjum Józef Wójcik, nauczyciel łaciny i greki Józef Szydłowski, kupiec 
Edward Damasek, T. Łoziński i jako przewodniczący ks. Jerzy Czartoryski.

Jarosław wraz z całą Galicją uroczyście obchodził od 19 do 22 maja 1898 
stulecie urodzin wieszcza. Na spotkania mickiewiczowskie komitet wynajął 
salę teatralną hotelu Victoria. Na swoją uroczystość uczniowie przygotowali 
deklamacje, śpiewy i scenę w karczmie z III księgi Pana Tadeusza. Finałowa 
uroczystość dla całego powiatu odbyła się 22 maja, w niedzielę. Zaczęło się 
rankiem, od wystrzałów z moździerzy, następnie pochód złożony z radnych, 
korporacji przemysłowych, dzieci i młodzieży oraz Straży Pożarnej i T.G. Sokół, 
prowadzony przez W. Jahla, ruszył z ul. Badeniego (Przemyska), przez Rynek 
do fary na mszę św. W kościele patriotyczne kazanie wygłosił gwardian re-
formatów ojciec Stanisław Binek, a na placu Skargi przemówił J. Czartoryski. 
W podniosłej mowie podkreślił wpływ poety na literaturę polską i jego stara-
nia w sprawie polskiej ... karcił nasze błędy, a przecież dodawał otuchy, a nawet 
opowiadając o naszym upadku, zachęcał do czynu, przepowiadał lepszą przyszłość. 
Dalszy ciąg uroczystości odbył się w hotelu Victoria. Tu przemawiał Rychlik, 
śpiewały chóry, grała orkiestra, deklamowano Wywóz kibitek i Konfederatów 
barskich. Na zakończenie rozdano około sześćset egzemplarzy Pana Tadeusza 
i tysiąc portretów poety. Po rozliczeniu uroczystości pewną kwotę pieniędzy 
przekazano komitetowi budowy pomnika Mickiewicza. Podobne uroczystości 
odbyły się w Kramarzówce, Laszkach, Pawłosiowie, Rokietnicy, Tuczempach, 
Tyniowicach, Wiązownicy, Sieniawie, Pruchniku i Radymnie. Komitetem 
radymiańskim kierował notariusz Władysław Janicki, ogólnomiejska uro-
czystość odbyła się po mszy w hali Towarzystwa Powroźniczego, a wieczorem 
w gmachu szkoły ludowej.

Dla jarosławskiej młodzieży gimnazjalnej ważnym miejscem narodowego 
kultu był grób majora Leona Czechowskiego, uczestnika polskich powstań 
narodowych i węgierskiej Wiosny Ludów. Podczas uroczystości Wszystkich 
Świętych wygłaszano przy nim patriotyczne mowy i śpiewano narodowe 
pieśni: Z dymem pożarów i Boże coś Polskę.

Wyżej wymienione działania i akcje budowały tożsamość narodową ich 
uczestników i sympatyków oraz tworzyły podatny grunt dla ruchów stricte 
niepodległościowych. Już na przełomie lat 1899/1900 uczeń siódmej klasy 
I gimnazjum Stanisław Szpaczyński założył kółko samokształceniowe podległe 
tajnemu Związkowi Młodzieży Polskiej Zet i Lidze Narodowej. Wzorował się na 
organizacjach rzeszowskich, z którymi współpracował na gruncie wieczorków 
mickiewiczowskich. Tam zetknął się z W. Sikorskim. Szpaczyński pierwsze 
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kółko zorganizował w swojej klasie wspólnie z Eugeniuszem Gołogórskim, 
Andrzejem Tylko i Adolfem Wizimirskim. Kolejne powstało w szóstej klasie, 
a jego liderem był Feliks Młynarski, późniejszy współtwórca Banku Polskiego 
SA, który w 1901 roku stanął na czele szkolnej organizacji narodowej.

Wówczas ustalono schemat działania i zasady konspiracji. Kółko liczyło 
dziesięć osób, stąd w klasie mogło ich działać przynajmniej dwa. Kierowali 
nimi przełożeni klasowi, a w szkole przełożony naczelny. Młynarski sam na 
ogół wybierał kolegów do organizacji. Zebrania odbywały się co tydzień, w róż-
nych miejscach: w bursie szkolnej, w domach uczniów i na stancjach, chociażby 
u Kuśnierzów przy ul. Kraszewskiego 11, gdzie mieszkał Stanisław Szpetnar, 
późniejszy ksiądz, kapelan niepokalanek. Na spotkaniach dyskutowano o historii 
Polski i literaturze, czytano współczesną publicystykę narodową drukowaną 
w „Tece”, „Przeglądzie Wszechpolskim”, „Polaku” czy „Ojczyźnie”. Młodzież była 
w stałym kontakcie z władzami Zetu, które wizytowały jarosławską organizację, 
między innymi byli to: Hieronim Wirstlein, Stanisław Viktorin, Jan Haluch-
-Brzozowski. Jarosławianie uczestniczyli również w corocznych zjazdach Zetu.

Młodzież zrzeszona w organizacji narodowej przy różnych okazjach demon-
strowała swoje poglądy polityczne i artykułowała dalekosiężne cele. 3 maja 
1899 roku uczniowie czwartej klasy paradowali po mieście z biało-czerwonymi 
kokardami na mundurkach. Gimnazjaliści wykorzystywali każdą historyczną 
rocznicę do uczczenia bohaterów walki o niepodległość, od insurekcji kościusz-
kowskiej, powstania listopadowego i styczniowego po autorów dzieł literackich 
i malarskich. Tym samym kierowali uwagę lokalnej społeczności w stronę sprawy 
narodowej i zmuszali niejako do refleksji nad losem utraconej państwowości.

3 maja 1902 roku stanął na cmentarzu drewniany krzyż poświęcony pa-
mięci powstańców styczniowych. Była to inicjatywa Młynarskiego zrealizo-
wana w gronie zaufanych osób, między innymi księgarzy Józefa i Augusta 
Meinhartów oraz Józefa Małkowskiego, dyrektora lasów w dobrach książąt 
Czartoryskich, który ofiarował drzewo na krzyż. W czasie uroczystości, która 
zgromadziła kilkuset uczniów szkół ludowych i gimnazjalnych, zaangażowaną 
mowę wygłosił Młynarski. Następnie odśpiewano patriotyczne pieśni i pochód, 
do którego dołączyli spacerowicze z corsa, przeszedł ulicami Jarosławia na 
nabożeństwo majowe do fary.

W tym samym roku w listopadzie odbył się pamiętny, ze względu na konse-
kwencje, poranek mickiewiczowski, a po nim komers, czyli zebranie młodzieży 
opcji narodowej i promienistych z Jarosławia i jedenastu galicyjskich gimnazjów, 
w sumie około pięćdziesięciu osób. Napisał o tym lwowski „Dziennik Polski” 
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sugerując jego nielegalny charakter. Szkoła wdrożyła dochodzenie, ukarano 
trzydziestu uczniów dwunastogodzinnym karcerem i obniżeniem noty ze spra-
wowania. Młynarski został wydalony z gimnazjum i maturę zdawał w Sanoku. 
Kierownictwo organizacji objął Andrzej Skowronek, a następnie Szpetnar.

W czasie wakacji patriotyczna młodzież jarosławskiego gimnazjum działała 
w swoim środowisku. Stanisław Kulpa vel Grodziski z Grodziska Górnego 
występował w orkiestrze włościańskiej, organizował przedstawienia teatralne 
i był współzałożycielem Drużyny Bartoszowej. Miejscowa inteligencja prze-
konywała chłopów, niechętnych Polsce z powodu pamięci o pańszczyźnie, 
do wsparcia działań niepodległościowych. Kulpa należał w Jarosławiu do 
paramilitarnego oddziału, który odbywał ćwiczenia wojskowe i sportowe na 
wandołach i w okolicy klasztoru benedyktynek. Wspomina, że w czasie straj-
ku szkolnego w Królestwie Polskim i wojny rosyjsko-japońskiej jarosławska 
młodzież myślała o akcji solidarnościowej i ewentualnym przedostaniu się 
na teren zaboru rosyjskiego. Storpedował ten pomysł przybyły do Jarosławia 
Stanisław Kot, późniejszy profesor UJ i członek rządu RP na uchodźstwie.

W tymże 1905 roku powiodła się jeszcze inna akcja patriotyczna jarosław-
skiej młodzieży. Mianowicie 3 maja poświęcono na Przedmieściu Głębockim 
kolejny drewniany krzyż upamiętniający ofiarę działaczy niepodległościowych: 
Teofila Wiśniowskiego (1805–1847) i Józefa Kapuścińskiego (1818–1847), 
uczestników spisku powstańczego z 1846 roku, straconych we Lwowie. Ini-
cjatywa należała do I gimnazjum, ale z powodu wyraźnego zakazu dyrekcji 
wykonali ją uczniowie z organizacji narodowej II gimnazjum, którymi kierował 
Zygmunt Luśnia. W nocnej pracy pomagali żołnierze z koszar na Głębokiej 
kierowani przez absolwenta I gimnazjum, ogniomistrza Gumińskiego. Na 
krzyżu umieszczono inskrypcję następującej treści:

1847–1905
Wiśniowskiemu i Kapuścińskiemu
narodowej sprawy męczennikom

Młodzież polska

W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich szkół jarosławskich. 
Przemawiał akademik Daniel Śliwiński, a następnie młodzież uformowała 
pochód, który przeszedł ulicami miasta.

Sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna sprzyjała radykalizacji postaw mło-
dzieży o orientacji narodowej, a taka przeważała w środowisku jarosławskim. 
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W toku akcji samokształceniowej i demonstracji patriotycznych rodziła się po-
trzeba czynu, potrzeba walki zbrojnej o niepodległość Polski. W opozycji do tych 
nastrojów był główny ideolog Narodowej Demokracji, Roman Dmowski, który 
głosił potrzebę ścisłej współpracy z Rosją i skupienia pod jej egidą polskich ziem. 
Ta postawa doprowadziła do rozbicia ruchu narodowego, utworzenia Frondy i jej 
młodzieżówki Zarzewia głoszących program niepodległościowo-insurekcyjny. 
W związku z tym powołano tajne oddziały ćwiczebne przekształcone później 
w drużyny skautowe oraz organizacje paramilitarne: Armię Polską i Polskie 
Drużyny Strzeleckie. W tym samym czasie środowiska lewicowe związane 
z Józefem Piłsudskim utworzyły Związek Walki Czynnej i podległe mu Związek 
Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo Strzelec w Krakowie. Środowiska chłopskie 
powołały Drużyny Bartoszowe, a ich pierwszym naczelnikiem został, związany 
po II wojnie światowej z Jarosławiem, Wawrzyniec Dayczak. Większość człon-
ków tych organizacji wstąpiła w 1914 roku do Legionów.

W Jarosławiu do secesjonistów należeli Harlender, Władysław Gaweł, 
Andrzej Prymon, Kazimierz Ryziński, Edward Argasiński, Adam Gruca, 
Stanisław Sasorski, Franciszek Sudoł i inni. W pracy ideowo-wychowawczej 
opierano się na miesięczniku Zarzewie, którego pierwszym redaktorem został 
Sasorski. Na miejscu drukowano też „Ojczyznę, Naukę i Cnotę” redagowaną 
przez Argasińskiego, Grucę i Hahna. Ciągle działał także dawny, choć nieco 
zmodernizowany Zet stawiający nadal na działalność samokształceniową. 
Kierowali nim Zygmunt Mirtyński, Stanisław Siara, Błażej Roga i Wojciech 
Hejnosz. W 1912 roku również oni wobec rozwoju wypadków politycznych 
podjęli przygotowania wojskowe.

W listopadzie 1909 roku powstał w gimnazjum tajny Oddział Ćwiczebny 
im. ks. J. Poniatowskiego. Liczył on na początku 63 członków. Kierowali nim 
Kazimierz Ryziński (1909/1910), Jan Michalik (1910/1911) i Rajmund Kawalec 
(1911), szczególnie utalentowany i zaangażowany drużynowy. W 1911 roku 
oddział ujawnił się jako I Drużyna Skautowa im. Dionizego Czachowskiego, 
ale pod patronatem T. G. Sokół. W jego gmachu skauci posiadali jedną salę do 
ćwiczeń. W 1912 roku drużyna liczyła około 100 członków zorganizowanych 
w trzy plutony. W 1913 roku było ich już ponad 150. Na zbiórkach, biwakach 
i obozach ćwiczebnych w terenie skauci zwani coraz częściej harcerzami budo-
wali formę fizyczną poprzez pracę, marsze, podchody, ćwiczenia gimnastyczne. 
Zdobywali niezbędne w polu umiejętności typowo wojskowe, ćwiczyli musztrę 
i strzelanie z broni. Przy tym nie zaniedbywano pracy nad morale skauta i jego 
formacją intelektualną. Stąd wiele pogadanek, referatów i dyskusji. Przykładowo 
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Czesław Mączyński późniejszy obrońca Lwowa, mówił o Czachowskim i jego 
taktyce w 1863 roku, Pysz o wpływie nikotyny i alkoholu na zdrowie, a Nowak 
o karności harcerzy. W latach 1911–1914 drużynę skautową prowadzili dru-
howie Jan Decowski, Adam Rzepecki, Jan Kuźniarz i Antoni Nowak.

Swój tajny Oddział ćwiczebny miały także gimnazjalistki uczące się w pry-
watnym gimnazjum żeńskim i jarosławianki z przemyskiego seminarium 
nauczycielskiego. Kierowała nimi Zofia Słoniewska, a należały między innymi 
Helena Słoniewska, Waleria Irlówna, Olga Niewiarowska, Elżbieta Uberalówna, 
Władysława Nowotarska.

W 1912 roku Sokół powołał własną drużynę strzelecką, do której na początku 
zgłosiło się 30 osób, a w roku następnym liczyła już 83 strzelców. Jej rozwój 
wiązał się z zakupem dziesięciu karabinów Werndla i dwóch Mannlichera. 
Utworzono też dwie drużyny złożone z młodzieży rzemieślniczej, każda po 
30 członków. Już wkrótce nabyte umiejętności zweryfikowała wojna.

W Legionach Polskich

Jako pierwsi wyruszyli do boju skauci z drużyny Czachowskiego pod wodzą 
Nowaka-Przygodzkiego, Juliusza Greka i Antoniego Organa. Mimo okresu 
wakacyjnego dosyć szybko ściągnięto do Jarosławia harcerzy. Ulokowano 
ich w Sokole i w domach prywatnych. Wraz z ochotnikami spoza organizacji 
tworzyli oni oddział złożony z 60 osób. Codziennie odbywali ćwiczenia woj-
skowe i czekali na rozkaz wymarszu, który nie nadchodził z powodów poli-
tycznych. Zorientowany na Narodową Demokrację Sokół był przeciwny walce 
u boku Austro-Węgier. Komendant drużyny wykazał się nieposłuszeństwem 
i 20 sierpnia oddział wymaszerował do Przeworska.

Tam doszło do połączenia z miejscową drużyną kierowaną przez druha 
Henryka Bigoszta. W Przeworsku jeszcze przez dwa tygodnie ćwiczono umie-
jętności wojskowe. Na początku września uznano, że przyszedł czas do wymar-
szu, oddział dowodzony przez Bigoszta i Nowaka, zamiast do Lwowa, udał się 
do Jasła, miejsca ówczesnego postoju Legionu Wschodniego. Ta przymusowa 
stacja wynikała z postępu ofensywy rosyjskiej, która wymusiła opuszczenie 
Lwowa. Z Jasła Legion Wschodni został skierowany do Mszany Dolnej i Rabki. 
W tych miejscowościach zakończyła się jego historia i krótki epizod drużyny 
jarosławsko-przeworskiej. Przyczyn było kilka: spory polityczne, sytuacja na 
froncie i brak porozumienia z dowództwem wojskowym austriackim.
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Do zerwania współpracy dążyła Narodowa Demokracja mająca decydu-
jący wpływ w Sekcji Wschodniej NKN. Sukcesy rosyjskie niosły nadzieję na 
pokonanie państw centralnych i realizację programu Narodowej Demokracji. 
Pretekstem stała się rota przysięgi, do której Polacy chcieli wprowadzić hasło 
„za wolność Polski”. Austriacy nie wyrazili zgody, wobec tego żołnierze otrzy-
mali wolną rękę, mogli przysięgać na wierność Austro-Węgrom lub opuścić 
jednostkę. Tak zrobiła większość ochotników. Pozostali, około 1600 żołnierzy, 
w tym 500 z Podhala i 300 ze Śląska, 26 września złożyli przysięgę i utwo-
rzyli pod dowództwem Józefa Hallera 3 pp. Legionów, związany w okresie 
późniejszym z Jarosławiem.

Natomiast w pełni udała się misja drugiego oddziału jarosławskiego – 
sokolej drużyny strzeleckiej pod dowództwem kpt. Serafina Dobrzańskiego, 
która pomaszerowała w kierunku Krakowa. W jej skład weszli także strzelcy 
z Pruchnika i Sieniawy oraz Drużyna Bartoszowa skupiająca ochotników 
z okolicznych wsi pod dowództwem Błażeja Rogi, studenta z Bystrowic. Razem 
143 ochotników, którzy od 29 sierpnia ostro ćwiczyli pod kierunkiem Do-
brzańskiego, Leopolda Leichtfrieda i Batyckiego. Przygotowaniem ekwipunku 
wojennego, zbieraniem funduszy dla sfinansowania oddziału zajmował się 
Powiatowy Komitet Narodowy podległy NKN w Krakowie.

Utworzony 8 sierpnia 1914 roku, z ludzi władzy, działał tylko miesiąc, po-
nieważ większość jego członków na wieść o zbliżaniu się Rosjan do Jarosławia 
opuściła miasto i udała się w bezpieczne miejsca. Na jego czele stał ks. Witold 
Czartoryski, zastępcą był Marian Lisowiecki, sekretarzem Kazimierz Missona, 
skarbnikiem Tadeusz Malinowski. Komitet pracował w kilku sekcjach: woj-
skowej, skarbowej, gospodarczej, mundurowej i straży obywatelskiej. Sekcja 
gospodarcza pod ks. Piotrem Niedziałkiem gromadziła kosztowności, gotówkę 
i wiktuały spożywcze składane przez cały powiat dla oddziału strzeleckiego. 
Zebrano około 7,5 kg wyrobów ze złota i srebra albo 9 kg jak pisze Wondaś, 
oraz w gotówce 5418 k. 19 h., którą dysponowała drużyna. Kosztowności 
przekazano Naczelnemu Komitetowi Narodowemu.

Powstaniec styczniowy profesor Aleksander Truszkowski czuwał nad 
przygotowaniem mundurów dla oddziału. Szyciem zajmowała się grupa ko-
biet z sekcji mundurowej, która pracowała w Sokole na siedmiu maszynach 
wypożyczonych ze składu Singera. Mundury szyła też firma Leona Blatta, ale 
nie zdążyła z zamówieniem do wymarszu kompanii.

13 września prezes Sokoła Missona wydał wreszcie zgodę na wyjazd oddziału 
do Krakowa. Jarosław nie zorganizował uroczystości pożegnalnej, nie było 
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mszy jak w innych miastach, ani oficjalnego pożegnania. Za to witano ich na 
dworcu w Krakowie. Zresztą w drużynie było tylko trzech „sokołów”: Dobrzań-
ski, Sykutowski i Zygmunt Wiśniowski. Dobrzański dodaje też z sarkazmem, 
że wszyscy ważni obywatele zajęci byli w tym dniu ewakuacją z Jarosławia 
w inne rejony Austro-Węgier. Drużyna Bartoszowa udała się w kierunku Jasła.

W Krakowie jarosławianie zostali zakwaterowani na Oleandrach i przy 
Krowoderskiej następnie w barakach, a potem w szkole w Dębnikach. De-
cyzją płk. Zygmunta Zielińskiego, późniejszego patrona ulicy w Jarosławiu, 
zostali oni połączeni z 106 ochotnikami z Nowego Sącza w 15 kompanię pod 
dowództwem Dobrzańskiego. Zasiliła ona 4 batalion Bolesława Roji i 2 Pułk 
Piechoty Legionów pod komendą Zielińskiego. Na rozkaz Rosji ćwiczyli w polu, 
w ramach szeregu, plutonu i kompanii. Trzykrotnie byli na strzelnicy wojskowej 
i strzelali z nowych manlicherów, które otrzymali na wyposażenie po zdaniu 
broni przywiezionej z Jarosławia.

22 września na Błoniach batalion złożył przysięgę, a 1 października wraz 
z 2 pp. ruszył koleją w Karpaty, aby bronić przejść górskich na Węgry. Podob-
nie jak cała późniejsza II Brygada Legionów Polskich był nieprzygotowany do 
walk w górach i nieodpowiednio wyposażony w porównaniu z jednostkami 
cesarskimi. Niemniej przez sześć miesięcy, bez odesłania na tyły, w śniegu 
i mrozie bronił Rosjanom dostępu do Budapesztu i Wiednia. Szlak bojowy 
II Brygady znaczyły dzisiaj już legendarne nazwy miejsc bitewnych: Rafajłowa, 
Zielona, Pasieczna, Nadwórna, Narajów, Mołotków. A ona sama ze względu na 
dzielność i bezprzykładne bohaterstwo została nazwana Karpacką lub żelazną.

W tych ciężkich bojach zginęło wielu młodych jarosławian z miasta i po-
wiatu: Józef Stawarski – student Politechniki Lwowskiej z Sieniawy, Józef 
Steindl – student prawa w Wiedniu, Jan Szpetnar, Tadeusz Hans i Szczepan 
Łańcucki z Gimnazjum I, Zygmunt Zieliński z Gimnazjum II, Michał Wiech 
– pomocnik handlowy, Józef Sieniawski – syn powstańca z 1863 roku, Wła-
dysław Mścisz – robotnik, Władysław Łobuz. Do niewoli rosyjskiej dostali 
się: Dobrzański, Sykutowski, Wiktor Lorenc, Stanisław Fijałkowski – student, 
Jan Jurasz, Feliks Kotliński, Ignacy Duda – kaflarz, Wiktor Romankiewicz. 
Tylko Dobrzański i Lorenc wrócili do Jarosławia, pozostali zmarli w niewoli.

Ich ogromny trud i wysiłek, wielkie bohaterstwo, ofiara ze zdrowia i życia 
upamiętniają tablice w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 3 Maja, w gmachu 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół pełniącego dzisiaj funkcję Miejskiego 
Ośrodka Kultury i Tarcza Legionów, ufundowana przez społeczeństwo Jarosławia 
w 1916 roku, dzisiaj eksponowana w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.
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Mobilizacja, na frontach, w Jarosławiu

Mobilizację ogłoszono w Galicji 1 sierpnia 1914 roku, o 3 nad ranem. 
W Jarosławiu tę sensacyjną informację kolportowano poprzez komunikaty, 
afisze i prasę. Zgoła inaczej zawiadamiano poborowych w miejscowościach 
należących do jarosławskiej komendy uzupełnień, która obejmowała powiaty 
jarosławski, cieszanowski, przeworski, łańcucki i niski.

Mieszkańców Pruchnika, a wiemy o tym ze wspomnień Józefa Motyki, 
zbudził o czwartej godzinie głos trąbki i nawoływania gminnego sekretarza. 
Już rano wisiały w miasteczku plakaty mobilizacyjne przywiezione z Jarosła-
wia przez żołnierzy 89 pp. Oficerów zawiadamiano osobiście, a pozostałych 
informowały władze gminne stosując różne metody. W Grodzisku Dolnym 
ogłoszono mobilizację trochę później, w czasie wiejskiej zabawy, a przywiózł ją 
ze stacji kolejowej goniec na koniu. Podobnie było w Tuczempach oddalonych 
6 km od Jarosławia. Według relacji Józefa Słabego, ucznia jarosławskiego 
I gimnazjum, a następnie Małego Seminarium Duchownego w Przemyślu, 
pierwszy przyniósł tę wiadomość w sobotę 1 sierpnia kolejarz Andrzej Mro-
zowicz. Rozeszła się ona błyskawicznie i wszyscy pobiegli do wójta, który już 
wcześniej dostał papiery mobilizacyjne i trzymał je związane w chustce. Prawie 
siłą zostały mu zabrane i okazało się, że są 24 karty powołania dla rezerwo-
wych. Wójt tłumaczył się brakiem oficjalnego rozkazu starosty do ogłoszenia 
mobilizacji. Wkrótce potwierdził ją dzierżawca miejscowych dóbr, który wrócił 
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z Jarosławia ze stosownym upoważnieniem. Następnie do Tuczemp dotarł 
żandarm z ogłoszeniami mobilizacyjnymi. W sumie w powszechnej mobilizacji 
powołano 320 chłopów. Ksiądz Jakub Zych spowiadał ich całą noc. Następ-
nego dnia każdy z nich wziął worek na plecy, w którym miał bieliznę i chleb, 
i pieszo lub furmanką ruszył do Jarosławia. Tam wszyscy czekali kilka dni na 
umundurowanie i wyposażenie, niektórzy w międzyczasie wpadali jeszcze do 
rodzinnego domu. Natomiast w Tuczempach organizowały się kolumny ka-
nonierskie i stąd szły na front. U Słabych zakwaterowano 5 żołnierzy, wśród 
których był rymarz, a w ogrodzie stało 17 koni przywiązanych do drzew.

Zmobilizowano wszystkich mężczyzn podlegających służbie wojskowej 
od 21 do 45 roku życia. W 1915 roku przesunięto tę granicę do 18 roku, 
a w kolejnych latach powoływano coraz starsze roczniki, nawet poborowych 
liczących 50 lat. Mobilizacja wywołała ogromne przygnębienie, strach, smutek, 
niepewność zarówno u poborowych, jak i u rodzin.

Jarosław zalała niespotykana ciżba ludzi. Zmobilizowani docierali na miejsce 
koleją, furmankami i pieszo. Otoczony wojskiem jarosławski dworzec kolejo-
wy przeżywał stan oblężenia. Rekruci i rezerwiści byli wszędzie: na ulicach, 
placach, chodnikach, w centrum, na przedmieściach i w pobliskich folwarkach 
aż po Tuczempy, Pełkinie, Tywonię. W tej ostatniej ze względu na położenie 
wzdłuż gościńca cesarskiego, ustawiono tablice informacyjne o punktach 
zbornych dla poszczególnych powiatów i zgrupowań. W pobliskiej Szczytnej 
gromadziło się pospolite ruszenie. Część poborowych chroniła się w celtach, 
inni nocowali bezpośrednio na trotuarze. Uprzywilejowanych rozlokowano 
w koszarach, budynkach użyteczności publicznej, między innymi w Sokole, 
Jad Charyjcym i we wszystkich szkołach.

Motyka dokładnie opisuje procedurę przyjęcia do wojska i przygotowanie 
do wymarszu. 2 sierpnia zgłosił się do komendy uzupełnień w koszarach 
Franciszka Józefa I blisko kolei. Otrzymał przydział do batalionu zapasowego 
90 pp. i nocleg w szkole św. Jadwigi. Kolejne pięć dni przebywali w Pawłosiowie 
mieszkając na kwaterach. Następnie wrócili do Jarosławia, aby otrzymać mun-
dury. Dwa dni kwaterowali w szkole budowlanej i pełnili służby wartownicze 
w głównym odwachu, w bankach i koszarach Franciszka Józefa I. 10 sierpnia 
otrzymali przydział do poszczególnych kompanii, nowe mundury z magazynu 
w koszarach zwanych w Jarosławiu „Anna kasarnia” czyli z dawnego klasztoru 
benedyktynek, broń i pełne wyposażenie. Stąd udali się do Kidałowic, gdzie 
formowano kompanie marszowe, czyli pododdziały złożone z nowo wcielonych 
rekrutów lub rezerwistów. Tu ich pożegnano, a mowę wygłosił po niemiecku 
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kapitan Raab z Wiednia. Jej najważniejsze treści przetłumaczył wszystkim 
kolega Żyd. Dowódca mówił o sukcesach armii cesarskiej i zachęcał do walecz-
ności bo jeżeli wygra Austria, to i Polakom będzie lepiej. Kadrę dowódczą stanowili 
Austriacy, Czesi i w mniejszości Polacy, wynikało to w jakiejś mierze z braku 
wykształcenia. W 90 Pułku Piechoty służyli Polacy (75%), Rusini i Żydzi.

Umundurowanych i uzbrojonych żołnierzy wysyłano w miejsca koncentracji 
wojskowych. Innych czasowo zatrzymywano i szkolono. Piszą o tym w kore-
spondencji do rodziców Lejowie. Tymczasem Motyka zmierzał w okolice Prze-
worska do miejsca koncentracji jego brygady. 13 sierpnia wyruszyli w pełnym 
uzbrojeniu za Przeworsk do Dębowa, wsi w kierunku Łańcuta. Na miejscu, 
ogromnie znużeni z powodu wielkiego upału, zostali rozlokowani w stodołach. 
W Dębowie stali około tygodnia, trzymali wartę wokół wsi, odbywali ćwicze-
nia, mieli alarmy. Uczestniczyli też w dwóch mszach. 17 sierpnia na terenie 
folwarku przy ołtarzu udekorowanym orłem białym mszę odprawił bernardyn 
z Przeworska i batalion złożył przysięgę. Następnego dnia świętowano cesarskie 
urodziny. Na nabożeństwach śpiewano tylko polskie pieśni. W kolejności odbyła 
się defilada, poczęstunek z piwem i odwiedziny rodzin. 21 sierpnia żołnierze 
otrzymali dodatkowe konserwy, chleb i wymaszerowali na front znaną im drogą 
do Przeworska. Na pierwszy, dwugodzinny odpoczynek stanęli w parku Lubo-
mirskich, a potem przez Gorliczynę ruszyli do Sieniawy, tam był nocleg i dalej 
przez Adamówkę do Majdanu Sieniawskiego, gdzie przekroczyli granicę z Rosją.

Tymczasem Stefan Leja, szeregowy 90 pp., powołany do służby 1 sierpnia 
1914 roku, przygotowywał się w Jarosławiu prawie półtora miesiąca do wyjścia 
w pole. Jego brat Piotr w służbie od 1915 roku i też w „dziewięćdziesiątce” szko-
lił się w Szombathely. Kolejny, Władysław Leja, służył od 1913 roku w 34 pp. 
Miał zajęcia wojskowe na miejscu i 14 dni w obozie w Cieplicach przy granicy 
z Rosją. Wśród przyjemności dnia codziennego wymieniali kąpiele w Sanie, ale 
i w łazienkach za opłatą (łazienki rzymskie Stanisława Gilowskiego przy placu 
Mickiewicza). Innego typu rozrywką było fotografowanie w celu utrwalenia 
siebie w nadzwyczajnych czasach i aby wam pamiątka została w takim mundurze 
jak teraz jesteśmy, napisał W. Leja do rodziców. W korespondencji młodzi Le-
jowie przekazywali od czasu do czasu także informacje polityczne; o wielkiej 
liczbie maruderów, których zwożono codziennie do Jarosławia pociągami 
i forszpanami, ale także o „przyganianych” Moskalach i powrocie I batalionu 
90 pp. z Bośni, o zdobyciu Serbii, co w tym momencie mijało się z prawdą. 
Zdarzały się odwiedziny rodzin. S. Leja nakreślił rodzicom trasę przejazdu 
przez Jarosław do jego miejsca zakwaterowania w nowych magazynach przy 
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ulicy Poniatowskiego. Radził, by jechali drogą do kolei, a następnie w kierunku 
szpitala w koszarach 8 Pułku Dragonów, usytuowanych naprzeciw magazynów.

Na frontach

Zmobilizowani w Jarosławiu żołnierze walczyli za cesarza, ale i w na-
szej, jak mniemali, polskiej sprawie, na różnych frontach, od ziem polskich 
po Rosję, Węgry, Bośnię i Włochy. Starszy szeregowy P. Leja, po szkoleniu 
w Szombathely, a przed wyjściem w pole, pisał do rodziców w bardzo świado-
my sposób gdy żołnierz przysięgę składa, ma trudne zadanie śmierć lub życie lub 
Polskę wygranie. On i jego brat Władysław akurat przeżyli, ale pozostali bracia: 
Stefan i Jan – absolwent jarosławskiego I gimnazjum, zginęli. Jan, dowódca 
plutonu poległ 10 czerwca 1916 roku w okolicach miejscowości Kopyle na 
Wołyniu, a jego nazwisko figuruje na tablicy pamiątkowej w jarosławskim 
Liceum Ogólnokształcącym.

Według przydziału operacyjnego z 1914 roku 90 Pułk Piechoty wszedł 
w skład 4 Brygady, 2 Dywizji, X Korpusu, 1 Armii. Zaś detaszowany I batalion 
przydzielono do 10 Brygady Górskiej w 48 Dywizji Piechoty, XV Korpusie i 6  ar-
mii, która w 1914 roku walczyła w Serbii. Miejscem koncentracji X Korpusu na 
prawym skrzydle 1 Armii były okolice Leżajska, skąd 21 sierpnia wymasze-
rował w kierunku Biłgoraja i brał udział w ofensywie na Lublin. Walczył pod 
Kraśnikiem, Lublinem i Krasnymstawem. Na początku września rozpoczął się 
odwrót w okolice Frampola i dalej do Tarnowa. Jesienią 1914 roku pułk brał 
udział w ofensywie nad Sanem i Wisłą. Rozpoczęła się ona 5 października w re-
jonie Kolbuszowej i dotarła do ujścia Sanu do Wisły. Stamtąd X Korpus został 
szybko odrzucony i skierował się w stronę Krakowa. Następnie przerzucono 
go na front karpacki i brał udział w ciężkich walkach zimowych.

Po przekroczeniu granicy Motyka i inni „galicjanie” byli zaskoczeni słabą 
infrastrukturą drogową i ogólną biedą w Kongresówce. Widzieli nędzne wsie, 
brak szkół, polskie kościoły w stanie dewastacji i tylko zadbane cerkwie. W ich 
mniemaniu w Galicji było pod każdym względem lepiej, nie mówiąc o tym, jak 
prezentowały się „nasze” pułki. Minęli Biłgoraj i dotarli do obozu austriackiej 
kawalerii, w którym po raz pierwszy spotkali jeńców rosyjskich, w tym wielu 
Polaków spod Warszawy, z którymi wymienili pieniądze. Następnie poszli 
w kierunku Goraja, gdzie rozegrała się wielka bitwa, a oni stali jako rezerwa 
2 km od frontu. W tych okolicach zetknęli się z pobojowiskami własnego 
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i rosyjskiego wojska. Pracowali tam sanitariusze, grzebano poległych, zbierano 
i sortowano broń oraz ekwipunek wojskowy. Podczas walk o Krasnystaw stali 
nadal w pogotowiu. 31 sierpnia poszli na Lipiennik Szlachecki i Lublin. Dopiero 
1 września ruszyli do boju w rejonie Fajsławic i Suchodołu. W Fajsławicach 
przechodzili obok pomnika poświęconego powstaniu styczniowemu. W po-
goni za wrogiem doszli do wsi Piaski, oddalonej zaledwie 7 km od Lublina i tu 
zetknęli się z przeważającymi siłami rosyjskimi. Wobec krytycznej sytuacji 
przyszedł rozkaz do odwrotu i wtedy 5 września Motyka dostał się do niewoli.

W międzyczasie spotkał, jak to określił „nasz jarosławski 34 Pułk Landwe-
rów”, który prowadził 400 jeńców i kilku oficerów ze sztabowcem. W 34 Pułku 
Piechoty Obrony Krajowej służyli bracia Władysław i Jan Lejowie. Szeregowy 
W. Leja walczył w 1 kompanii i dostał się 4 września 1914 roku do niewoli w oko-
licach Krasnegostawu. Zaś J. Leja, absolwent gimnazjum, został powołany jako 
jednoroczny. Ta kategoria obejmowała absolwentów gimnazjów i studentów, 
którzy po odbyciu szkolenia zostawali oficerami. Tenże najpierw przebywał 
w Rakowicach pod Krakowem, gdzie było wielu poborowych z naszych stron, 
a następnie odbył sześciotygodniowe szkolenie w Bazin koło Pozsony (Bra-
tysława). W październiku wrócił do Prądnika Czerwonego i nadal się szkolił. 
W grudniu 1915 roku został awansowany na kadeta – aspiranta oficerskiego. 
W styczniu 1916 roku odszedł w pole, zginął na Wołyniu.

Pułki jarosławskie brały udział w przełamaniu frontu pod Gorlicami i w odwo-
jowaniu Galicji. Wtedy, jak pisze Grodziski, brano do wojska wszystkich zdat-
nych do noszenia broni. Jego i Słabego powołano jako jednorocznych do 90 pp. 
i skierowano do szkoły podoficerskiej w Szombathely, którą ukończyli w stopniu 
kaprala. Grodziski szkolił się jeszcze w Lubaczowie. Spośród 47 kandydatów 
egzamin oficerski zdało tylko 17, w tym kilku Polaków, resztę stanowili Austriacy 
i Węgrzy. Mianowany komendantem sekcji został skierowany do Włodzimierza 
Wołyńskiego i tam jeszcze przez miesiąc doskonalił się w rzucaniu ręcznymi 
granatami i miotaczami ognia oraz w innych umiejętnościach. Podobną drogę 
przeszedł Słaby, który wspomina o kilkumiesięcznym szkoleniu. Na front trafili 
w czasie ofensywy Brusiłowa. Grodziski walczył pod Świniuchami, Słaby pisze 
ogólnie o walkach nad Styrem. Ich drogi szybko się rozeszły.

Grodziski zachorował i został skierowany do szpitala w Jarosławiu i na 
miesięczną rekonwalescencję do klasztoru niepokalanek, w którym prze-
bywali przede wszystkim legioniści. Kulpa figuruje w spisie pensjonariuszy 
tamtejszego szpitala Czerwonego Krzyża. Jego dalsze losy to powrót do kadry 
w Szombathely i posada pisarza w kancelarii batalionowej. W biurze pozyskał 
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wiedzę na temat rekrutacji do szkoły oficerskiej w Koszycach. Zataił więc swoje 
dotychczasowe szkolenia i został tam przyjęty. Uzyskał chwalebny wynik, 
awans na chorążego i etat w szkole. Po jakimś czasie trafił ponownie na front 
do komendy dworca kolejowego w Białej, potem do Czortkowa, Dziuryna 
i Zaleszczyk, a na wiosnę 1918 na Ukrainę.

15 lutego 1916 roku kompania Słabego zajęła po poprzednikach okopy nad 
Styrem. W jednej ziemiance zamieszkało czterech jednorocznych aspirantów 
oficerskich. Była to jama wybrana w piasku, o ścianach wzmocnionych celtami, 
nakryta papą i gałęziami przysypanymi piaskiem, z oknami z butelek. Beczka 
przecięta na pół służyła za stół, fotel lub miednicę. Lampę zbudowano z puszki 
po konserwie, do której włożono knot z koca i zalano naftą. W dzień obserwo-
wano nieprzyjaciela, zwiedzano okolicę, nocą grano w karty, a zasypiano nad 
ranem. Niektórzy chwalili sobie to oczekiwanie, ponieważ nie było ćwiczeń i do 
tego otrzymywali smaczne jedzenie. Artyleria nieprzyjaciela tylko z rzadka 
wyrzucała kolejne pociski.

Alarm bojowy ogłoszono w trakcie obiadu 3 czerwca 1916 roku. W ulew-
nym deszczu sześć tysięcy żołnierzy maszerowało 20 godzin na linię frontu 
przez Kołki, Żurawicze, Silno, pod Karpiłówkę. Przybyli za późno, front 
był już przerwany i nastąpił wielogodzinny odwrót w rejon Kiwerc. Rosja-
nie atakowali ze wszystkich stron, również z powietrza, najpierw artyleria, 
a następnie piechota. Policzono się w Rożyszczu: z sześciu tysięcy żołnierzy 
zostało zaledwie trzystu. Przez trzy dni bronili oni drogi do Ugły, żywiąc się 
tylko konserwami, które mieli w plecaku jako żelazny zapas, ponieważ stra-
cili kontakt z kuchnią polową. Byli głodni i zdesperowani. Po pięciu dniach 
wycofali się w kierunku Hulewicz.

W okopach pod Zarzeczem Słaby chronił się wraz z pięcioma jednoroczni-
kami, którzy po rozwiązaniu Legionu Wschodniego zostali wcieleni do 90 pp. 
7 czerwca 1916 roku przeżył „piekło na ziemi”. Austriacy zaczęli huraganowy 
atak, a dym z granatów ekrazytowych utrudniał oddychanie. Przerwane zo-
stały zasieki i walka była przegrana, ale po otrzymaniu pisemnego rozkazu 
poprowadził oddział na wroga wśród piekielnego ognia nieprzyjacielskich kara-
binów maszynowych, ręcznych i granatów. Paliły się plecaki żołnierzy, doszło do 
trzykrotnego ataku na bagnety. Między liniami leżeli ranni, którzy chustkami 
prosili o zaprzestanie ognia, ale nie było to możliwe. Słaby został ranny, wycofał 
się do okopu, a stamtąd dostał się do pociągu sanitarnego i szpitala w Chełmnie, 
a potem do Pardubic. Zbudowano tam tymczasowy szpital wojenny na dziesięć 
tysięcy łóżek z osobną stacją kolejową. Po miesiącu leczenia rekonwalescencję 
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odbywał w koszarach na Węgrzech. Mieszkał w domu prywatnym przy rodzinie 
z dwoma córkami i popołudniami miło spędzał czas. Przed kolejnym wyjazdem 
na front jednej z nich zostawił paradny mundur na pamiątkę.

W ramach przygotowań do wyjazdu pakowano plecaki i czyniono ostatnie 
zakupy, zaopatrując się w mydło, świece, igły, nici i wiele innych drobiazgów 
potrzebnych na froncie. 23 marca 1917 roku odbyło się w koszarach uroczyste 
pożegnanie wojska. Maszerowały kompanie I, II i IV. III pozostała w kosza-
rach, ponieważ miała wkrótce odejść na front włoski. II kompania wystąpiła 
ze sztandarem z Matką Bożą Częstochowską, a żołnierze mieli narodowe 
kokardki przy czapkach. Kompanią IV złożoną „z chłopów rosłych jak dęby” 
z okolic Jarosławia, Przeworska, Lubaczowa, Radymna i Łańcuta, dowodził 
dwudziestoletni por. Słaby. Następnie ks. kapelan odebrał przysięgę na wierność 
Austro-Węgier, która według Słabego nie obowiązywała, ponieważ została 
złożona pod przymusem. Wręczono jeszcze medale za waleczność, w tym 
Słabemu, i odbyła się defilada.

1 lipca 1917 roku rozpoczęła się na Wołyniu druga ofensywa Brusiłowa. 
Dla Słabego zaczęła się obiecująco, od szkolenia żołnierzy formacji marszo-
wych IV armii w posługiwaniu się granatami ręcznymi i na temat zachowania 
w czasie ataku gazowego. Wieczorem był czas na gościnę, wypoczynek, długie 
rozmowy i proste, chłopskie jadło w zaprzyjaźnionej chacie. 23 lipca Niemcy 
i Austro-Węgry rozpoczęły kontrofensywę. Słaby wraz ze swoim oddziałem 
wszedł do walki. Pod Iwaczowym Górnym wytyczał linię obronną, rozstawiał 
podoficerów i szeregowców, pod kulami dowodził budową okopów. Pod koniec 
miesiąca sprzymierzeni odzyskali utracone tereny. Święta Bożego Narodze-
nia jarosławski 90 pp. spędził w okopach pod Nosowcami i Horodyszczami. 
Były to głodowe święta: zamarznięte ziemniaki, chleb z trocin i czarna kawa 
z żołędzi. Próbowano ratować się rekwizycjami, ale miejscowa ludność też 
nie miała żywności. W listopadzie wybuchła rewolucja w Rosji, a w grudniu 
rozpoczęły się rokowania państw centralnych z Leninem w Brześciu Litewskim 
zakończone separatystycznym pokojem i zawieszeniem broni. Dwa bataliony 
90 pp., w tym por. Słaby, zostali skierowani do Odessy.

W Jarosławiu

Tymczasem wojna zbliżała się nieuchronnie do Jarosławia. 4 sierpnia 
1914 roku ogłoszono instrukcję mobilizacyjną. W jej ramach ograniczono ruch 
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ludności, dopuszczając tylko konieczne wyjazdy za przepustką. W godzinach 
nocnych, od 22 do 5 obowiązywał zakaz przebywania ludności cywilnej na 
ulicach oraz zamknięcie domów i furtek. Restauracje, kawiarnie i wyszynki 
działały tylko do 22. Zalecano szczególną dbałość o czystość ulic, placów 
i podwórzy w związku z mobilizacją.

W tym samym czasie Rada Miejska przyjęła kilka uchwał podyktowanych 
potrzebą chwili. Wprowadzono taryfę maksymalną na podstawowe artykuły 
żywnościowe, udzielono komitetowi aprowizacyjnemu 5 tysięcy koron kredytu, 
a Magistrat zobowiązano do wypłaty jednomiesięcznej pensji urzędnikom 
miejskim. Radni Stanisław Gurgul i Jakub Marek zostali upoważnieni do za-
kupu 40 wagonów mąki, Leon Schmalzbach pośredniczył w zawarciu umowy 
z hurtownikami Ozjaszem Moritzem i Wolfem Hornsteinem na dostawę nafty. 
Podjęto również starania u władz wojskowych, za pośrednictwem Starostwa, 
w sprawie częściowego zwolnienia okolicznych młynów z zakazu sprzedaży 
mąki i wyrobów młynarskich osobom prywatnym. Na przedmieściach ogło-
szono uchwałę Magistratu o swobodnym handlu żywnością w mieście.

W związku z trwającymi żniwami rozesłano do gmin rozporządzenie mi-
nistra spraw wewnętrznych z 10 sierpnia w sprawie zabezpieczenia mąki na 
chleb. W tym celu zalecono zemleć zboże zaraz po żniwach i do 24 sierpnia 
przesłać informację o ilości żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa, którą gminy 
mogą oddać państwu. Gmina Jarosław odpowiedziała odmownie, ponieważ 
wojsko odebrało już swoją część, a resztę pozostawiono na miejscową kon-
sumpcję. Ponadto władze miejskie czyniły starania o dodatkowe zaopatrzenie 
Jarosławia w zboże. 29 sierpnia Starostwo zażądało od Magistratu, w ciągu 
48 godzin, informacji na temat uprawy roli pod oziminę. Zalecono konsultacje 
z gminnymi komisjami żniwnymi w kwestii pomocy w pracach jesiennych.

Na posiedzeniu Rady Miejskiej z 31 sierpnia z udziałem sekretarza Namiest-
nictwa Eustachego Romanowskiego uchwalono ceny maksymalne na mięso 
i wyroby masarskie. Władze w mieście przejął w całości Magistrat. 10 wrze-
śnia, wobec zbliżających się wojsk rosyjskich, podjął decyzję o zdeponowaniu 
majątku miejskiego, zawartego w papierach, depozytach i wadiach, w Banku 
Austriackim w Wiedniu. Dzienniki kasowe, ważne dokumenty i gotówkę 
postanowiono zapakować w dwie skrzynie zamykane na dwa różne zamki 
i przechowywać w tymże banku, ale dopiero wtedy, kiedy dalsze urzędowanie 
okaże się niemożliwe. Klucze i protokoły miały pozostać u dwóch członków 
Magistratu, a trzeci w Banku Austriackim. Na wypadek zawieszenia działal-
ności Magistratu zarządzono wypłatę dwóch pensji wraz z kwaterunkiem. 
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Ostateczną decyzję miał podjąć burmistrz, również w kwestii wyjazdu urzęd-
ników. Wówczas należało podać dokładny adres pobytu i wrócić na żądanie. 
12 września odbyło się ostatnie posiedzenie Magistratu. Ale jeszcze dwa dni 
później sekretariat udzielił Starostwu odpowiedzi w sprawie zapasów ropy, 
nafty i benzyny.

W tym czasie przez Jarosław przechodziła fala uchodźców ze wschodu 
i wojsko austriackie wycofujące się spod Lublina. Zajęło ono wszystkie budynki 
użyteczności publicznej w mieście. Nad Sanem umacniano szańce, burząc przy 
okazji wiele domów i niszcząc pola uprawne. Od 12 do 14 września opuściło 
Jarosław wielu jego mieszkańców, udając się na zachód. W Tuczempach pojawił 
się najpierw tren, czyli tabory spod Lublina oraz dwa wozy z ludźmi z Kobylni-
cy, którzy uciekali przed Rosjanami i opowiadali o ich okrutnym zachowaniu. 
We wsi wybuchła panika. Ksiądz Zych przygotował się do ucieczki wozem 
ciągniętym przez krowy, ponieważ konie zabrało wojsko. W nocy pilnowano 
kościoła z obawy przed miejscowymi Rusinami. Łuna pożarów widoczna 
nad Cieszanowem zbliżała się do wsi, to Moskale i Austriacy zalewali spokojne 
nadsańskie okolice morzem płomieni, jak pisał Słaby. Trwały zacięte walki o fort 
Malinówka. W nocy z 20 na 21 września wycofujące się wojska austriackie 
wysadziły mosty na Sanie, a w Jarosławiu podpaliły magazyny. Każdy zabie-
rał, co zdołał unieść. Ogołocono też mieszkania oficerskie i podoficerskie. Ze 
stacji kolejowej zabrano węgiel i drewno.

21 września 1914 roku wkroczyły do Jarosławia wojska rosyjskie. Pierwsza 
okupacja trwała krótko, bo do 5 października. Burmistrzem został Antoni 
Mączka, rzeźnik, a faktycznie pierwszorzędną rolę pełnił Stanisław Gurgul, 
przedsiębiorca, działacz społeczny, który znał język i obyczaje rosyjskie. Nowa 
władza zdołała wydać tylko kilka zarządzeń porządkowych. Wobec rozwinięcia 
kontrofensywy austriackiej Rosjanie wycofali się za San, uprowadzając 30 za-
kładników spośród prominentnych obywateli miasta. Podstępnie wezwano ich 
do Magistratu na naradę i tam zostali zatrzymani, ponieważ drużyna sokola 
strzelała do wojska, a Żydzi urządzili demonstrację. Pod ratuszem uformowano 
ich w kolumnę i w otoczeniu 36 żołnierzy popędzono ulicą Grodzką na plac 
Mickiewicza i dalej Zamkową w kierunku prowizorycznego mostu na Sanie. 
Nocą przez bagna i stawy doszli do Koniaczowa. Nad ranem odpoczęli w szkole 
w Makowisku wypełnionej pogorzelcami. Dalej szli przez Bóbrkę, Korzenicę do 
Łukawca. Byli bici kolbami, obrabowano ich z zegarków, kluczy, scyzoryków, 
jedynej latarki, którą miał Blatt. Kolejny nocleg spędzili głodni w zrujnowanej 
szkole w Łukawcu, mimo że chcieli zapłacić za chleb. Dostali 60 ziemniaków 
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za półtora rubla, a potem wybłagali jeszcze 60 z pobliskiego kartofliska przy 
szkole, wody im nie dano. Następnego dnia otrzymali spleśniały chleb i gorącą 
wodę, za którą trzeba było zapłacić. Potem ustawieni w czwórki, oblepieni 
błotem, bici i popychani, szli przez bagna w nieznane. Nazywali się ofiarami 
Dietziusa i tych władz, które uciekły z Jarosławia. Od łajdaków wyzywali 
Mączkę i Gurgula, ponieważ nie zapłacili 50 tysięcy koron haraczu, aby ich 
uwolnić, jak to zrobiono w Drohobyczu i innych miastach. Z Łukawca poszli 
w kierunku Wielkich Oczu i Niemirowa. Po drodze pogubili buty i byli bici przez 
oddziały Kozaków wychodzące z lasu. Wrócili do Jarosławia wraz ze zwycięską 
armią rosyjską, która 3 listopada 1914 roku wkroczyła ponownie do miasta.

Przez cały październik trwały walki nad Sanem. Wszystkie wsie po obydwu 
stronach rzeki były obsadzone wojskiem. Żołnierze zajmowali domy, szkoły, 
plebanie i kościoły, zbudowano kilometry okopów zwanych z niemiecka „de-
kunkami”. W domu Sroków w Wólce Pełkińskiej stał kapitan i telefonicznie 
przekazywał komendy swojej baterii informowany przez osadzonych na dachu 
budynku gospodarczego obserwatorów z lornetkami. Domownicy ukryli się 
w bunkrze wykopanym w ogrodzie. Ranni przychodzili do stodoły bądź ich 
przynoszono. W miarę intensyfikacji ostrzału zostały spalone kolejne domy, 
w tym Sroków. Zdołali tylko ukryć zboże w pace zakopanej w ziemi i wypro-
wadzić krowy. Sami uciekli do Rozborza pod Przeworskiem.

W Tuczempach u Słabych znajdowała się kuchnia oficerska i mieszkali 
oficerowie baterii ulokowanej przy kościele. Na polach stało 20 armat, które 
Rosjanie zasypywali szrapnelami i granatami. W domach pękały szyby i spadały 
obrazy ze ścian. Zaciekle atakowano kościół, na którego wieży znajdował się 
obserwator baterii. Pociski zrzuciły dachówkę, uszkodziły ściany i sklepienie. 
Granaty zapalne paliły domy, zabudowania gospodarcze i brogi. Przerażeni 
mieszkańcy zaczęli wszystko wynosić z domów i uciekać ze zwierzętami do 
Morawska, gdzie przebywali dwa tygodnie.

3 listopada 1914 roku Rosjanie wkroczyli ponownie do Jarosławia.
Burmistrzem mianowali Jana Nowaka, emerytowanego profesora gimnazjum. 

Wojsko rosyjskie zajęło budynki koszar, między innymi dawny klasztor jezuicki, 
który spłonął na początku listopada, po przypadkowym zaprószeniu ognia.

W nocy 5 listopada Austriacy wycofali się z Tuczemp, a rano weszli do wsi 
Czerkiesi w imponujących baranich czapach. Na początku zabrali trochę bydła 
i ceremonialnie potraktowali dwór, wprowadzając do niego konie. Przy pomocy 
miejscowych został on obrabowany, wycięto też drzewa w parku dworskim. 
W celu pozyskania drewna rozebrano dworski magazyn, budki kolejowe i okopy. 



50

W miejscowej szkole Rosjanie urządzili szpital, do którego już w październiku 
przywieziono 30 rannych. W sąsiedniej Muninie został zniszczony pomnik 
Tadeusza Kościuszki, strącono jego popiersie i zniszczono inskrypcję.

Jarosław stał się ważnym punktem strategicznym, poligonem wojskowym 
i zapleczem aprowizacyjnym. Wzmocniono stare i budowano nowe okopy, 
przygotowując się do obrony linii Sanu. Tu ćwiczono nowo powołane roczni-
ki, dokonywano przegrupowań i wysyłano na front. Rosjanie, ze względów 
strategicznych, wybudowali linię kolejową Lublin–Rozwadów, drugi tor na 
odcinku Lublin–Rozwadów–Przeworsk oraz trzeci tor między Przeworskiem 
i Jarosławiem. Życie w wyludnionym mieście toczyło się prawie normalnie. 
Rosjanie, którzy uważali Jarosław za rosyjskie miasto, nie zdążyli w tym czasie 
podjąć akcji rusyfikacyjnej.

2 maja 1915 roku wojska austriackie i niemieckie przerwały front rosyjski 
pod Gorlicami i zaczęła się zwycięska ofensywa. 6 maja sprzymierzeni zdobyli 
Jasło, następnie Krosno i Rzeszów, a 12 maja rozpoczęli oblężenie Przemyśla. 
W tym samym dniu cywilne władze rosyjskie opuściły Jarosław. 13 maja 
podpalono magazyn żywności w budynku stacji kolejowej, który doszczętnie 
spłonął. Wycofujące się oddziały zarekwirowały konie, sprzęt i wyposażenie 
techniczne wielu przedsiębiorstw.

Armia austro-węgierska i niemiecka pod dowództwem gen. Augusta Mac-
kensena wkroczyła do Jarosławia od strony Przeworska i Pruchnika. W dniach 
14–16 maja trwały walki o miasto, szczególnie zaciekłe od południowego-za-
chodu, na terenie Kruhela Pawłosiowskiego, Przedmieścia Leżajskiego i Kra-
kowskiego. W samym mieście zniszczeniu uległo wiele budynków użyteczności 
publicznej, kamienic i domów. Mackensen przez miesiąc miał główną kwaterę 
w Jarosławiu.

16 maja 1915 roku przybył do Jarosławia cesarz Wilhelm II i ze wzgórza 
za kościołem świętego Jana obserwował przebieg bitwy nad Sanem. Walki 
nad Sanem trwały do końca maja. Dopiero po zdobyciu Radymna i Przemyśla 
przesunęły się około 20 km na wschód od Jarosławia, w rejon Radawy i Cetuli. 
W Jarosławiu i okolicy zginęły tysiące żołnierzy i oficerów. Przy ul. Pruchnickiej 
utworzono cmentarz wojskowy. Poległych grzebano również na cmentarzu 
ruskim przy ul. Kraszewskiego, na Garbarzach i na cmentarzach rzymsko-
katolickich. 25 lipca 1915 roku Starostwo, na zlecenie władz wojskowych, 
podjęło działania na rzecz ochrony grobów poległych żołnierzy, bez względu 
na miejsce gdzie się znajdują. Szczególnej uwadze polecono wszelkie napisy, 
a w razie ich braku, należało je odtworzyć zanim dokona się ekshumacji.
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Rannych i chorych leczono w kilku szpitalach, cywilnych i wojskowych 
oraz tworzonych ad hoc w czasie intensywnych walk frontowych. Na stałe 
działały nowoczesny, dobrze wyposażony szpital powiatowy przy ul. 3 Maja 
i szpital wojskowy przy ul. Kościuszki.

Na czas wojny zorganizowano szpital Czerwonego Krzyża w klasztorze 
sióstr niepokalanek i szpitale wojskowe, zapasowe, reservespital nr 1 w klinice 
dr Eiselsberga w koszarach kawalerii przy ul. Poniatowskiego, nr 2 w kosza-
rach przy ul. Czarnieckiego, szpital Sucha w szkole wydziałowej św. Jadwigi. 
W 1915 roku szpital infekcyjny zajął realność Słoniewskich przy ul. Poniatow-
skiego 446, której to właściciele starali się sądownie o wypłatę należnego im 
czynszu zdeponowanego przez szpital w kasie miejskiej.

Po oswobodzeniu Jarosławia najwcześniej podjęło działalność Starostwo. 
Jego wszystkie zarządzenia z przełomu maja i czerwca były podyktowane 
bliskością frontu. Między innymi wezwano lekarzy miejskich do powrotu, 
ponieważ w mieście panowała ospa i należało dokonać szczepień. Kolejno 
zarządzono dostarczenie podwód z furmanami i paszą dla konia na dwa dni. 
Słaby wspomina, że został zabrany przez Niemców na podwodę z Chłopic, 
gdzie ukrywali się mieszkańcy Tuczemp w czasie ofensywy majowej. Parę dni 
woził granaty armatnie pod Przemyśl. Wezwano rzeźnię do szybkiego remontu 
urządzeń produkcyjnych lód.

Zaczęły się problemy z aprowizacją. 7 czerwca Jarosław otrzymał 10 wa-
gonów ziemniaków. 8 czerwca wezwano Magistrat do natychmiastowego 
otwarcia sklepów, których właściciele powrócili już do Jarosławia. Przy okazji 
oceniono nagannie postawę miejscowych kupców, zwłaszcza żydowskich, którzy 
ignorowali taryfę maksymalną i trudnili się handlem pokątnym. 15 czerwca 
wydano zarządzenie o zakazie zakupu towarów przez obcych kupców pod 
groźbą aresztowania.

Sprawą najwyższej wagi wobec groźby głodu był zbiór i handel zbożem. 
W myśl austriackich zarządzeń rolnik nie do końca rozporządzał swoimi zbio-
rami. Normę dzienną na własną potrzebę określono na 400 g na osobę. Zboże 
można było sprzedać tylko Wojennemu Zakładowi Obrotu Zbożem. Ogromną 
wagę tej sprawy ilustruje reskrypt z 18 sierpnia 1915 roku, w którym stwier-
dzono, że zabezpieczenie tegorocznych żniw dla aprowizacji wojska i ludności jest 
obok wojskowych operacji jedną z najważniejszych przesłanek pomyślnego wyniku 
obecnej wojny. Ustanowiono również straże nocne do pilnowania zapasów zboża 
w stodołach, szopach i na polu. Pouczenie o obrocie zbożem, ze względu na 
wagę sprawy, miało dotrzeć do każdego umiejącego czytać rolnika i młynarza. 
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W celu usprawnienia skupu powołano w Jarosławiu Spółkę Handlową Ziarno. 
W jej imieniu akcję skupu mieli prowadzić subkomisjonerzy lub kupcy zaopa-
trzeni w odpowiednie pełnomocnictwa. Naczelnicy gmin zostali zobowiązani 
do wykonania spisów posiadaczy zboża. Obowiązywały ceny urzędowe.

Kluczową rolę w zakresie wyżywienia ludności, oprócz uprawy zboża, speł-
niała hodowla bydła. Tymczasem z powodu upałów i suszy nie udały się zbiory 
siana, liczono się też z niskimi plonami zbóż jarych, brakowało mieszanek 
paszowych. W związku z tym każda sztuka przeznaczona na rzeź musiała mieć 
paszport i stosowne pozwolenie. W celu utrzymania hodowli na tym samym 
poziomie rozpoczęto intensywną akcję propagandową na rzecz gromadzenia 
paszy zastępczej. Powiatowa Organizacja Rolnicza przy Wydziale Powiatowym 
zalecała oszczędności, uprawę paszy jesiennej na ścierniskach oraz produkcję 
paszy zastępczej z owoców buczyny, kasztana i dębu, oraz z pędów drzew, 
a także wypas świń w lesie, zbieranie liści jaworu, akacji, brzozy, dębu, olchy 
i kiszenie zielonych roślin: saradeli, buraków, naci z kartofli.

W celu ustabilizowania rynku żywnościowego wydano zakaz wywozu arty-
kułów żywnościowych, koni, bydła, paszy i wozów z powiatu jarosławskiego. 
Na początku września sprowadzono wagon mąki pszennej i kukurydzianej. 
Jarosław był również zainteresowany akcją Ministerstwa Spraw Wojskowych, 
które polecało zakup żywności w Berlińskim Centralnym Towarzystwie Za-
kupów, a mięsa w krajach neutralnych. Miasto reflektowało na zakup wszel-
kiego rodzaju krup, jagły, ryżu, pęcaku, grysiku, fasoli, grochu, masła, smalcu 
i słoniny, ale tylko w ramach cen maksymalnych. W sprawie rolników Wydział 
Krajowy zwrócił się do rządu o podwyższenie dziennej racji zboża lub mąki, 
ponieważ wieś prawie nie konsumuje mięsa.

2 października odbyło się pierwsze po wyzwoleniu Jarosławia posiedzenie 
Rady Miejskiej. Podjęto na nim decyzję o ufundowaniu tarczy honorowej dla 
upamiętnienia wszystkich walczących w obronie państwa. Następnie zatwier-
dzono wypłaty pensji dla urzędników miejskich. Upoważniono też Magistrat 
do zaciągnięcia dwóch pożyczek; w wysokości dwustu tysięcy koron z fundu-
szy państwowych na pokrycie zaległych płac funkcjonariuszy miejskich i na 
kwotę pół miliona koron z Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego na 
naprawę gminnych budynków przemysłowych i innych zniszczonych przez 
wojnę. Rada Miejska uchwaliła również prowadzenie gospodarki gminnej na 
podstawie budżetu z 1914 roku z uwzględnieniem warunków spowodowa-
nych wojną. Rozpoczęto starania o uzyskanie wydatnej subwencji ze Skarbu 
Państwa. W uzasadnieniu wyjątkowej pomocy podano trudną sytuację miasta 
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zniszczonego dziewięciokrotnymi przemarszami wojska i dwukrotną inwa-
zją nieprzyjacielską.

Starostwo zaraz po wznowieniu działalności przeżyło oblężenie petentów 
żądających wynagrodzenia za zarekwirowane konie, bydło, podwody i inne 
świadczenia wojenne oraz rodzin zmobilizowanych żołnierzy po zasiłki ro-
dzinne. Dużą grupę stanowili mieszkańcy Jarosławia i okolic, którzy stracili 
domy i zabudowania gospodarcze oraz sprzęt, maszyny rolnicze i plony.

17 lipca Magistrat mianował rzeczoznawców do oszacowania świadczeń 
wojennych w osobach Antoniego Mączki, Stefana Zieleniaka, Ferdynanda 
Krämera i Jana Ziegelheima. Obowiązywał specjalny druk spisowy, na którym 
należało podać, kto dokonał zniszczenia: oddziały królewsko-pruskie, wojsko 
austriackie czy rosyjskie, ich ilość i rodzaj. Przykładowo: budynek mieszkalny, 
piętnaście szczepów owocowych, parkan, pół morgi owsa, koniczyna czy siano 
i na końcu szacowaną sumę strat obliczoną przez komisję.

W sierpniu Magistrat powołał komitet ds. oszacowania szkód wojennych, 
ponieważ oprócz synów i mężów naszych walczących w szeregach zwycięskiej armii, 
złożyliśmy na ołtarzu Ojczyzny nasze mienie. Rzeczoznawcy zostali zaprzysiężeni 
u nadradcy Sądu – Edmunda Galika. Stronom przysługiwał wybór rzeczoznawcy. 
Sporządzono też sumaryczne zestawienie budynków zniszczonych częściowo 
lub doszczętnie przez działania wojenne. We wrześniu rozpoczęto wydawanie 
zezwoleń na budowę prowizorycznych domów na najbardziej zniszczonych 
przedmieściach: Dolnoleżajskim, Łazach Kostkowskich, Stawkach, Pasiece 
i na Garbarzach. Równocześnie szacowano straty w drzewostanie leśnym, 
zwłaszcza tam, gdzie trwały walki pozycyjne lub odbywały się bitwy.

Już w trakcie szacowania szkód i strat wojennych podejmowano doraźne 
działania w zakresie pomocy ludziom najbardziej dotkniętym inwazją nie-
przyjacielską. Bezzwrotne zapomogi nie przysługiwały tym, którzy popadli 
w niedostatek ogólnie z powodu wojny. Wspierano zakupy sprzętu domowe-
go i gospodarczego oraz narzędzi rękodzielniczych. Ubogie wdowy i sieroty 
otrzymywały zasiłki państwowe i gminne. Po żołnierzu poległym na wojnie 
przysługiwała państwowa renta. Władze wystąpiły też z inicjatywą ubezpie-
czeń wojennych dla żołnierzy na froncie. Mogły to zrobić rodziny lub znajomi, 
wystarczyło tylko złożyć odpowiednią kwotę na premię. Krajowy Fundusz 
pomocy wdowom i sierotom udzielał zaliczek na ten cel.

W okresie jesiennym usuwano z terenów frontowych sprzęt i materiały 
wojskowe. Broń należało oddać do najbliższego posterunku żandarmerii. 
17 grudnia 1915 roku oddziały wojskowe przybyły do powiatu jarosławskiego 
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w celu przeszukiwania terenu. Magistrat i administracja dworska otrzymały 
polecenie oczyszczenia Sanu z pni i gałęzi drzew, resztek mostów i sprzętu, 
które mogły zagrozić istniejącym mostom wojskowym. Konie należało od-
prowadzić do Komendy Etapowej w Jarosławiu. W październiku Wojskowa 
Komenda w Przemyślu ogłosiła, że będą one mogły zostać po dopełnieniu 
formalności w tych gospodarstwach, w których służą do uprawy roli. Wojsko 
zastrzegło sobie prawo odebrania ich w każdej chwili. Cały ciężar utrzymania 
konia ponosił tymczasowy właściciel.

W styczniu 1916 roku, po długich rokowaniach uzyskano zgodę rządu 
rosyjskiego na przesłanie darów i pieniędzy jeńcom wojennym. Strona rosyj-
ska zabezpieczyła transport, a rozdział pomocy humanitarnej odbywał się 
z udziałem przedstawicieli szwedzkiego Czerwonego Krzyża i USA. Zebrano 
przede wszystkim odzież i środki higieniczne, które były zwolnione z opłat 
pocztowych. Centralne biuro wywiadowcze informowało rodziny o miejscu 
pobytu jeńców. W sprawie korespondencji sugerowano krótkie teksty, ponieważ 
takie kartki dochodziły najczęściej do adresatów.

Polacy z jarosławskich pułków trafili między innymi do guberni tomskiej, 
jak Władysław Leja, czy do guberni kijowskiej, jak Piotr Leja. Pracowali w du-
żych, folwarcznych gospodarstwach, mieszkali w barakach. Było to ciężkie, 
znojne zajęcie, do tego w specyficznym, ostrym klimacie z wczesnymi zimami 
i uciążliwymi wichurami. Ich głodowe wynagrodzenie nie wystarczało na za-
spokojenie podstawowych potrzeb, chociażby wymiany ubrania. Władysław 
Leja chodził w swoim dwa lata. Bracia prosili rodziców o przesłanie pieniędzy 
i kilka razy otrzymali drobne kwoty. W kartkach pocztowych informowali 
również o polskim księdzu z Galicji i możliwości uczestnictwa w nabożeń-
stwach. Obchodzili prawosławne święta i dzięki temu otrzymywali lepsze 
jedzenie. Władysław pisał: każdy sobie mówi „lepiej było w boju zginąć”, Piotr zaś 
stwierdził: powodzenie mamy dosyć znośne, w listopadzie 1917 roku dodaje, że 
jest straszna bieda. Bracia Lejowie wrócili z niewoli w rodzinne strony.

Motyka trafił aż na Syberię, najpierw do Tobolska, a potem do Tiumenia.
Jeńców z wszystkich narodowości zamieszkujących Austro-Węgry rozloko-

wano w koszarach, a następnie w budynku garbarni. W tym dużym zbiorowisku 
szerzył się tyfus, który dziesiątkował żołnierzy. Wobec tego zakwaterowano 
ich u gospodarzy w okolicznych wsiach. Pracowali między innymi przy sypaniu 
wałów, za co im nie płacono, ale mogli dorabiać w fabrykach i warsztatach. 
Ogólnie byli traktowani dobrze, a cała nienawiść kierowała się ku Niemcom. 
Mogli chodzić do kościoła, obchodzili święta.
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W Jarosławiu i powiecie pracowali jeńcy rosyjscy i włoscy rozlokowani 
w obozie jenieckim na terenie magazynów przy ulicy Poniatowskiego. Byli 
zatrudnieni w rolnictwie, zakładach przemysłowych, rzemiośle i przy odbudo-
wie wsi. Według ewidencji prowadzonej przez obóz jeniecki w rzeźni pracował 
jeniec nr 919. Mieszkał w budynku administracyjnym rzeźni, a Magistrat 
otrzymywał zwrot kosztów jego utrzymania. W Starostwie składano zapotrze-
bowanie na jeńca i wpłacono kaucję 32 korony za osobę. Od 1916 roku unikano 
przekazywania pojedynczych jeńców, robiono to w grupach około trzydziesto-
osobowych i zobowiązywano pracodawcę do ich wspólnego zakwaterowania 
i pilnowania. Koszty utrzymywania były zwracane. Jeńcom płacono za pracę: 
50 halerzy lub 72 halerze, jeśli przekroczyła ona dwanaście godzin. W razie 
przestoju obowiązywał żołd 6 halerzy na pranie bielizny, mydło i rekwizyty do 
czyszczenia obuwia. Od 31 marca 1916 roku jeńcy mieli prawo uczestniczyć 
w nabożeństwach kościelnych, przynajmniej raz w miesiącu. Z urzędowych 
sprawozdań wynika, że niezbyt skrupulatnie ich pilnowano. Wbrew przepi-
som jeździli koleją bez straży, niektórzy z legitymacjami upoważniającymi 
do wojskowej karty jazdy i kredytowania podróży. Każdy jeniec zobowiązany 
był nosić białą opaskę z numerem ewidencyjnym na ubraniu i co najmniej 
wojskowe nakrycie głowy, aby zapobiegać ucieczkom.

W kwietniu 1916 roku przeprowadzono w powiecie jarosławskim zbiórkę 
pieniędzy na rzecz rannych i chorych żołnierzy w jarosławskim szpitalu. Rząd, 
jego agendy oraz organizacje społeczne podjęły różnorodne działania, w celu 
poprawy sytuacji materialnej inwalidów wojennych. C.K. Mininisterstwo 
Wojny zobowiązało starostwa do pośrednictwa w zatrudnianiu inwalidów 
wojennych zdolnych do pracy zarobkowej.

10 kwietnia 1916 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji 
dla opieki nad inwalidami wojskowymi w Białej. Urząd opieki wojennej fun-
duszu inwalidów w Wiedniu gromadził środki sprzedając za pośrednictwem 
Magistratu obraz Die grosse Zeit. Na ten sam cel przeznaczył dochody ze 
sprzedaży odznak w zestawach pięćdziesiąt lub sto sztuk (po trzydzieści ha-
lerzy za jedną). Przyznano także pensje tym inwalidom, którzy otrzymywali 
je już przed wojną.

Związek większych miast z siedzibą w Krakowie gromadził fundusze na 
rzecz wdów i sierot poległych na polu chwały, połączony z ufundowaniem 
wieńca wawrzynowego ze spiżowych liści. Jarosław ofiarował na ten cel sto 
koron. Podobną kwotę przyznała Rada Miejska Lidze Kobiet na rzecz cho-
rych legionistów.
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Na początku 1916 roku władze powiatowe i miejskie podjęły szereg dzia-
łań w zakresie odbudowy Jarosławia i okolicznych wsi oraz wiosennych 
prac polowych.

20 stycznia 1916 roku Magistrat przesłał do Starostwa tysiąc dziewięćset 
cztery zgłoszenia obejmujące roszczenia z tytułu świadczeń wojennych, które 
opiewały na łączną kwotę 1 065 839, 34 koron. Oddalono trzysta pięć podań 
z powodu braku zeznań świadków. Powyższa kwota nie obejmowała budynków 
spalonych ze względów strategicznych, gruntów zajętych pod budowę dróg, 
budynków wojskowych, hoteli oraz zniszczeń w dziedzinie przemysłu.

Urzędy gminne zostały zobowiązane do sporządzenia wykazów materiałów 
budowlanych i elementów wyposażenia, których nie można było nabyć na 
miejscu. Wydział Powiatowy, aby uniknąć wygórowanych cen i niesumiennych 
dostawców, zamierzał je zakupić w wojennych centralach handlowych.

1 maja 1916 roku powołano osobny oddział Namiestnictwa dla gospodarczej 
odbudowy Galicji z siedzibą w Krakowie. Jej ekspozyturę budowlaną w Ja-
rosławiu utworzono 5 lipca 1916 roku, a nominację na kierownika otrzymał 
radca budownictwa J. Traczyk.

Wydział Powiatowy w Jarosławiu czynił w pierwszym rzędzie starania 
w sprawie odbudowy tych zakładów przemysłowych, które wytwarzały ma-
teriały potrzebne do prac budowlanych w pięćdziesięciu zniszczonych wsiach 
i wszystkich obszarach dworskich w powiecie, czyli cegielni, fabryki dachówek 
i tartaków. W powiecie jarosławskim działała mała cegielnia Zielińskiego 
w Radymnie i cegielnia spółdzielcza w Sieniawie. Tymczasem cegła sprowa-
dzana koleją była znacznie droższa, a transporty przychodziły nieregularnie 
z powodu cyklicznego zamykania ruchu towarowego. W Jarosławiu i okolicy 
nie pracowała żadna fabryka dachówek. Według raportu Rady Powiatowej ten 
stan rzeczy groził klęską, ponieważ na pokrycie czekała około setka stodół 
i budynków gospodarczych wzniesionych przy wydatnej pomocy Rządu.
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Szpital Czerwonego Krzyża 
w klasztorze sióstr niepokalanek  
na Głębokiej w Jarosławiu. 1915–1917

Działalność szpitala upamiętnia marmurowa tablica na fasadzie kaplicy 
niepokalanek. Ufundowana w 20. rocznicę założenia szpitala, w którym leczyło 
się ponad 2000 żołnierzy wszystkich walczących armii i około 200 legionistów, 
zdobiła w latach 1935–1941 wnętrze klasztornego holu. Na żądanie władz 
okupacyjnych została zdemontowana i ukryta przez Franciszka Dorobę w jego 
własnym domu przy ul. Kościuszki.

Pamięci Legionistów Polskich,
którzy przebywali tutaj w latach 1915–1917

i życie swe oddali,
by czynem wojennym

budzić Polskę do zmartwychwstania

Zapomniana przez wszystkich pozostawała do 1988 roku w piwnicy domu 
Dorobów. Na nowo odkryli ją Janina z Dorobów i Tadeusz Mazurkiewiczowie, 
i przekazali Stowarzyszeniu Miłośników Jarosławia z okazji 70. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym czasie tablica była obiektem 
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niezidentyfikowanym. Próbowano ją łączyć między innymi z nieistniejącym 
krzyżem legionowym w koszarach 3 pp. Legionów. Nieoczekiwanie tajemnica 
wyjaśniła się dzięki dociekliwości i pasji badawczej nowej przełożonej nie-
pokalanek, s. Anny Jarząbek, która po przyjeździe do Jarosławia zapoznała 
się z historią klasztoru zawartą w archiwalnych dokumentach i fotografiach. 
W ten sposób odnaleziono legionowe archiwum i fotografie z uroczystości 
odsłonięcia tablicy, 5 maja 1935 roku.

Ponowne wmurowanie odzyskanej tablicy odbyło się 5 maja 1999 roku 
z udziałem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, wojska, władz wszystkich szczebli, 
młodzieży i mieszkańców Jarosławia. Patriotycznej uroczystości towarzyszyła 
okolicznościowa wystawa zorganizowana przy udziale muzeum w Jarosławiu. 
Po prawie 80 latach wyeksponowano legionowe pamiątki: własnoręcznie pisane 
życiorysy, wiersze, dramaty, rysunki, listy i pocztówki.

Geneza szpitala wojennego u niepokalanek sięga początku I wojny światowej. 
Już 3 września 1914 roku austriackie władze wojskowe sondowały listownie 
taką ewentualność. Siostry udzieliły pozytywnej odpowiedzi, sądząc że w ten 
sposób uratują dom jarosławski. Już od 1912 roku przygotowywały się do tej 
posługi na kursach pielęgniarskich.

Pierwsi ranni spod Komarowa i Zamościa (15 oficerów i 4 ordynansów) 
dotarli do klasztoru 4 września 1914 roku. Kolejni, ciężko ranni żołnierze 
różnych narodowości: Niemcy, Czesi, Węgrzy, Rumuni, Słowak, czterech 
Bośniaków, dwaj Turcy, przybyli 10 września. Wśród sanitariuszek była córka 
arcyksięcia Fryderyka, naczelnego dowódcy wojsk austriackich. Wojskowy 
kwaterunek wyrządził wiele szkód w budynkach. W listopadzie 1914 roku 
wykonano niezbędne remonty i uprzątnięto klasztor na przyjęcie rosyjskiego 
szpitala działającego przy dowództwie 3 Armii. Kierował nim dr Bobryński. 
Personel składał się z 5 chirurgów, aptekarza, 22 pielęgniarek i kilku sa-
nitariuszy. Mieli oni do dyspozycji 12 sal z 250 łóżkami, 2 sale operacyjne 
z 6 stołami. W dokumencie z 29 kwietnia 1915 roku, który był rodzajem 
„glejtu” dla niepokalanek, potwierdzono ich szczególną opiekę i pomoc ma-
terialną wobec rannych i chorych. Sugerowano również, aby w czasie wojny 
klasztor pełnił funkcję szpitala Czerwonego Krzyża, a nie wojskowego laza-
retu. Po upadku twierdzy Przemyśl szpital przeżył wielkie oblężenie. Wielu 
potrzebujących ulokowano w barakach wojskowych obok klasztoru. Innych 
nakarmiono i zaopatrzono w kuchni klasztornej i szpitalnej, przy nadzorze 
wojska, które utrzymywało porządek. W trakcie operacji gorlickiej szpital był 
tak przepełniony, że ustawiono dodatkowo 2 namioty w ogrodzie, każdy po 
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70 łóżek. Spod Gorlic zwieziono nam nie ludzi, ale mięso ludzkie – zanotowano 
w kronice klasztornej.

8 listopada 1915 roku w dużej grupie rannych i chorych przybyło do Jaro-
sławia około 30 legionistów z brygady Piłsudskiego. W ten sposób rozpoczął 
się nowy rozdział w historii klasztoru i szpitala. Legioniści otrzymali profe-
sjonalną pomoc medyczną i wsparcie duchowe. Mogli rozwijać swoje zainte-
resowania: pisać, czytać, malować i grać na instrumentach. Dzięki inspiracji 
sióstr spisywali swoje wspomnienia wojenne. Są one kapitalnym źródłem do 
badania żołnierskich nastrojów i postaw wobec wojny.

Zawierają opis drogi do Legionów i szlaku bojowego, refleksje o wojnie 
i nastrojach społeczeństwa. Stanowią wraz z zeszytami wpisów i notatkami 
oraz opracowaniami sióstr, sporządzonymi z okazji organizacji wystawy 
w 1935 roku, główne źródło informacji o danych osobowych legionistów, ich 
szarżach, pułkach i bitwach. Nie zawsze są to kompletne biogramy, czasami 
odnotowywano tylko nazwiska bez imienia, nie ma podanego stopnia woj-
skowego, lub są numery batalionu bez podania pułku.

W Jarosławiu przebywało około 200 legionistów z I, II i III Brygady Le-
gionów. Pochodzili z zaboru austriackiego i rosyjskiego, byli też ochotnicy ze 
Śląska, mieli na ogół 20 lat, najmłodsi liczyli 16, a najstarsi 30. Byli uczniami 
gimnazjum, studentami, rzemieślnikami. Uformowała ich szkoła, drużyny 
harcerskie i organizacje paramilitarne: Sokół, Strzelec, Związek Strzelecki, 
Polskie Drużyny Strzeleckie, Drużyny Bartoszowe.

Bronisław Bitnerowski z 4 pp. napisał o wielkich zasługach szkół w zaborze 
rosyjskim w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży. Kawalerzysta 
Kazimierz Antoniewicz z Krosna i Marceli Kotarba – legionista ułan ze Świąt-
nik Górnych pod Krakowem oraz Józef Gałka z 3 pp. należeli do organizacji 
strzeleckiej. Jan Marciniak z Radomia (5 pp.) był członkiem tajnej organizacji 
narodowej, ćwiczenia wojskowe odbywał w niej pod kierunkiem Strzelca z Kra-
kowa. Stosowano zasady konspiracji, zbiórki w różnych miejscach – piwnice, 
strychy, ogrody i pojedyncze zgłoszenia na zbiórki. O przynależności do tajnej 
organizacji warszawskiej napisał Stanisław Lucjan Lenczowski z 3 pp.

Stanisław Feliks Kulpa z 3 pp. był komisarzem wojennym Drużyn Barto-
szowych w okręgu przeworskim i łańcuckim. Stanisław Drążek z Jarosławia 
(6 pp.) brał udział w ćwiczeniach Sokoła-Macierzy we Lwowie. Tenże swoje 
Wspomnienia wojenne poprzedził wstępem, który zdradza dużą wiedzę historycz-
ną autora i pasję publicystyczną w rozważaniach na temat ówczesnej sytuacji 
politycznej w Europie. Barwnie opisuje Lwów z początku wojny, manifestacje 
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i defilady związku oraz Drużyn Strzeleckich pod pomnikiem Mickiewicza, 
patriotyczne przedstawienia w teatrach, na które wchodzili bezpłatnie, po-
dobnie jak i do herbaciarni. Mieszkali w prywatnych domach i klasztorach, 
ćwiczyli na stadionie Sokoła na Łyczakowie.

W żołnierskich relacjach podano też inne, bardziej prozaiczne powody 
wstąpienia do Legionów. Stanisław Honczyk z Krakowa (2 pp.) samokrytycznie 
stwierdził, że nie chciał się uczyć i „zbaciarował”. Wbrew woli rodziców, jako 
uczeń 5 klasy gimnazjum zaciągnął się do Legionów. Natomiast Władysław 
Biernat z 1 pp. opuścił austriacki 13 Pułk Infanterii i wstąpił do Legionów, 
ponieważ byli tam jego koledzy. Młodzi chłopcy często nie mieli zgody ro-
dziców na służbę wojskową i potajemnie opuszczali dom. Akceptację swej 
decyzji uzyskiwali dopiero później. M. Kotarba z ojcem pogodził się dopiero 
na pierwszej przepustce.

Starsi, jak Karol Herbert z 6 pp., kierowali się poczuciem obowiązku wo-
bec Ojczyzny – trzeba było porzucić młodą swą żonę i tę chatkę miłą... i stanąć 
w szeregi walczących, przeciw odwiecznemu wrogowi, za krzywdy nasze, za swój 
kraj i wolność. W podobnym duchu utrzymał swe wspomnienia Józef Gonet, 
dla którego dzień 2 sierpnia 1914 roku był dniem entuzjazmu i uniesienia, 
ponieważ zbliżał się moment zemsty na okrutnym wrogu. Według niego 
każdy, kto nie był w armii, zaciągnął się pod polskie sztandary. K. Antonie-
wicz nazywa rok 1914 wymarzonym, wyczekiwanym, który porwał za sobą 
całe szeregi szlachetnej młodzieży. Pod koniec 1915 roku jego entuzjazm nieco 
osłabł z powodu obecności Prusaków i ogromu zniszczeń oraz strasznej nędzy. 
Władysław Jabłoński z Miechowa zaciągnął się do Legionów w tamtejszej ko-
mendzie werbunkowej. Wspomina o 44 ochotnikach z powiatu miechowskiego. 
Podkreśla ich wielki zapał i chęć natychmiastowego spotkania z Moskalami, 
aby pomścić długoletnią niewolę.

Zupełnie inaczej przebiegała akcja werbunkowa w zaborze rosyjskim. 
Wymagała osobistej inicjatywy i hartu ducha. Stanisław Koprowski (2 pp.) 
z Rawy Mazowieckiej zwraca uwagę na brak szczegółowej informacji o Le-
gionach. Przyniosły ją dopiero „pisemka” NKN z Piotrkowa. Na początku 
zorganizowała się grupa złożona z 40 osób. Wówczas miejscowi rusofile rozpo-
częli propagandową kontrofensywę. Straszyli powrotem Kozaków, opowiadali 
o klęskach i unicestwieniu Legionów, zarzucali zdradę. Takie działania oraz 
długie oczekiwanie na przepustkę austriacką (około 2 tygodnie), przyniosły 
rezultaty. Z dużej grupy pozostało tylko 16 ochotników. 9 czerwca 1915 roku 
wymaszerowali z Piotrkowa do Wolborza, towarzyszyły im niechęć i pogarda 
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dla obcych sił. Na miejscu zamierzano ich przydzielić do II Brygady i tylko 
dzięki stanowczej postawie uzyskali zgodę na wejście do 1 baonu I Brygady.

S. Koprowski przedstawia dosyć dokładnie program szkolenia wojsko-
wego w Noworadomsku. Najpierw ochotników umundurowano i szkolono 
bez karabinów. Szkolenia prowadził oficer Pieracki. Wszyscy bardzo się 
starali, aby nie zasłużyć na miano ofermy. Następnie zapoznano żołnierzy 
z zasadami służby wartowniczej, ćwiczono musztrę oraz strzelanie z broni. 
Przed wymarszem na front ochotnicy zostali wyekwipowani i pożegnani 
przez płk Grzesickiego. Na końcu otrzymali torebki z cukierkami, czekoladą, 
grzebień i przybory do szycia.

Większość legionistów wspomina szkolenia wojskowe z początku służby. 
Michał Rożen z 3 pp. opisuje także zajęcia w czasie wypoczynku, po walkach 
w okolicach Tarnowa. 2 kompania 5 batalionu 3 pp. kwaterowała w Bujakowie 
koło Kęt do końca lutego 1915 roku. Oprócz musztry wykładano zasady sztuki 
wojskowej i odbywano szkolenia sanitarne. Wolny czas wypełniały gry, zaba-
wy i gonitwy. Oddział uczestniczył też w dwóch defiladach, przed delegatem 
NKN i austriackim generałem. Otrzymali też serię szczepień. S. Drążek (6 pp.) 
odbywał ćwiczenia w Łohińsku i Cekanowie koło Piotrkowa. 10 września 
1915 roku, na uroczystej mszy św. pułk otrzymał sztandar wyhaftowany 
przez warszawianki.

Wyjście I kadrowej z Oleandrów przedstawił Marceli Kotarba we Wspo-
mnieniach legionisty ułana. 3 sierpnia 1914 roku goniec z Krakowa przybył do 
Świątnik Górnych z rozkazem mobilizacyjnym. Zbiórkę ogłoszono na godz. 
5.00 w dniu 4 sierpnia 1914 roku. Od razu przydzielono ich do odpowiednich 
kompanii. W nocy z 4/5 sierpnia 1914 roku ogłoszono alarm. Na początku 
wystąpił Piłsudski i zarządził spowiedź. Najpierw z ociąganiem, później gro-
madnie wystąpili wszyscy. O 5.30 kompania wymaszerowała na Błonia, aby 
złożyć przysięgę. Następnie szli na Czernichów i Proszowice, granicę Królestwa 
przekroczyli pod Racławicami.

Z I kadrową szedł również J. Gonet. 9 sierpnia zdobyli Miechów. Kozacy 
ujętymi strzelcami „ozdabiali” drzewa przy drogach, z zemsty że przed garstką 
dzieci obronić się nie zdołają. S. Honczyk z kompanią uzupełniającą walczył pod 
Krzywopłotami w 4 batalionie Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego. 12 września 
1914 roku 6 batalion Fleszara atakował pozycje rosyjskie. Na polu równym 
jak stół, o powierzchni 3 km² zginęli wszyscy, około 900 osób. Wówczas do 
ataku wkroczył 4 batalion. Honczyk, mimo że na początku bitwy został ranny 
w udo, prowadził sekcję do końca, ponieważ zginął dowódca. Na drugi dzień 
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odesłano go do Olkusza, a stamtąd do Pragi. Po miesiącu zgłosił się do kadry, 
która stała w Jabłonkowie. Skierowano go do domu i w 1915 roku rozpoczął 
naukę w 5 klasie szkoły realnej. I wtedy, jak pisze nastąpiło nieszczęście, które 
nie pozwoliło mu skończyć szkoły. Spotkał bowiem znajomego legionistę kpt 
Karola Dziekanowskiego i z nim, w doborowym towarzystwie płk. Mariana 
Januszajtisa i fotografa pułkowego por. Jankowskiego, wyruszył na Wołyń.

Walki o Kielce, Limanową i Nowy Sącz, okupione dużymi stratami opisał 
Władysław Biernat z 1 pp. Zwrócił on uwagę na fakt, że były to często walki 
bratobójcze. Pod Tarnowem brał udział w patrolu, który okrążył sztab pułku 
angaryjskiego. Wśród 25 wojskowych było 8 Polaków. Niekiedy stosunki 
między szeregowymi żołnierzami wrogich armii były „bajeczne”, jak napisał 
kawalerzysta K. Antoniewicz. W Piaskach nad Nidą przychodzili do siebie, roz-
mawiali, a nawet nasi podawali listy do Lwowa.

Jednakże wojna ta, jak każda, deprawowała bohaterów. Wspomniany 
K. Antoniewicz, który jako wywiadowca tylko obserwował bitwę pod Kona-
rami zapisał swoje wrażenia tymi słowami wszystko to było wspaniałe, miało 
swoje uroki, ale dla mnie to wszystko było za mało, chciałem coś więcej, pragnąłem 
aby bezpośrednio z mojej ręki padł ciemiężca, który tak długo dręczy, prześladuje 
moich braci w Królestwie. A dalej broczyłem we krwi, na widok jej upajałem się 
(…) i wzrok mój cieszyłby się śmiercią wroga (…), a głos tajemniczy wołałby krwi 
i krwi. Prawdopodobnie otrzeźwienie przyszło wraz z chorobą. Z tym samym 
problemem zmagał się poeta legionista Józef Wąsik, notując a nam samym, 
w nas samych ta wojna też coś zrobić musi. S. Honczyk napisał, że ta wojna 
uczyniła go obojętnym na wszystko trupy porozrywane szrapnelami, granatami 
nie robiły na mnie żadnego wrażenia. Bronisław Dutkowski określił wojnę jako 
klątwę i nadzieję.

Wszyscy legioniści z jarosławskiego szpitala podkreślali męstwo żołnierzy, 
mimo słabego uzbrojenia. Dostrzegali aspekt propagandowy zbrojnego wysił-
ku, radowali się z pochlebnych opinii, zwłaszcza Prusaków, na temat kunsztu 
legionistów. Ogromnym smutkiem napełniał ich fakt panoszenia się wojsk 
pruskich na polskiej ziemi, a zwłaszcza zajęcie Warszawy. Jak przytomnie 
stwierdził Honczyk wojna ta nic dla nas nie znaczy, gdyż prawdziwe nasze walki 
rozpoczną się po tej wojnie światowej.

Reakcje legionistów dotyczą głównie walk nad Nidą, Styrem i w Karpa-
tach. Na Wołyniu, z powodu złych warunków terenowych (bagna i fatalne 
drogi) była to walka podjazdowa. Tym trudniejsza, że Rosjanom sprzyjała 
miejscowa ludność. Dlatego żołnierze tygodniami pozostawali na służbie, 
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bez należytego zaprowiantowania. Na tym tle zmagania nad Nidą zwano 
„wakacyjnymi”. Walki w Królestwie legioniści określili jako łatwe, ponieważ 
były to walki frontowe.

Wielu legionistów przybyło do Jarosławia ze szpitala w Kowlu, gdzie le-
czyli się krótko, od 2 do 4 dni. Znaleźli się tam z powodu ran, reumatyzmu, 
odmrożeń, zapalenia płuc, osłabienia, bólu zębów. Niektórzy znajdowali się 
wcześniej w szpitalu w Maniewiczach.

W 1915 roku sam brygadier J. Piłsudski odwiedził swoich chłopców w szpi-
talu na Głębokiej w Jarosławiu. W klasztorze zachował się także jego list pisany 
do niepokalanek w polu, 16 grudnia 1915 roku o treści podarkiem przysłanym mi 
od przewielebnych Sióstr ucieszony jestem bardzo i dziękuję najserdeczniej za pamięć. 
Szczególnie medalik sprawił mi wielką przyjemność, gdyż na nim uwydatniony jest mój 
patron św. Józef i patronka Polski. O kontaktach sióstr z komendantem świadczy 
także kartka pocztowa por. Dorobczyńskiego z 6 grudnia 1915 roku, w której 
donosi, że książeczki oddał, a paczkę przekazał naczelnikowi Piłsudskiemu.

Podobnie pisał 2 stycznia 1916 roku kapelan 1 pp. Legionów ks. Henryk 
Ciepichał nasz ukochany naczelnik Piłsudski ucieszony był bardzo kartką z Matką 
Boską Ostrobramską. Ks. kapelan dołączył także wyrazy wdzięczności w imieniu 
dzielnych chłopców za obrazki i modlitwy. Kolejna kartka pocztowa od kapelana 
zawierała prośbę o przesłanie różnych przedmiotów niezbędnych w polu, a to: 
kominiarek, napierśników, powidełek, książeczek do nabożeństwa i książek 
do czytania. O te ostatnie prosił siostry również Leon Czajkowski i przy okazji 
wyraził żal że nie ma już komu podsuwać im książek, jak w Jarosławiu, który wspo-
mina każdego dnia. Legionista Liskiewicz, głodny i zziębnięty, prosił o przesłanie 
czegokolwiek do jedzenia. Najbardziej odważny tekst, z prośbą o 50 koron bo 
chcę się stąd wyrwać, napisał B. Liszkowski ze szpitala w Pardubicach.

Na ogół korespondencja legionistów była bezinteresowna. Wiele w niej 
wdzięczności i miłości do sióstr za opiekę podczas choroby. Zdarzały się entu-
zjastyczne stwierdzenia: złote dni Albionu przeżyłem w Jarosławiu, było tak jak 
w niebie czy dni tu spędzone możemy zaliczyć do najpiękniejszych w tej zawierusze 
światowej ponieważ siostry pielęgnowały nas i dbały o nas jak matki.

Ta wspaniała, rodzinna atmosfera sprzyjała rekonwalescencji i twórczości 
literackiej. Socha, Kotarba i Wąsik pisali wiersze, ten ostatni również opowia-
danie Pax Piłsudczyka. Włoch, Enrico Clauser, absolwent bolońskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, namalował portret założycielki Zgromadzenia Niepokalanek, 
m. Marceliny Darowskiej. Zachowała się także laurka dla sióstr z podpisami 
legionistów i portretem J. Piłsudskiego, wykonana 25 listopada 1915 roku.
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Spis legionistów przebywających w szpitalu Czerwonego 
Krzyża w klasztorze sióstr niepokalanek w Jarosławiu

Imię i nazwisko
Stopień 
wojskowy /
funkcja

Przebieg służby wojskowej
Okres pobytu 
w szpitalu

Antoniewicz (Antosiewicz) 
Kazimierz

b.d.

2 plut. kawalerii, 
V szw.,2 pułk, III 
Bryg., od 8.08.1914 
w Drużynie Strzeleckiej, 
od 20.08.1914 w Leg.

od 24.11.1915

Bajniewicz (Bujniewicz) 
Bronisław

b.d.
4 plut., 4 komp., 
I bat., 6 pułk, III Bryg., 
od 14.07.1915 w Leg.

od 18.11.1915

Bednarski Edmund
starszy 
sanitariusz

3 pp., II Bryg., wstąpił do 
Legionów w Krakowie

od 7.11.1915

Bednarski Marian
starszy 
żołnierz

4 komp., VI baon, 
3 pułk, II Bryg.

od 14.10.1915

Bielicki Zenon  
(ur. 22.12.1896 
w Warszawie)

b.d.
2 komp., III bat., 
1 pułk, I Bryg., od 
18.06.1915 w Leg.

od 15.12.1915

Biernat Władysław  
(ur. 1891 w Bochni)

b.d.
1 sekcja, 1 plut., 3 komp., 
I baon, 1 pułk, I Bryg.

od 8.02.1916

Bitnerowski Bronisław b.d. 4 p., 3 Bryg. b.d.

Bogucki Mieczysław chorąży

4 pp. z Zakopanego  
(por. W. K. Cygan, 
Oficerowie..., t. 1, 
s. 100–101)

b.d.

Borakowski podporucznik 1 pp., I Bryg. b.d.

Brejcha Stanisław b.d.
6 komp., 2 pułk, II Bryg., 
od 10.08.1914 w Leg.

od 24.11.1916

Buchowski Władysław b.d. 4 pp., III Bryg. b.d.

Bursztyn Roman b.d. 4 komp., VI baon, I Bryg. b.d.
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Cenkert A. b.d. b.d. b.d.

Chmura Antoni b.d.
3 plut., 1 komp., III baon, 
1 pułk, I Bryg., od 
15.05.1915 w Leg., Tarnów

od 17.11.1915

Chociszewski J. Szczęsny b.d. VI baon, 2 pułk, II Bryg. b.d.

Chrapczyński Adam b.d.
Przecieszyn, poczta 
Brzeszcze

b.d.

Chrobak Józef b.d.
12 komp. 3 pułk, 
II Bryg., Biała

b.d.

Cygański Władysław b.d.
4 bat. artylerii, I Bryg., 
od 5.02.1915 w Leg.

od 8.11.1915

Czajkowski Leon  
(ur. 1892 w Waszkowcach 
na Bukowinie)

b.d.
II Bryg. Sanitarnej, od 
4.10.1914 w Leg.

od 12.12.1915

Depowski Ludwik b.d. 2 pułk, II Bryg. b.d.

Dobrodzicki Jerzy 
(Dzików)

b.d.
2 pp. (por. W. K. 
Cygan, Oficerowie..., 
t. 1, s. 224–225)

b.d.

Dorobczyński Bronisław porucznik
1 pułk, I Bryg. (por. W. 
K. Cygan, Oficerowie..., 
t. 1, s. 231)

od 15.11.1915

Drążek Stanisław  
(ur. 1895)

b.d. 6 pp., III Bryg. od 25.12.1915

Dunikowski Walenty b.d. b.d. b.d.

Dutkowski Bronisław plutonowy
6 komp., 2 pp., II Bryg., 
od 28.08.1914 w Leg.

b.d.

Działowski „Rawicz” 
Tadeusz

b.d.
1 komp., IV baon, 1 pułk, 
I Bryg., od 6.08.1814 w Leg.

b.d.

Elsenberg Eugeniusz oficer
3 pp., II Bryg. (por. W. 
K. Cygan, Oficerowie..., 
t. 1, s. 265)

b.d.

Feldstein Tadeusz podchorąży 6 pułk b.d.
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Fleischl Ryszard  
(ur. 1898 we Lwowie)

b.d.
3 komp., 6 pułk, III Bryg., 
od 6.06.1915 w Leg.

od 19.11.1915

Gabriel Józef kapral
4 bateria, 1 pułk artylerii, 
od 6.08.1914 w Leg.

od 13.03.1916

Gałka Józef  
(ur. w Grobli, pow. Bochnia)

starszy 
żołnierz

9 komp., 3 pp., II Bryg., 
od 7.08.1914 w Leg.

od 13.02.1916

Gierczyński Stanisław b.d. 3 pp. b.d.

Gloner Stanisław b.d. b.d. b.d.

Gonet Józef b.d. b.d. od 1917

Goliński Eugeniusz
starszy 
żołnierz

5 bat., 1 pułk artylerii od 11.12.1915

Grodecki Andrzej podchorąży 3 pułk, II Bryg. od 9.02.1916

Grzęda Marian b.d. b.d. b.d.

Habuda Adam (ur. 
1.01.1898 w Dąbrówce, 
pow. Nisko)

b.d.
4 komp., II baon, 2 pułk, II 
Bryg., od 29.06.1915 w Leg.

od 15.12.1915

Hanss Samuel b.d. b.d. b.d.

Herbert Karol podoficer
3 plut., 8 komp., 6 pułk, III 
Bryg., od 4.08.1914 w Leg.

b.d.

Honczyk Stanisław b.d. 2 pp., II Bryg. b.d.

Jabłoński Aleksander 
Władysław

strzelec
1 plut., 4 komp., IV bat., 
I Bryg., od 8.08.1914 
w Leg., Miechów

od 12.1915

Jagodziński Ignacy b.d. III baon, 1 pułk, I Bryg, b.d.

Jarzębowski Stanisław b.d.
6 komp., 6 pułk, III Bryg., 
od 2.09.1915 w Leg.

od 17.11.1915

Jasiński b.d. b.d.

Jędrzejowicz 
„Ordon” Wacław

podporucznik
I Bryg. (por. W. K. 
Cygan, Oficerowie..., 
t. 2, s. 175–178)

b.d.
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Jusiak Józef (ur. 1897 
w Radecznicy)

szeregowiec
1 plut., 4 komp., III 
bat., 1 pułk, I Bryg., od 
12.08.1914 w Leg.

b.d.

Kamiński „Dębno” Edward b.d.
3 komp., II bat., I Bryg., 
od 3.08.1914 w Leg.

od 11.11.1915

Kapuściński Jan z Sosnowa b.d.
11 komp., III bat., 
2 pułk, II Bryg.

od 12.02.1916

Karasiewicz Julian (ur. 
1888 w Kielcach)

b.d.
5 bat. artylerii, I Bryg., 
od 8.08.1914 w Leg.

od 19.11.1915

Kisieliński Czesław 
(ur. 10.09.1898)

b.d.
1 komp., II baon, 2 pułk, II 
Bryg., od 28.02.1915 w Leg.

b.d.

Kleszcz Józef b.d.
Kompania sztabowa 
Legionów

b.d.

Kokoszka Józef (ur. 
1898 w Myślenicach)

plutonowy
9 komp., 4 pp., malarz 
dekoracyjny

od 11.12.1915

Komędera Stefan podoficer
9 komp., III baon, 2 pułk, II 
Bryg., od 1.09.1914 w Leg.

od 13.11.1914

Koprowski Stanisław 
Zachariasz (ur. 6.09.1884 
w Rawie Mazowieckiej)

starszy 
żołnierz

2 pułk, II Bryg., od 
06.1915 w Leg.

od 16.02.1916

Kotarba Marceli (ur. 
w Świątnikach Górnych 
k. Krakowa)

b.d.
3 szwadron kawalerii, 1 
pułk, od 3.08.1914 w Leg.

od 12.02.1916

Kowalski Hipolit (ur. 1894) podoficer 8 komp., 2 pp., II Bryg. b.d.

Kowalski Kazimierz 
(ur. 1898)

7 komp., II baon, 3 pułk, II 
Bryg., od 15.08.1914 w Leg.

b.d.

Kropf Rajmund b.d. b.d. b.d.

Kruk Stanisław b.d. b.d. b.d.

Kulpa Stanisław Feliks b.d. b.d. od 1917

Lais Władysław b.d. b.d. b.d.
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Lenczowski Stanisław 
Lucjan (ur. 1891 w Trzcianie, 
pow. białostocki)

podoficer
6 bat., 3 pułk, II Bryg., 
od 5.08.1915 w Leg.

od 19.11.1915

Lichterowicz (Lichteromick) 
Stefan (ur. 20.12.1893 
w Sławkowie, gub. kielecka)

b.d.
Komenda Leg., komp. 
telefoniczna, od 7.09.1914 
w Leg., Kraków

od 18.12.1915

Linkowski Bolesław plutonowy
I Bryg., II baon, II Bryg., 
od 2.08.1914 w Leg.

od 9.02.1916

Lipchyc Markus b.d. 2 pułk, II Bryg. b.d.

Lipertus Markus b.d.
1 komp., I baon, 2 pułk, 
II Bryg., od 15.08.1915 
w Leg., Częstochowa

od 17.12.1916

Liszkowski Bolesław b.d. II Bryg. b.d.

Łabudziński 
(Łagodziński) Ignacy

b.d.
2 komp., I bat., 1 pułk, 
I Bryg., z Królestwa 
Polskiego

b.d.

Łasica Jan (ur. 7.06.1894 
w Jeżowem, Galicja)

b.d.
2 plut., 3 komp., 3 pułk, II 
Bryg., od 25.09.1914 w Leg.

od 8.02.1915

Malinek (Molinek) Henryk b.d.
9 komp., III baon, 2 pp., II 
Bryg., od 4.09.1914 w Leg.

od 15.12.1915

Marciniak Jan (ur. 
24.06.1898 w Lublinie)

b.d.
3 komp, I baon, 5 pp., 
I Bryg., od 15.05.1915 
w Leg.

od 15.12.1915

Michalak Bolesław b.d. b.d. b.d.

Misiąg Józef b.d. 3 komp., 1 pułk, I Bryg. b.d.

Nadzieja Henryk 
(ur. 6.07.1898)

b.d.
3 komp., II baon, 2 pułk, II 
Bryg., od 20.08.1914 w Leg.

b.d.

Nakiela Mieczysław
aspirant 
oficerski

3 pp., II Bryg. od 16.12.1915

Niziński Stanisław 
(ur. w Uhnowie)

kapral
4 szw., II Bryg., od 
26.01.1916 w Leg.

b.d.

Nowakowski Wiktor podporucznik 1 pp., I Bryg. b.d.
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Paszkiewicz Wacław (ur. 
15.08.1894 w Lublinie)

b.d.
3 plut., 1 komp. saperów, 
I Bryg., od 1.08.1915 w Leg.

b.d.

Pawlik Józef b.d. b.d. b.d.

Pawłowski Marian 
(ur. 25.03.1895)

b.d.
I baon, 2 pułk, II Bryg., 
od 08.1914 w Leg.

b.d.

Piątkowski Józef b.d. 2 pułk, II Bryg. b.d.

Piękoś Stanisław sierżant
4 komp., VI baon, 3 pułk, II 
Bryg., od 22.08.1914 w Leg.

od 15.02.1916

Piotrowski Stanisław (ur. 
30.02.1898 w Warszawie)

b.d.
3 plut, 1 komp., 2 bat., 
2 pułk, II Bryg., od 
30.06.1915 w Leg., Radom

od 12.12.1915

Pletelnicki Mieczysław b.d. b.d. b.d.

Płonka Józef (ur. 
w Jarosławiu)

b.d.
4 komp., I baon, 2 
pułk, II Bryg.

od 02.1916

Popiel Kazimierz b.d.
1 plut, 4 komp., I baon, 
2 pułk, II Bryg.

b.d.

Przesmycki b.d. b.d. b.d.

Przybyło Jan (ur. 
1893 w Sosnowcu, 
gub. piotrowska)

b.d.
2 bat., 2 pułk, II Bryg., 
od 24.09.1914 w Leg.

Od 
19.11.1915

Rajski Franciszek (ur. 
4.10.1894 w Nowym Targu)

b.d.
2 komp., II baon, 2 pułk, II 
Bryg., od 7.08.1914 w Leg.

Od 
15.02.1916

Rokita Jan (ur. 11.05.1894) pionier
3 pułk, od 25.08.1914 
w Leg.

Od 
28.12.1915

Rożen Michał (Rozen) podoficer 3 pułk, II Bryg.
Od 
25.02.1915

Rutkowski Stanisław b.d. 3 pułk, II Bryg. b.d.

Sałamaj Wawrzyniec b.d. komp. telef. b.d.

Schaeffer Karol (ur. 
1887 w Mielcu)

akademik 
handlowy

10 komp., 6 pp. od 11.12.1915
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Senko Władysław (ur. 
3.06.1891 w Ostrowie)

b.d.
2 komp. Śląska, 
I baon, 3 pułk, II Bryg., od 
25.08.1914 w Leg., Ostrawa

od 18.12.1915

Sikora Władysław 
(ur. 6.07.1896)

prowiantura
3 komp., I Bryg., od 
9.08.1915 w Leg.

b.d.

Słabczyński Aleksander b.d. b.d. b.d.

Socha Bronisław (ur. 
26.09.1886 Rudnik 
n/Sanem)

kapral
9 komp., III baon, 4 pp., 
od 16.08.1914 w Leg.

od 18.12.1915

Soliński Eugeniusz b.d. 1 plut. artylerii, 5 bat. b.d.

Stelmach Józef b.d.
1 komp., III baon, 1 pułk, 
I Bryg., od 8.08.1914 w Leg.

od 17.12.1915

Stramer Zygmunt b.d.
12 komp., III baon, 
2 pułk, II Bryg., od 
8.08.1914 w Leg.

od 17.12.1915

Stupecki b.d. b.d. b.d.

Szuberla Ludwik b.d. b.d. b.d.

Śmiechowski Edward
podoficer 
sekcyjny

I baon, 1 pułk, I Bryg. b.d.

Turczak Stanisław 
Tadeusz (ur. 8.05.1889 
w Stanisławowie)

b.d.
6 pułk, III Bryg., od 
12.02.1915 w Leg.

b.d.

Tych Emil plutonowy
4 bat., 1 pułk 
artylerii, I Bryg.

od 11.12.1915

Udziela Mieczysław
aspirant 
oficerski

3 pp., II Bryg. b.d.

Uziębło b.d. b.d. b.d.

Walczak Andrzej b.d.
4 pułk, III Bryg., od 
1.08.1914 w Leg.

b.d.

Walczak Mieczysław b.d.
12 komp., III baon, 
2 pułk, II Bryg., od 
15.08.1914 w Leg.

od 17.12.1915
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Wawrzuszczuk Jan muzykant 6 pułk b.d.

Wąsik Józef Julian b.d.
I baon, 2 pułk, II Bryg., od 
6.08.1914 w Leg., Kraków

od 16.12.1915

Wenda Michał b.d.
4 plut., 4 komp., 6 pułk, III 
Bryg., od 13.08.1915 w Leg.

od 14.11.1915

Wielkopolanin Jan (Wiktor) b.d. b.d. b.d.

Więckowski Erwin „Prus” 
(ur. 1894 w Wiedniu, 
zam. w Jarosławiu)

słuchacz 
prawa, 
podporucznik

4 pp., od 1.08.1914 
w Leg. (por. W. K. 
Cygan, Oficerowie..., 
t. 5, s. 119–120)

b.d.

Wojniewicz Bronisław b.d. I Bryg. b.d.

Wojtowicz Stefan plutonowy IV bat., 1 pułk artylerii od 11.12.1915

Wołoszczuk Rudolf (ur. 
w Starożyńcu na Bukowinie)

starszy 
żołnierz

6 komp., 3 pułk, II 
Bryg., od 1914 w Leg.

od 13.02.1916

Zaborowski Michał 
z Lublina

b.d.
2 komp., 6 bat., 3 
pułk, II Bryg.

b.d.

Zapała b.d. b.d. b.d.

Zawisza Stanisław (ur. 
1895 w gub. lubelskiej)

b.d.
2 plut., 6 komp., III 
bat., 1 pułk, I Bryg.

b.d.

Zenkart Adolf b.d. II Bryg. b.d.

Ziemira Józef b.d. b.d. b.d.

Żukowski Bronisław b.d. b.d. b.d.

Żukowski Stanisław (ur. 
w Warszawie, zam. Lwów)

b.d.
1 plut., 8 komp., 6 
pułk, III Bryg.

od 9.02.1915



73

Straty wojenne

Każda wojna niesie ze sobą ogrom strat, zniszczeń i cierpień. Bombardowania 
i ostrzał artyleryjski oprócz setek poległych, rannych i zaginionych przynoszą 
także znaczne straty materialne. Są to głównie zniszczenia infrastruktury, 
obiektów sakralnych i budynków użyteczności publicznej oraz budynków 
mieszkalnych – by wymienić najważniejsze. Znaczne spauperyzowanie lud-
ności z uwagi na obciążenia wojenne, niesie ze sobą głód i choroby. Nie sposób 
wymienić wszelkich klęsk i nieszczęść dotykających ludzi podczas wojen. 
Tu zasygnalizujemy głównie straty materialne, jakie ponieśli jarosławianie 
w czasie I wojny światowej.

Pierwsze miesiące wojny – wbrew rozbudzonym nadziejom – nie przynio-
sły żadnych rozstrzygnięć militarnych. Po początkowych sukcesach armia 
austriacka została zmuszona do odwrotu. Władze wojskowe postanowiły 
przygotować obronę na linii Sanu. Dla jej potrzeb w samym Jarosławiu, zgodnie 
z reskryptem demolacyjnym rozebrano 12 budynków na Przedmieściu Kra-
kowskim, 6 na Garbarzach i 23 na Przedmieściu Górnoleżajskim. Ten sam los 
spotkał szereg domów we wsiach w powiecie jarosławskim. Celem oczyszczenia 
przedpola i przygotowania pola do bitwy spalone zostały domy i zabudowa-
nia w Manasterzu. Najbardziej zniszczone zostały wsie leżące nad Sanem 
i Lubaczówką. Spalono kilka drewnianych mostów na Sanie, między innymi 
bardzo malowniczy pochodzący z XVIII wieku kryty most w Jarosławiu, most 
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w Leżachowie oraz stary, równie oryginalny, most w Gorzycach. Wysadzono 
także metalowy most w Radymnie. Jednak do walk na linii Sanu w Jarosławiu 
nie doszło, gdyż Rosjanie przeprawili się przez rzekę pod Sieniawą. W tej sy-
tuacji dowództwo armii austriackiej nakazało wycofanie się na zachód. Przed 
opuszczeniem Jarosławia wojska austriackie spaliły magazyny z żywnością, 
odzieżą i bronią. Miasto zostało bez obrony. 

W Jarosławiu pierwszą „ofiarą” w tej fazie wojny była stojąca przy ulicy 
Sobieskiego kamienica Borowskich. Miało to miejsce 17 września 1914 roku 
podczas pierwszej inwazji rosyjskiej. W celu rozpoznania obrony Rosjanie 
oddali kilka strzałów na miasto. Jeden z granatów uderzył w kamienicę Bo-
rowskich, w której wybuchł pożar. Nieremontowana popadła w zupełną ruinę 
i w końcu została rozebrana. Była to duża strata dla architektury miejskiej, 
jako że kamienica zaliczana była do reprezentacyjnych gmachów w mieście, 
posiadała klasycystyczną pełną dostojeństwa fasadę, piękną salę koncertową, 
w której odbywały się koncerty, przedstawienia i bale. 

Pierwsza inwazja trwała krótko, bo już 10 października wojska rosyjskie 
wycofały się za San, ale po upływie miesiąca Rosjanie ponownie zajęli Jaro-
sław i ta okupacja trwała do połowy maja 1915 roku. W jej trakcie, na skutek 
bezmyślności i może nieuwagi, w dawnym klasztorze jezuickim, który jeszcze 
w końcu XIX wieku został zamieniony na koszary, żołnierze rosyjscy zaprószyli 
ogień, a powstały pożar zupełnie spustoszył wspaniałe zabytkowe wnętrze 
klasztoru. Po wojnie konieczne się stało rozebranie trzech zrujnowanych skrzy-
deł klasztoru i w końcu, z tego imponującego, czteroskrzydłowego budynku 
skupionego wokół środkowego dziedzińca pozostało tylko jedno skrzydło. 
Była to ogromna strata dla Jarosławia. Także spalenie przez wojsko rosyjskie 
przygotowanego do konserwacji materiału z pochodzącej z pierwszej połowy 
XVII wieku unikalnej cerkwi na Garbarzach na zawsze pozbawiło Jarosław 
tego pięknego obiektu sakralnego. 

Gros zniszczeń i strat w Jarosławiu i w powiecie jarosławskim wiąże się 
z 1915 rokiem. W maju 1915 po przełamaniu frontu pod Gorlicami ruszyła 
ofensywa wojsk sprzymierzonych, systematycznie wypierając oddziały rosyjskie 
na wschód. Rosjanie traktowali Jarosław jako ważne strategiczne miasto, stąd 
też zapadła decyzja o jego obronie. W tym celu wytyczyli linię okopów, która 
przebiegała od Kruhela Pawłosiowskiego i Przedmieścia Górnoleżajskiego, 
poprzez park miejski na Olszanówce, park dworski w Pawłosiowie, Widną do 
Kidałowic z nadzieją powstrzymania na tej linii naporu wojsk austriacko-pru-
skich. 14 maja żołnierze mieszanej 11 Armii dotarli na przedpola Jarosławia, 
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a następnie węgierscy huzarzy po uchwyceniu przyczółku nad Sanem 15 maja 
opanowali miasto. Wprawdzie zacięte walki o Jarosław trwały tylko dwa dni 
(14–15 maja), ale w ich wyniku miasto poniosło ogromne straty. Zniszczonych 
i uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych, głównie w dzielnicy 
Krakowskiej i Leżajskiej. Spłonęło całkowicie wnętrze budynku stacyjnego; 
granaty i kule nie tylko zniszczyły dachy obiektów na opactwie benedyktynek, 
ale również w wielu miejscach podziurawiły sklepienia kościoła p.w. św. Mikołaja 
i Stanisława powodując zniszczenie sztukaterii i cennych XVII wiecznych ma-
lowideł. Granaty spowodowały też wyłomy w górnej partii prawej wieży. Brak 
zabezpieczenia kościoła przyniósł dalsze nieodwracalne szkody. Do obiektów 
sakralnych, które również ucierpiały w trakcie zdobywania Jarosławia, zaliczyć 
należy kościół i klasztor oo. dominikanów oraz kościół i klasztor oo. reformatów. 
Kościół dominikański w maju 1915 roku znalazł się pod silnym ostrzałem nie-
mieckich armat i karabinów. Uszkodzone zostały dachy, podziurawione kulami 
mury, a także gzymsy i hełmy wież kościoła, a jeden z granatów przebiwszy 
sklepienie nad wielkim ołtarzem, wpadł do prezbiterium – na szczęście nie 
eksplodując. W kościele oo. reformatów wybuch bomby w ogrodzie klasztornym 
obok absydy spowodował wypadnięcie nowych witraży, a kule podziurawiły 
dachy i mury konwentu. Najbardziej zacięte walki toczyły się na Widnej i w parku 
pawłosiowskim. Całkowicie zniszczony został pałac Siemińskich. Doszło tam 
nawet do walk na bagnety, ale w końcu Rosjanie zostali wyparci z Jarosławia. 

Sporządzony we wrześniu 1915 roku wykaz uszkodzonych budynków będą-
cych własnością miasta pokazuje, że najpoważniejsze straty miasto poniosło 
w wyniku zniszczeń, jakie miały miejsce na terenie gazowni. Wycenione one 
zostały aż na 211 259 koron i 90 halerzy. Zniszczony został również cały zgro-
madzony materiał przeznaczony do urządzenia hali targowej. W tym wypadku 
straty wyniosły 115 tysięcy koron. Ogółem szkody poniesione w budynkach 
miejskich (szkoły, szpital, strażnice, budynki w koszarach) wyniosły 602 939 
koron i 90 halerzy. Dużo większe były straty jakie ponieśli mieszkańcy miasta. 
Na 2013 domów w mieście całkowicie zniszczonych zostało 329, a uszko-
dzonych 335. Całkowicie zrujnowanych zostało 6 budynków fabrycznych, 
a uszkodzonych 9. Szkody poniesione w budynkach prywatnych wycenione 
zostały na 4 541 510 koron. Dla porównania – ówczesny stan czynny majątku 
miejskiego wynosił 6 010 293 korony i 85 halerzy, a bierny 2 730 464 korony 
i 6 halerzy. Wprawdzie mieszkańcy w miarę szybko starali się odbudować 
swoje domy, ale jeszcze w 1919 roku 130 domów nie zostało odbudowanych, 
a rodziny mieszkały „na komornem” lub w ziemiankach. 
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Po wyparciu Rosjan z Jarosławia wojska rosyjskie przesunęły się dalej na 
wschód i zajęły pozycje obronne pod Radymnem i Sieniawą. Rozgorzałe w dniach 
23–25 maja 1915 roku walki o Radymno doprowadziły do wielu zniszczeń. 
Największe straty poniosło centrum miasta, spaliły się domy w rynku, mocno 
uszkodzona została murowana cerkiew, spłonął dach kościoła i częściowo 
zniszczone zostało jego sklepienie, a pożary w całym mieście były tak wiel-
kie, że można było je obserwować z wieży ratusza w Jarosławiu. W Sieniawie 
pożar mocno uszkodził kościół farny, spłonęły domy podcieniowe i bardzo 
zniszczone zostały również domy w rynku.

Równie dotkliwe straty poniosły wsie w powiecie jarosławskim, szcze-
gólnie te położone nad Sanem i nad Lubaczówką. W Radawie spłonął stary 
drewniany kościół i wiele domów, w Wiązownicy poważnie uszkodzony został 
dwór, a całkowicie zniszczone zostały kościół, szkoła i wiele domów, tak że 
z 315 budynków zostało tylko 28. Bardzo duże straty poniósł Zapałów, który 
praktycznie został zrównany z ziemią – z 900 budynków zostało tylko 6, 
a częściowo został zburzony murowany kościół. Ryszkowa Wola, Mołodycz, 
Wierzbna, Czerwona Wola, by wymienić niektóre, również doznały wielu 
zniszczeń. Właściwie nie było ani jednej wsi w powiecie, która by nie ucierpiała 
w wyniku działań wojennych. We wszystkich spustoszonych kościołach na 
zawsze utracono wiele obrazów, rzeźb i stiuków, polichromii oraz obiektów 
zaliczanych do rzemiosła artystycznego.

Trzeba wspomnieć jeszcze o pałacach, dworach i dworkach zawsze obecnych 
w pejzażu polskich wsi. Nie brakowało ich też i w powiecie jarosławskim. Spalone 
zostały dwory w Tapinie, Czelatycach, w Zapałowie, a pozostałe, wprawdzie 
nie zostały doszczętnie obrócone w ruinę, ale w większości całkowicie straci-
ły swoje wyposażenie. Rozgrabione zostały cenne dzieła sztuki, starodruki, 
zabytkowe meble, dywany, kobierce, zbiory biblioteczne – jednym słowem 
wszystko, co mówiło o ich bogactwie i splendorze.
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Pierwsze dni wolności

To był ostatni rok wielkiej wojny, tragiczny, pełen chorób i śmierci, niedo-
statku i biedy. Trwały jeszcze walki na frontach wschodnim i zachodnim. Ginęli 
żołnierze, w tym Polacy z wszystkich trzech zaborów. Równocześnie toczyły 
się rozmowy i zabiegi dyplomatyczne na temat powojennego ładu. Pojawiła 
się szansa na niepodległość Polski i krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
z powodu rewolucji bolszewickiej w Rosji i zapotrzebowania na rekruta, po-
nieważ walczącym armiom kończyły się rezerwy ludzkie.

8 stycznia 1918 roku prezydent USA Thomas Woodrow Wilson ogłosił 
czternastopunktowy program pokojowy. Na pozycji 13. umieścił postulat 
utworzenia niepodległego państwa polskiego ze swobodnym dostępem 
do morza.

W Jarosławiu i powiecie jarosławskim praca narodowa i niepodległościowa 
została wznowiona w momencie, jak to określiły władze miejskie „odsieczy” 
z 16 maja 1915 roku. Na początku miała ona charakter elitarny, ograniczała 
się bowiem do młodzieży i światłych kobiet. Gimnazjaliści reaktywowali 
działalność drużyny harcerskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego, obchodzili 
rocznice narodowe, wspierali legionistów.

20 listopada 1915 roku założono Ligę Kobiet pod auspicjum Naczelnego 
Komitetu Narodowego. Przewodniczyła jej Julia Rychlikowa, skarbnikiem 
została Maria Zielińska, a sekretarzem Maria Kopystyńska. Liga prowadziła 
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działalność praktyczną, gromadziła datki i dary, odwiedzała chorych legio-
nistów w szpitalach, urządziła gospodę dla legionistów.

Na ogół władze różnych szczebli samorządu i organizacje miejscowe były 
rozdarte między lojalnością a niepodległością. Dopiero w styczniu 1917 roku 
powołano w Jarosławiu Polską Organizację Narodową (PON). Stworzyli ją dr 
Władysław Bachowski, sekretarz Magistratu oraz profesorowie gimnazjum: 
Wondaś i Zieliński. Liczyła ona kilkadziesiąt osób z różnych partii, związków 
i towarzystw, a jej oficjalnym celem była akcja pomocowa ofiarom wojny. Kie-
rował tym gremium wydział złożony z kilku sekcji: organizacyjnej, skarbowej, 
redakcyjnej, pomocy prawnej, katastralnej, odczytowej i straży obywatelskiej. 
Utworzono też Wydział Ścisły, tajny, złożony z 11 osób, zorientowany na nie-
podległą i suwerenną Polskę, przygotowany do ewentualnego objęcia władzy 
w mieście. Przewodniczącym w tym wydziale był ks. Stefan Fus, zastępcą 
sędzia Kazimierz Krzanowski, sekretarzem Bachowski, członkami: kupiec 
Józef Koba, ks. Mieczysław Lisiński, kolejarze: Leopold Leichtfried i Stanisław 
Łańcucki, nauczyciele: Wiktor Ostrowski, Zygmunt Wojtanowicz, Andrzej 
Wondaś i Jacek Zieliński.

Siedzibą PON był gmach Sokoła. Organizacja opiekowała się legionistami 
internowanymi po kryzysie przysięgowym w obozie w Żurawicy. Wspierano 
ich materialnie i finansowo, ułatwiano ucieczki, załatwiano dokumenty, pie-
niądze, przechowywano na kwaterach. Podobnie postępowano wobec Polaków, 
dezerterów z armii austriackiej.

15 marca 1918 roku legioniści przesłali do Jarosławia list podpisany przez 
wielu żołnierzy, z podziękowaniem za wsparcie, troskę i opiekę. Końcem 
1917 roku utworzono w ramach PON dwa oddziały Straży Obywatelskiej – jeden 
gimnazjalistów, szkolony przez Kazimierza Skarbowskiego, drugi młodzieży 
rzemieślniczej, kierowany przez Leichtfrieda.

W październiku 1917 roku odbyły się w Jarosławiu obchody setnej rocznicy 
śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817), na które wszystkich mieszkańców 
zaprosił burmistrz. W obszernym tekście, pełnym patriotycznych frazesów, 
zachęcał do strojenia domów polskimi flagami i nalepkami oraz do gremialnego 
udziału w nabożeństwie i w okolicznościowym wieczorze w Sokole. W jego 
trakcie wszystkie sklepy miały zostać zamknięte. W zakończeniu burmistrz 
napisał, że cała Polska mimo wiekowych zakusów wrogów została wierna ha-
słu Niepodległości.

Na początku 1918 roku, w styczniu lub w lutym, ujawniła się druga siła poli-
tyczna, tym razem o barwach lewicowych – Polska Organizacja Wojskowa (POW) 
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założona w Królestwie Polskim przez Piłsudskiego. Po kryzysie przysięgowym 
działała w konspiracji przeciw okupantowi austriackiemu i niemieckiemu.

W Jarosławiu trzon jej kadry stanowili kolejarze, pracownicy ogrzewalni, 
a zarazem członkowie Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej: Stanisław 
Łańcucki, Kazimierz Pyzik, Julian Majlich, Franciszek Węcławowicz, Adolf 
Kąkol. Dołączyła do nich młodzież z gimnazjum klasycznego: Józef Stopa, 
Józef Dyrka, Wacław Flisowski, Jan Majkut, Kazimierz Rychlik, Jan Świąder, 
Adam Zys i z realnego: Zdzisław Bielecki, Edward Keller, Zdzisław Niemczyk, 
Zdzisław Małecki, Zygmunt Milli, który wcześniej był w Legionie Wschodnim 
i uczennice: Jadwiga i Olga Niewiarowskie, Ewa i Maria Dzierżyńskie. Byli też 
legioniści i żołnierze armii austriackiej. Komendantem został Łańcucki, z za-
wodu mechanik, kierownik ogrzewalni, który krótko działał w PON, świetny 
mówca, a jego zastępcą Stopa. Zaprzysiężeni członkowie POW tworzyli tak 
zwane dziesiątki. Na czele grup młodzieżowych stali Stopa, Dyrka i Flisowski.

Peowiacy pomagali legionistom i dezerterom z wojska austriackiego, a zadanie 
mieli ułatwione ze względu na szerokie kontakty z kolejarzami na linii Karola 
Ludwika od Lwowa po Kraków. Dzięki współpracy z wojskiem otrzymywali 
karty urlopowe dla dezerterów. Gromadzili broń i amunicję, którą pozyskiwali 
z transportów kolejowych, kupowali od żołnierzy oraz z miejsc walk frontowych 
1915 roku. Zapasy przechowywano w podziemiach klasztoru dominikanów.

POW przywiązywała dużą wagę do działalności propagandowej. Stąd też 
drukowała i kolportowała ulotki informujące o sytuacji na frontach, masowych 
dezercjach, upadku morale walczących armii, które adresowane były do społe-
czeństwa cywilnego i żołnierzy. Ulotki redagowała i kolportowała młodzież. 
Były one powielane na hektografie w domu Rychlików lub Niewiarowskich.

Wszystkie ośrodki polityczne Jarosławia zjednoczył protest brzeski, czyli 
wielki sprzeciw polskiego narodu wobec postanowień traktatu pokojowego 
zawartego 9 lutego 1918 roku pomiędzy Niemcami i Austro-Węgrami a Cen-
tralną Radą Ukrainy. Państwa centralne uznały niepodległość Ukrainy i jej 
granicę zachodnią obejmującą część Podlasia i Chełmszczyznę. W zamian 
ich słabnące gospodarki mogły liczyć na dostawę ukraińskiego zboża, żywca 
i surowców. Polacy uznali ten akt za IV rozbiór Polski.

I wtedy stała się rzecz niemożliwa – wspólne protesty i strajki objęły całe 
społeczeństwo. Posłowie polscy do Rady Państwa i politycy galicyjscy zwracali 
ordery i odznaczenia.

W Jarosławiu do protestu przygotowywały się PON i POW oraz ludowcy. 
13 i 15 lutego odbyły się w Sokole zebrania Organizacji Narodowej. W przyjętej 
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rezolucji PON stanął na stanowisku niepodległej, zjednoczonej Polski z do-
stępem do morza. Jeszcze raz ostro zaprotestował przeciwko polityce państw 
centralnych i wezwał Koło polskie w parlamencie do przejścia do opozycji. Datę 
manifestacji narodowej ustalono na poniedziałek 18 lutego. Przesłano zapro-
szenia podpisane przez ks. Fusa do naczelników gmin i obszarów dworskich 
w całym powiecie. Miasto pokryło się ulotkami wydrukowanymi dla PON 
i powielanymi ręcznie przez POW, bez podpisu, ale z charakterystycznym 
zakończeniem upominajcie się u tych katów o bohatera naszego narodu, ukochanego 
wodza Józefa Piłsudskiego. Na manifestację, która rozpoczęła się w farze mszą 
błagalną o zjednoczoną Polskę, przybyło z miasta i powiatu około 10 tysięcy 
ludzi. Przed kościołem przemawiał Bachowski, a następnie demonstranci udali 
się ul. Spytka na Rynek i tu mowę wygłosił Wondaś, potem demonstranci 
przemaszerowali głównymi ulicami Jarosławia.

Postanowienia pokoju brzeskiego najostrzej oprotestował Polski Korpus 
Posiłkowy dowodzony przez płk. Józefa Hallera. Stacjonujące w okolicy Czer-
niowiec oddziały składały się głównie z żołnierzy dawnej II Brygady Legionów 
Polskich, w której bili się jarosławianie.

W nocy z 15 na 16 lutego 1918 roku około 1600 żołnierzy przedarło się 
przez front austriacko – rosyjski pod Rarańczą i połączyło się z II Korpusem 
Polskim formowanym na Ukrainie. Austriacy zatrzymali artylerię i tabory.

11 maja pod Kaniowem Niemcy rozbili te oddziały. Nabożeństwo za poległych 
w tej bitwie zostało odprawione 28 maja w jarosławskiej farze z inicjatywy PON.

Inne polskie formacje zostały rozbrojone przez Niemców. Haller uniknął 
niewoli i z częścią żołnierzy przez Moskwę i Murmańsk przedostał się do 
Francji. Tam objął dowództwo tworzącej się Armii Polskiej zwanej od koloru 
mundurów błękitną, z którą w kwietniu 1919 roku powrócił do Polski.

Tymczasem w Jarosławiu czytano i rozpowszechniano rozkaz brygadiera 
Hallera Do Narodu Polskiego wydany w momencie przekroczenia frontu.

Powoli zbliżał się w Jarosławiu okres rozliczeń i walki o władzę. 17 marca 
PON zorganizował w Sokole wielki wiec z udziałem posłów Ignacego Rychlika 
i profesora Uniwersytetu Lwowskiego Stanisława Głąbińskiego dla oceny ich 
pracy w Radzie Państwa. Po wyjaśnieniach, które złożyli, na wniosek Józefa 
Koby przyjęto rezolucję potępiającą 42 posłów, w tym Rychlika z powodu 
głosowania za przyjęciem budżetu Austro-Węgier. Ich postawę uznano za 
„niezgodną z wolą narodu”.

W sierpniu uległa osłabieniu piłsudczykowska POW, od dawna inwigilo-
wana przez żandarmerię. Przeszukano ogrzewalnię i znaleziono pistolety, 
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naboje i bibułę. Łańcucki i Pyzik uniknęli aresztowania, ponieważ przebywali 
na kongresie kolejarzy w Wiedniu, jednak nie powrócili już do Jarosławia. 
Aby ich ostrzec, do Krakowa udali się Milli i Stopa. Pyzik ukrył się u rodziny, 
a Łańcucki, dzięki pomocy przyszłego premiera Jędrzeja Moraczewskiego, który 
bywał w Jarosławiu, został przerzucony na wschód i pracował jako maszynista.

Do Jarosławia przybył ppor. Henryk Bęben „Huragan”, który zreorganizował 
POW tworząc trzy sekcje: skarbową, wywiadowczą i wojskową oraz cztery „dzie-
siątki” – dwie złożone z robotników oraz dwie złożone z legionistów i młodzieży.

4 października, po odjeździe ppor. Bębna do Przemyśla dowództwo orga-
nizacji objął legionista z 4 pp. Leg. ppor. Władysław Kasza.

W sierpniu 1918 roku państwa zaborcze tracą wpływ na losy wojny i powo-
jenny ład. Na skutek kontrofensywy ententy Niemcy wycofują się na froncie 
zachodnim. W Rosji Rada Komisarzy Ludowych anuluje traktaty rozbiorowe. 
W październiku armia austro-węgierska znajduje się w zupełnym rozkładzie, 
a w Wiedniu wybucha rewolucja.

5 października PON informuje na plakatach o powstaniu wolnej, niepod-
ległej, zjednoczonej Polski i zaprasza wszystkich na nabożeństwo do fary 
zaplanowane na 10 października. Zachęca do udekorowania domów, wystaw 
i okien flagami narodowymi, obrazami, polskimi portretami.

POW wzywa wszystkich do jedności i czynu „precz z kastami i różańcami”.
20 października odbył się w Sokole wiec z okazji deklaracji Rady Regen-

cyjnej, mówiącej o konieczności powstania zjednoczonej i niepodległej Polski.
Do Jarosławia docierają informacje o masowych dezercjach, klęsce Au-

stro-Węgier na Bałkanach i na froncie włoskim, gdzie żołnierze przechodzą 
na stronę dotychczasowego wroga. Rozpoczyna się, jak pisał Wondaś: dzika 
a gwałtowna demobilizacja. Powołana 28 października w Krakowie Polska 
Komisja Likwidacyjna przejmuje władzę w Galicji Zachodniej. Funkcję prze-
wodniczącego obejmuje Wincenty Witos, a jednym z dwunastu naczelników 
wydziałów zostaje Ignacy Rychlik. Jednostki austro-węgierskie są rozbrajane 
albo rozchodzą się do domów.

W Jarosławiu wszyscy są zaskoczeni biegiem wydarzeń, a przy tym podzie-
leni i nieprzygotowani do przejęcia władzy i zabezpieczenia polskich interesów. 
Realne siły obozu niepodległościowego były nader skromne: 40 osób w Straży 
Obywatelskiej i 8 w Wydziale Ścisłym. POW w całym powiecie jarosławskim liczy 
86 członków. Na szczęście przedstawiciele starego porządku, władze miejskie 
i powiatowe są też zdezorientowane. Podobnie garnizon wojskowy pod komen-
dą gen. Johanna Schuberta, w stanie rozkładu z wielonarodową załogą mającą 
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własne, osobiste i narodowe interesy, a przede wszystkim zmęczoną wojną. 
Jest jeszcze milcząca większość oczekująca spokoju, stabilizacji i poprawy bytu.

Nieoczekiwanie 31 października żołnierze z 34 pp. z ul. Kościuszki i 77 pp. 
z Głębokiej zaczynają opuszczać koszary, rabując magazyny wojskowe, przy-
właszczając sobie broń, amunicję, mundury, koce i żywność. Dotyczy to zwłasz-
cza koszar na Głębokiej, gdzie stacjonowało wielu Ukraińców. Zaistniałą 
sytuację wykorzystują również cywile. W całym powiecie mnożą się napady 
i rabunki, są ofiary śmiertelne. Rozpoczynają się nieco chaotyczne działania 
PON i POW na rzecz uspokojenia nastrojów, zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom, ochrony majątku i ustanowienia polskiej władzy. Niezależnie 
od siebie peowiacka młodzież i straż obywatelska rozbrajają wojskowe patro-
le, opanowują komendę placu przy ul. Słowackiego, dworzec kolejowy, obóz 
jeniecki w magazynach przy Poniatowskiego i most na Sanie. Jeńcy rosyjscy 
i włoscy pracujący na Głębokiej mogą opuścić Jarosław.

Zebrany w Sokole Wydział Ścisły po naradzie z mjr. Aleksandrem Krajew-
skim zdecydował o wysłaniu delegacji do gen. Schuberta, dowódcy garnizonu 
Jarosław, w celu przekazania informacji o przejęciu przez PON władzy cywilnej 
i wojskowej w mieście. Misję tę powierzono Krzanowskiemu i Wondasiowi. 
Dowódca garnizonu przyjął warunki i informację o objęciu komendy wojskowej 
przez mjr. Krajewskiego. Poprosił tylko o gwarancję bezpieczeństwa i czas, 
który bezskutecznie próbował wykorzystać do odwrócenia sytuacji.

1 listopada nowa władza uzyskała wszelkie pełnomocnictwa do rządzenia 
miastem i powiatem od hr. Aleksandra Skarbka, przedstawiciela Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej, który wtedy przejeżdżał przez Jarosław. Komendę 
wojskową nad powiatem jarosławskim powierzono płk. Wiktorowi Jaroszowi.

W tym samym dniu informację o zmianie władzy podały afisze Organizacji 
Narodowej. W podobny sposób 2 listopada wezwano wszystkich Polaków do zgła-
szania się w szeregi armii, od 18 do 35 lat i Gwardii Narodowej. Zapisy odbywały 
się w koszarach przy ul. Kościuszki. W międzyczasie miała miejsce nieudana 
próba przewrotu i objęcia władzy przez Magistrat i Starostwo. Wyjściem 
z sytuacji okazało się rozszerzenie składu Wydziału Ścisłego, między innymi 
o starostę rawskiego i innych przedstawicieli dotychczasowego establishmentu 
oraz nadanie mu nowej nazwy Reprezentacji Rządu Polskiego w Jarosławiu. 
W kolejnej odezwie zapowiedziano tworzenie pułku polskiego – jarosławskiego 
i po raz pierwszy pojawiło się wezwanie do utrzymania przyjacielskich i ser-
decznych stosunków z bratnim narodem ruskim. Już wówczas trwały walki 
o Lwów i Przemyśl oraz niepokoje w miejscowościach na prawym brzegu Sanu. 
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Rozmowy między przedstawicielami Rusinów i nową władzą w Jarosławiu 
zakończyły się fiaskiem z powodu zbyt radykalnych żądań ukraińskich.

8 listopada PKL mianowała byłego starostę rawskiego komisarzem na powiat 
jarosławski. Decyzję tę oprotestowały PON i PPS, odgrywająca główną rolę w POW. 
Do Jarosławia wrócili Łańcucki i Pyzik, i zorganizowali więc protestacyjny, na 
którym domagano się również uznania rządu lubelskiego Ignacego Daszyń-
skiego. Wysłana do Krakowa delegacja w składzie: ks. Walenty Litwin, Julian 
Majlich i Kazimierz Kłak, nie uzyskała cofnięcia nominacji dla Rawskiego, lecz 
tylko zgodę na ustanowienie Rady Przybocznej przy staroście, wybranej przez 
Organizację Narodową spośród Polaków, z pominięciem Ukraińców i Żydów.

Tworzyli ją:
 » Stanisław Gurgul i Józef Koba z Jarosławia,
 » Brunon Gruszka z Radymna,
 » Stanisław Wilczek z Sieniawy,
 » Władysław Gryziecki z Pruchnika,
 » Józef Bodzioch, Kazimierz Kłak, Antoni Roga, Franciszek Zajezierski 

– reprezentanci okręgów sądowych
 » Julian Majlich, Stanisław Łańcucki, Kazimierz Pyzik, Franciszek Węcła-

wowicz – PPS
 » Kazimierz Krzanowski, Włodzimierz Dzieduszycki, Andrzej Wondaś, 

ks. Mieczysław Lisiński – PON.
17 listopada w miejsce Reprezentacji Rządu Polskiego zarząd miasta i po-

wiatu objęła Powiatowa Komisja Likwidacyjna z Rawskim jako komisarzem. 
Do 48 osób poszerzono skład Rady Miejskiej poprzez wybór 12 nowych rad-
nych z czwartego koła. W grudniu 1918 roku po rezygnacji Dietziusa nowym 
burmistrzem został Krzanowski, zastępcą sędzia Galik, a pierwszym asesorem 
Jan Pretorius, reprezentujący społeczność ukraińską. W styczniu 1919 roku 
odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego. W okręgu Jarosław, Przeworsk, 
Łańcut głosowało 64% uprawnionych, w tym po raz pierwszy kobiety. Najwię-
cej mandatów uzyskało PSL „Piast” – cztery mandaty: Józef Jachowicz, Jan 
Pieniążek, Marcin Przewrocki, Jan Sobek. Z listy PPS wybrano Łańcuckiego, 
a z listy PSL „Lewica” Antoniego Chudego.

W Jarosławiu rywalizowano nie tylko o władzę polityczną, ale i wojskową. 
Początkowo powstały dwa ośrodki organizacji Wojska Polskiego: peowiacki 
na Głębokiej z legionistą ppor. Kaszą i narodowy w koszarach przy Kościuszki 
z płk. Jaroszem. Opisujący te wydarzenia peowiak Milli dokonuje paraleli 
z powstaniem styczniowym i określa ich mianem „czerwonych” i „białych”.
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W każdym razie PON postawiła na Jarosza i uzyskała akceptację gen. 
Bolesława Roji w Krakowie, który wydał kompanii Kaszy rozkaz wymarszu 
do Lwowa. Na początku rekrutacja do wojska przebiegała opornie, ponieważ 
żołnierze z frontu wracali do domów. Nikłe rezultaty przyniósł nabór na Lu-
belszczyźnie. Sytuacja zmieniła się diametralnie po powrocie z Ukrainy i Czech 
90 pp. z majątkiem i wyposażeniem. Pomogła też zmiana przepisów w sprawie 
żołdu na terenach walk z Ukraińcami i niepodległościowa świadomość, nad 
którą w wojsku pracowała organizacja Wolność.

Już od końca 1916 roku polscy oficerowie prowadzili pracę niepodległościową 
w 90 pp. Ogromnego wsparcia udzielił im kapelan ks. Wincenty Boczar. To on, 
po urlopie w kraju wrócił z wiadomościami o rozkładzie Austro-Węgier. W dro-
dze z Krzywego Rogu (gdzie stacjonowały dwa bataliony) do Odessy doszło do 
buntu i przejęcia pułku przez Polaków. 27 października oficerowie odmówili 
opuszczenia pociągu i ogłosili się polskim wojskiem. Komendę objął por. Jakub 
Stern, a Słaby został jego adiutantem. Do Polski jechali z różnymi perturbacja-
mi dwa tygodnie, przekupując kolejarzy i staczając potyczki. W Podwołoczy-
skach przenieśli cały dobytek do składu wąskotorowego, a były tam tabory, 
broń, amunicja, żywność, konie i bydło. W pobliżu Żmerynki i Włodzimierza 
Wołyńskiego walczyli z Niemcami; którzy chcieli ich rozbroić, a na odcinku 
od Płoskirowa do Chodorowa z Ukraińcami. Zginęło wtedy 12 żołnierzy, a 18 
zostało rannych. Następnie już bez przeszkód przez Stryj, Drohobycz, Chyrów, 
Sanok, Jasło i Rzeszów dotarli do Jarosławia. Batalion zapasowy 90 pp. z kilko-
ma wagonami majątku przyprowadził z Jicina por. Stanisław Pieniążek. Tylko 
batalion walczący na froncie włoskim powrócił w rozsypce.

Już w listopadzie sformułowany został w Jarosławiu 1 Pułk Strzelców Zie-
mi Jarosławskiej. Dowodził nim płk Jarosz. W koszarach przy ul. Kościuszki 
odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. Lisiński oraz 
przysięga wojskowa. 16 grudnia 1918 roku z połączenia tego pułku i żołnierzy 
90 pp. i 34 pp. utworzono najpierw 9 pp., a następnie 14 pp. 18 listopada na 
Głębokiej powstała bateria artylerii, która 29 grudnia weszła w skład 3 Pułku 
Artylerii Polowej Jarosławskiej. Ponadto utworzono 3 szwadron konny, który 
później zasilił 6 Pułk Ułanów Kaniowskich, a w 1919 roku przybył ze Lwowa do 
Jarosławia batalion zapasowy 39 pp. Strzelców Lwowskich. Stopniowo odbu-
dowywał się garnizon jarosławski, tym razem jako garnizon Wojska Polskiego.

Wszystkie wymienione oddziały walczyły o niepodległą Polskę z Ukraiń-
cami i w 1920 roku z bolszewikami.
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Walki jarosławian o wschodnią granicę 
Rzeczpospolitej. 1918–1920

W Galicji podobne nadzieje rozbudzili w sobie również Ukraińcy. Podjęli 
oni na szeroką skalę próbę budowy własnego państwa. Tak samo jak Polacy 
prowadzili oni w trakcie wojny agitację wśród żołnierzy C.K. armii. Podobne 
działania podjęto również wśród młodzieży szkolnej, oraz pracowników między 
innymi kolei, co w swych wspomnieniach Kolija żyttja. Zapysky zaliznycznyka. 
Frahmenty, opisuje Andrij Wasyljuk – mieszkający wówczas w Jarosławiu. 
Wszystkie te akcje prowadzone były na szeroką skalę, podobnie jak w przy-
padku Polaków przy silnym wsparciu hierarchów kościelnych. Duchowni 
grekokatoliccy silnie bronili swego prawa do prowadzenia lekcji religii według 
obrządku wschodniego i w języku ukraińskim. Stało się to fundamentem 
wyboru narodowości ukraińskiej przez wspomnianego autora pamiętników, 
którego rodzeństwo opowiedziało się za narodowością polską. 

31 października 1918 roku w armii austro-węgierskiej doszło do niemal 
całkowitego rozkładu instytucji, podobnie było w jarosławskich koszarach. 
Żołnierze masowo porzucali miejsca zakwaterowania i w luźnej masie uda-
wali się do swych domów, przeważnie wybierając jako początek swej podróży 
dworzec kolejowy. W powszechnie panującym zamieszaniu dwutorowo doszło 
do prób opanowania koszar, a zwłaszcza magazynów wojskowych na terenie 
Jarosławia. Jak opisuje w swych dziennikach Juliusz Kozolubski w nocy 



89

pod koszarami na ul. Głębokiej pojawiło się ok. 200 żołnierzy mówiących po 
ukraińsku i żądali oni dostępu do magazynów. Zostały im one udostępnione 
z racji na rażącą dysproporcję sił. Do pełnego ograbienia magazynów jednak 
nie doszło. Jak wspomina autor Z dziennika żołnierza kompanji jarosławskiej, 
wszedł on do magazynu razem z tłumem i korzystając z panujących ciemności 
dobywszy pistoletu z kieszeni, strzeliłem dwa, trzy razy w górę, a następnie rycząc 
niemieckie komendy i przekleństwa, zacząłem prać laską na oślep przed siebie. 
Tłum zachybotał i z wrzaskiem rzucił się do drzwi. (…) Zostałem sam jak Zagłoba 
w chlewie. Andrzej Wondaś w swej pracy Szkice do dziejów Jarosławia, pisze 
o rabunku koszar przy Głębokiej przeprowadzonym przez Rusinów z 77 pp. 
Żołnierze ci, w myśl agitacji ukraińskiej, mieli wracać do domów w pełnym 
uzbrojeniu, co też w pewnej mierze się udało.

Częściowe uratowanie magazynów i rozpędzenie ukraińskich żołnierzy 
w dużej mierze pomogło w przejęciu całej władzy nad miastem. Jedynie 
w kierunku Sanu i mostu kolejowego zaczęły padać strzały. 

1 listopada 1918 roku widziany oczami mężczyzny i żołnierza był nad-
zwyczaj niespotykany. A. Wasyljuk, który przyjechał do miasta z Przemyśla, 
gdzie pracował jako kolejarz, pisze: tu zobaczyliśmy, jak austriackim oficerom 
kilkunastoletni chłopcy zrywali z czapek austriackie emblematy (tłum. aut). Podobne 
wspomnienie z poranka tego dnia ma również J. Kozolubski: Podchodząc do 
magazynu, ze zdziwieniem zauważyłem, że drzwi do magazynu znowu są otwar-
te. A więc wrócili. Dobywszy pistoletu wszedłem do magazynu. W pierwszej Sali 
zobaczyłem małego, 14-letniego chłopaka w austriackim mundurze, sznurującego 
trzewiki. Usłyszawszy moje kroki, chłopak ten, z orzełkiem na czapce, zerwał się, 
chwycił za leżący obok niego karabin i spojrzawszy na moją czapkę, czy mam na niej 
orzełek, czy rozetę, zameldował mi się jako wartownik przy magazynie. 

Władza w mieście znalazła się w całości w rękach polskich reprezentowanych 
początkowo przez prezydium Organizacji Narodowej, następnie rozszerzanej 
i funkcjonującej pod nazwą Reprezentacji Rządu Polskiego w Jarosławiu. 
Aby uniknąć rozlewu krwi i kolejnych zniszczeń w powiecie, polskie władze 
podjęły rozmowy z ukraińskimi mieszkańcami. A. Wondaś we wspomnianej 
publikacji pisze o zaproszeniu do współpracy nad utrzymaniem porządku 
i spokoju w mieście i powiecie Rusinów, którzy stanowili około 1/3 miesz-
kańców powiatu jarosławskiego. Ukraińskimi delegatami byli ks. Cyprian 
Chotyniecki (dziekan jarosławski), Jakub Kowalski (nauczyciel w jarosławski 
gimnazjum) oraz ks. Emilian Pohorecki (poseł do Rady Państwa). Przedłożyli 
oni Reprezentacji Rządu Polskiego warunek uznania pełnego prawa Ukraińców 
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do prawobrzeżnej części powiatu jarosławskiego oraz prawa do wytypowania 
delegatów do Reprezentacji Rządu Polskiego według procentowego składu 
ludności powiatu. Jak pisze A. Wondaś propozycja ta została odrzucona 
bezdyskusyjnie ponieważ nie posiadali oni mandatu od P.K.L. do jakiego-
kolwiek podziału powiatu jarosławskiego. 5 listopada poseł ks. Pohorecki 
wystosował nowe warunki współpracy, które podaje A. Wondaś: Ukraińcy 
zgadzają się uznać Reprezentacja Rządu Polskiego Jako organ władzy z ramienia 
P.K.L., chcą jednak mieć w niej procentową reprezentację i domagają się specjalnego 
referenta w starostwie dla spraw wschodniej części powiatu jarosławskiego. W tym 
czasie ze strony P.K.L. do Jarosławia wysłano delegatów mających zająć się 
pertraktacjami z delegatami Ukraińskiej Rady Narodowej. Według artykułu 
Ukraińskie przyrzeczenia, zamieszczonego w dzienniku Ziemia Przemyska 
z dnia 24 listopad 1918 r. czytamy: pertraktacje te zostały odroczone wskutek 
wysłania przez Ukraińców delegatów do Lwowa, którzy mieli przywieść delegatów 
Ukraińskiej Rady Narodowej, a ci o ugodę z przedstawicielami P.K.L. mieli rokować. 
Ks. Pohorecki złożył wówczas przyrzeczenie, że będzie wpływał by ludność ukraiń-
ska zachowała się spokojnie i nie prowadziła do żadnych walk narodowościowych 
w powiecie. Delegaci ukraińscy powrócili bez żadnych przedstawicieli Narodowej 
Rady Ukraińskiej, a ks. Pohorecki zwrócił się do prezydium Organizacji Narodowej 
z propozycją ugody w powiecie jarosławskim.

Mimo podjętych prób dyplomatycznego załagodzenia konfliktu bardzo 
szybko doszło do pierwszych starć zbrojnych, które z czasem przerodziły się 
w regularne działania wojenne. Już od 2 listopada przestały funkcjonować 
połączenia kolejowe do Przemyśla i Sokala. Stan taki trwał aż do przybycia 
odsieczy dla Przemyśla. 

A. Wondaś wspomina o zerwanych porozumieniach i przejęciu władzy we 
wschodniej części powiatu przez Ukraińców, informację tą rozszerza cytowany 
powyżej artykuł : Ukraińcy w szeregu gmin po prawym brzegu Sanu pousuwali dawne 
zarządy gminne, wybrali ze swego ramienia, z pominięciem Polaków, zarządy czysto 
ukraińskie i ściągnąwszy zastępy zbrojne starali się opanować przemocą mosty wiodące 
przez San na lewy brzeg rzeki, przeprowadzali rewizje pociągów i osób przebywających 
z jednego brzegu na drugi i rozgospodarowali się w gminach o większości ukraińskiej 
tak jakby tam Polaków wcale nie było. Było to zgodne z myślą prezentowaną 
przez jednego z najaktywniejszych uczestników budowy rządów ukraińskich 
w Przemyślu, Jakyma Jareme. We swych wspomnieniach Nad Sjanom pisze: 
Najważniejszym zadaniem naszej strategii w pierwszych dniach listopada powinno 
było być stworzenie mocnego kordonu mniej więcej po linii, jaką wyznacza rzeka San. 
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Cała siła musiała by być skierowana na Przemyśl, Jarosław i Sanok. (…) Lwów miał 
drugorzędne znaczenie do chwili zabezpieczenia linii Sanu (tłum. aut.).

Pierwsze dni listopada upływały obu stronom konfliktu na budowaniu od-
działów oraz zdobywaniu przewagi w terenie. Oprócz formowanych w miastach 
jednostek wojskowych również na wsiach samorzutnie powstawały oddziały 
samoobrony, zarówno polskie, jak i ukraińskie. We wszystkich gminach po-
wiatu było wówczas wiele broni przynoszonej przez powracających żołnierzy. 
O samoobronie polskiej na lewym brzegu Sanu pisze w swych wspomnieniach 
Kozolubski. Dodaje również, że najprawdopodobniej w rejonie Ostrowa powsta-
ją tożsame jednostki ukraińskie. Istnienie takowej samoobrony potwierdza 
również praca A. Wondasia i wspomnienia J. Jaremy, który wymienia nawet 
kilka oddziałów, między innymi w Sośnicy. Często grupy te tworzone były 
przez kolejarzy, o czym wspomina A. Wasyljuk i J. Jarema, przede wszystkim 
z racji na ich wcześniejsze przeszkolenie wojskowe i dostęp do broni. 

Sytuacja w samym Jarosławiu na początku listopada 1918 roku była ko-
rzystna dla strony polskiej, formowały się szybko oddziały zasilane przez 
osoby związane z POW, jak i byłych żołnierzy C.K. armii. Nastroje patriotyczne 
wzmacniane były informacjami przynoszonymi przez polskich uchodźców ze 
Lwowa i innych miast Małopolski Wschodniej. Zaowocowało to wysłaniem już 
4 listopada oddziału z załogi jarosławskiej do Żurawicy, której bronili przed 
wojskami ukraińskimi. Obrońca przemyskiego Zasania, ks. Józef Panaś, 
podczas wizyty w Jarosławiu 7 listopada uzyskał wsparcie złożone z plutonu 
najlepszych ludzi oraz wydał on rozkaz Kozolubskiemu, aby ten z oddziałem 
żołnierzy przeprowadził patrol w rejonie Pruchnika i Dubiecka, gdzie odno-
towano istnienie kilku polskich punktów samoobrony. 

Równocześnie z formowaniem się oddziałów piechoty trwały w Jarosławiu 
prace nad pierwszym pociągiem pancernym Junak, który przybył jako wspar-
cie dla oddziałów polskich na przemyskim Zasaniu. W Jarosławiu, jak podaje 
A. Wondaś, otrzymał on załogę techniczną. Za sprawą Stanisława Łańcuckiego 
i jego współpracowników doposażony został również w zbudowany przez nich 
wagon pancerny. Obecność tej jednostki 11 listopada 1918 roku w Przemyślu 
znacznie pomogła siłom polskim w opanowaniu całego miasta. 

O ile w pierwszych dniach wzajemnych zmagań lewy brzeg należał niemal 
w całości do oddziałów polskich, to na prawym brzegu Sanu przeważały siły 
ukraińskie. Jakym Jarema, jak już wspomniano wyżej, zabiegał o umocnienie 
i budowę kordonu na linii Sanu. Jednym z kluczowych elementów tych zabiegów 
były nieudane próby zajęcia mostów w okolicy Jarosławia, udaremnione przez 
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załogi polskie, które obsadziły mosty już pierwszego dnia listopada. W związku 
z tym kierownictwo ukraińskie postanowiło doprowadzić do zaminowania 
i wysadzenia mostów na rzekach. Kluczowy był most kolejowy w Przemyślu, 
który ocalał, jak relacjonuje wspomniany autor, dzięki niedostatecznej ilości 
materiałów wybuchowych. W związku z tym niepowodzeniem wysłano grupę 
saperów w rejon Radymna, gdzie mieli oni wysadzić dwa mosty. Zadanie to nie 
powiodło się, a wysłani saperzy nie powrócili więcej do jednostki w Przemyślu. 
Na prawym brzegu Sanu działają jednak ciągle oddziały ukraińskie, w powie-
cie jarosławskim najliczniejszy oddział stacjonował w Surochowie. Liczył on, 
jak podaje dziennik „Ziemia Przemyska” z dnia 24. 11. 1918, około 200 osób 
i dowodzony był przez austriackiego porucznika Johanna Klee. Oddział ten, 
według polskich źródeł, nastawiony był głównie na grabież, stąd też niewielka 
jego wartość bojowa. 

Nieskuteczne próby budowy kordonu obronnego sprzyjały oddziałom pol-
skim, które najpierw odbijają Przemyśl, a następnie formują liczne oddziały 
odsieczy dla nieustannie broniącego się Lwowa. Następnego dnia po wyzwo-
leniu Przemyśla ppłk Jarosz wydał rozkaz ppor. Kaszy o wymarszu kompani 
złożonej z członków POW do Przemyśla. Jak relacjonuje w swych dziennikach 
Kozolubski: O g. 14 pomaszerowaliśmy na dworzec . Pułk. Jarosz pożegnał nas 
i o g. 15 odjechaliśmy pociągiem osobowym do Przemyśla. Zaczęła się dla nas nowa 
wojna. W ciągu kilku następnych dni jarosławska kompania stoczyła walkę 
między innymi pod Medyką i Jaskmanicami, brała udział również w odsieczy 
Lwowa. Ich postawę w tych walkach prezentuje praca Zarys historii wojennej 
4 Pułku Piechoty Legionów majora Adama Lewickiego, pisze on: na wyróżnienie 
zasługuje tu działalność porucznika Kaszy, Który już w pierwszych dniach listopada 
wyrusza z Jarosławia na czele zebranej tamże przez siebie kompaniji. Birze ona udział 
w pierwszych walkach o Przemyśl, przebija się w kierunku Lwowa i następnie długi 
czas stanowi niezwyciężoną obsadę zagrożonego zewsząd Gródka Jagiellońskiego. 
W tym również czasie jarosławianie zostali włączeni w skład III batalionu 
4 pp. Legionów. 

Ważną relację z przebiegu formowania się odsieczy Lwowa podaje A. Won-
daś: dla zorganizowania tej odsieczy wydała Organizacja Narodowa dwie odezwy 
do ludności i zwołała wiec publiczny 17 XI, na którym wezwała wszystkich zdolnych 
do broni do spieszenia na odsiecz Lwowa. Wynikiem tej akcji było wysłanie w trzech 
odrębnych grupach 264 osób na obronę Lwowa. (…) pierwsza z tych grup pod dowódz-
twem ppor. Kaszy najpierw dotarła pod Lwów i odznaczyła się przy odbiciu Lwowa 
w ataku ze strony Snopkowa, przyczem grupa ta poniosła znaczne straty w zabitych 
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i rannych. (…) Dwa dalsze oddziały, wysłane następnie z Jarosławia wzięły udział 
w obronie Lwowa, a po oswobodzeniu Lwowa wcielone zostały do armii, operującej 
pod dowództwem gen. Rozwadowskiego przeciw Ukraińcom. 

Gdy jarosławskie oddziały ochotnicze ruszyły z ofensywą w kierunku Lwowa, 
do miasta nie powrócił jeszcze 90 Pułk Piechoty rekrutujący się z mieszkań-
ców powiatu. Rozmieszczone zostały one na frontach w ostatnich miesiącach 
Wielkiej Wojny. Jak wspomina Wondaś, wśród mieszkańców Jarosławia żywa 
była wiara w szybką zmianę sytuacji w walkach z Ukraińcami tuż po ich po-
wrocie. W dzienniku „Ziemia Przemyska” z dnia 23 listopada 1918 r. czytamy 
w artykule Powrót 90. Pułku Piechoty: Trzykrotnie, najpierw w Proskurowie, dalej 
w Podwołoczyskach a wreszcie w Chodorowie zbrojną ręką odziały te musiały torować 
sobie dalszy przejazd. (…) Dnia 13 listopada odziały te po iście ksenofontowej prze-
prawie stanęły w Jarosławiu. Na powitanie tych dzielnych synów ziemi jarosławskiej, 
wyruszyły na stację reprezentacje wojskowości, władz cywilnych i stowarzyszeń, tam 
przebywających powitali przemówieniami podpułkownik Jarosz i kanonik jarosław-
ski ks. Fus, a panie jarosławskie podarowały ukochanym wojakom nowy sztandar 
z białym orłem i Matką Boską na tle amarantowym. Za bohaterski wprost powrót, 
za rycerską postawę i karność można zarówno oficerom jak i żołnierzom wyrazić 
pełne uznanie. Nieco inaczej ten powrót opisuje Wondaś: bataliony te po blisko 
3 tygodniowej tułaczce wróciły do Jarosławia, gdzie entuzjastycznymi okrzykami 
witała tych żołnierzy nowoczesnego Ksenofontowskiego odwrotu licznie zebrana 
ludność miasta. Tu jednak nad załogą nawet oficerowie nie byli w stanie zapanować. 
Żołnierze i podoficerowie tych batalionów, zabierając broń i przywieziony dobytek, 
rozbiegli się do rodzinnych wiosek i miasteczek.

Postawa dawnych żołnierzy austriackich zmieniła się dopiero po kilku 
tygodniach. Po nacieszeniu się rodziną oraz podniesieniu przez rząd war-
szawski żołdu napływ oficerów i żołnierzy z dawnej załogi jarosławskiej zarówno 
piechoty, jak i artylerii i konnicy była tak liczny, że już w pierwszych dniach grudnia 
komenda wojskowa jarosławska przystąpiła do tworzenia nowego pułku piechoty, 
podaje Wondaś. 

Pod koniec listopada ppłk Jarosz dysponował na tyle licznymi siłami, że mógł 
samodzielnie rozpocząć ofensywę przeciw ukraińskim wojskom na prawym 
brzegu Sanu. Przy wsparciu ognia artyleryjskiego rozpoczął on 23 listopada 
zwycięski atak na wieś Surochów, gdzie stacjonował oddział ukraiński pod 
dowództwem por. Johanna Klee, oficera austriackiego. Druga wyprawa ruszyła 
wkrótce w kierunku Lubaczowa, aby odblokować połączenie kolejowe z Rawą 
Ruską. Jarosławskie oddziały oczyściły wschodnią część powiatu aż do Nowej 



95



96

Grobli. 8 listopada w zwycięskim boju zajęty został Lubaczów, a następnego 
dnia zdobyto Cieszanów. W trakcie zimowych działań na wschód od rodzi-
mego powiatu odziały jarosławskie zajęły Krakowiec i Jaworów, a następnie 
oczyściły część zachodnich powiatów w okolicy Lwowa, przez co otworzyła się 
droga dla ofensywy polskiej zmierzającej w kierunku stolicy Galicji. 

Odsunięcie ukraińskich wojsk od granic powiatu nie kończyło walki jaro-
sławskich żołnierzy. Zimą 1919 roku z ziemią jarosławską związany został 
39 Pułk Piechoty, którego kadra już wcześniej została przeniesiona do Ja-
rosławia. Pułk ten bronił Lwowa, a następnie ruszył z wiosenną ofensywą 
w kierunku rzeki Zbrucz. 1 września 1919 roku na mocy rozejmu ustalono 
linię demarkacyjną wzdłuż wspomnianej rzeki. Wojnę polsko-ukraińską pułk 
zakończył w rejonie Satanowa, skąd już w lutym 1920 roku wyruszył na kolejną 
wojnę z nacierającymi od wschodu wojskami sowieckimi. Dzięki skutecznemu 
dowodzeniu i bojowej postawie żołnierzy, pułk odniósł szereg zwycięstw nad 
piechotą i kawalerią sowiecką. W ciągu całego 1920 roku toczył dalej szereg 
bitew między innymi w wyprawie kijowskiej oraz późniejszej obronie Lwowa 
przed nacierającymi bolszewikami. Wojenne losy 39 Pułku Strzelców Lwow-
skich przedstawia praca Zarys historii wojennej 39 Pułku Strzelców Lwowskich 
spisana przez Henryka Smotreckiego. Zawarł on w niej, oprócz relacji z boju, 
również spis poległych oraz odznaczonych żołnierzy. 

W walkach przeciw armii sowieckiej wsławili się również wspominani już 
żołnierze pod dowództwem porucznika Kaszy. Brali oni udział w zwycięskiej 
ofensywie polskiej latem 1919 roku na linii rzek Berezyny i Dźwiny. W wal-
kach tych ponownie wyróżnia się porucznik Kasza, tak opisuje te wydarzenia 
Lewicki z walk III batalionu na wyróżnienie zasługuje brawurowy wypad batalionu 
pod dowództwem porucznika Kaszy na Ilję w nocy z 4 na 5 sierpnia, uwieńczony 
zdobyciem miasta i zabraniem z górą 100 jeńców, 1 karabinu maszynowego, dwu 
sztandarów sowieckich i 1 motocykla. W trakcie działań wojennych w roku 1920 
odział porucznika bierze udział w całej kampanii, podobnie jak cały 4 Pułk 
Piechoty Legionów ofiarnie walczą podczas odwrotu i kontrofensywy polskiej. 
Autor historii pułku opis działań wojennych kończy takim akapitem: Ostatnią 
walkę stoczył III batalion pod dowództwem porucznika Kaszy pod Siedzicą w nocy 
z 12 na 13 października. W śmiałym ataku na bagnety batalion rozbił w puch trzy 
pułki rosyjskie, biorąc kilkudziesięciu jeńców i 7 karabinów maszynowych.

W samym mieście jak pisze A. Wondaś między innymi z ramienia Orga-
nizacji Narodowej, którą wcześniej opuścili członkowie nieutożsamiający 
się z Narodową Demokracją, prowadzono szereg działań mających na celu 
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Wielu ochotników z listopada 1918 roku przebywało na froncie aż do zakończenia 
działań wojennych. Dokument Czesława Krseka z Szówska, poświadczający udział 
w walkach o niepodległość Polski.



wsparcie odradzającego się państwa. Aby finansować trwające stale zmagania 
wojenne i prace nad walutą, prowadzono zbiórki złota. Gdy ruszyła ostateczna 
ofensywa bolszewicka Andrzej Wondaś został pełnomocnikiem Naczelnego 
Komitetu Obrony Państwa w Warszawie na powiat jarosławski, w którym 
stale organizowała się armia ochotnicza. 

Pierwsze dni, miesiące i lata po odzyskaniu niepodległości mijały miesz-
kańcom powiatu jarosławskiego głównie pod znakiem walki. Z wydawnictw 
publikowanych w tamtym okresie wyraźnie widać nieustające zmagania zbrojne. 
Czasopisma ukazują też codzienne zmagania ludności cywilnej z ogromnymi 
zniszczeniami wojennymi, głodem i ubóstwem, pogłębiającym się szczegól-
nie w pierwszych miesiącach odzyskanej niepodległości przez napady grup 
bandyckich. Mimo tak trudnej sytuacji i niezliczonych potrzeb, ówcześni 
jarosławianie byli wstanie zdobyć się na tak ogromny wysiłek i wesprzeć na 
wszelkie możliwe sposoby trud odbudowy niepodległej ojczyzny. W później-
szych latach dwudziestolecia międzywojennego wśród mieszkańców powiatu 
żywa była pamięć i duma z tych pierwszych dni wolnej Polski. 



Ilustracje
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Uroczystość 3 Maja na jarosławskim Rynku. W patriotycznym spotkaniu uczestni-
czą wszystkie stany i warstwy społeczne: chłopi w ludowych strojach, zwarta grupa 
„Sokołów”, panie z parasolkami, koniec XIX w.
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← Polska tożsamość przetrwała w Galicji dzięki zakorzenieniu w tradycji. Na jej stra-
ży stała wielopokoleniowa rodzina wierna polskiej mowie, kulturze, religii i ziemi. 
Przed chałupą w Pełkiniach Anna i Kazimierz Bukowy, początek XX wieku.

Michał i Anna Graboniowie z Kidałowic, w strojach typowych dla końca XIX wieku.
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We wschodnich, zrutenizowanych miejscowościach powiatu jarosławskiego rodziny 
odegrały szczególna rolę w zachowaniu i przekazywaniu polskości. Na fotografii wie-
lopokoleniowa rodzina z Laszek.
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Rodzina Szymańskich z Hawłowic, 1914. Siedzą rodzice, Maria i Kazimierz Szymański, 
powstaniec styczniowy, budowniczy domów i dworów, w środku córka Rozalia. Trzy-
naścioro dzieci wychowano w duchu patriotycznym. Synowie walczyli o niepodległą 
Polskę: Kazimierz w 90 pp., Roman powrócił z emigracji z błękitną armią Hallera.
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Niezwykle ważnym elementem polskiej tożsamości była religia rzymsko-katolicka. 
Mieszkaniec Laszek, Wojciech Wojtowicz, fot. E. Tenzer, Jarosław, początek XX wieku.
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Figura matki Polki, strażniczki domowego ogniska. Anna Bukowy, zamężna Popie-
luch, z Pełkiń z dziećmi: najstarszą Janiną zam. Pusz, Wiktorem, Julianem i Marią 
zam. Dręga, 1916. Mąż i ojciec Michał Popieluch, kapral 90 pp., walczył na Bałkanach. 
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Dziewczynka z kotem, łączy stare i nowe czasy. Jej dorosłe życie będzie się realizo-
wać już w wolnej Polsce, fot. W. Rosenbluth, Jarosław, początek XX wieku.
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Większość mężczyzn z powiatu jarosławskiego została zmobilizowana do C.K. armii 
austro-węgierskiej. Jan Kociubiński z Cieszacina Wielkiego w mundurze plutonowego 
i jego żona Agnieszka wraz z dziećmi, od lewej: Maria, Julia i Stanisław, sprzed 1918.



111

Portret wizytowy, modne stroje dzieci zdradzają status rodziny. Antoni Schmidt, za-
wodowy wojskowy Garnizonu Jarosław w galowym mundurze austriackim, z dzieć-
mi: Marylą, Kaziem (na kolanach) i Stefanem, fot. B. Henner, Jarosław, ok. 1900. 



112

Wraz z nauczaniem w języku ojczystym szkoły miały coraz większy wpływ na 
kształtowanie świadomości narodowej. Uczniowie i nauczyciele męskiego I gimna-
zjum w Jarosławiu, wśród nich prefekt ks. Michał Czopor. Uczniowie w przepisowych 
mundurkach szkolnych z oznakami przynależności szkolnej na kołnierzach. Fotogra-
fia wykonana na dziedzińcu szkoły, 1906.

→ Portret matki z córkami. Więzi rodzinne podtrzymywano między innymi poprzez 
wysyłanie podobnych zdjęć w formie pocztówek. Na rewersie fotografii umiesz-
czano dedykację i życzenia, lata 20. XX wieku.
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Galicyjskie szkoły ludowe skutecznie zwalczały analfabetyzm i kształtowały patrio-
tyczne postawy wśród młodego pokolenia. Pamiątkowe zdjęcie uczniów, nauczycieli 
i rodziców w strojach typowych dla początku XX wieku.
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Uczennice Wyższego Zakładu Wychowawczego dla Panien w klasztorze sióstr niepo-
kalanek na Głębokiej w Jarosławiu, rocznik 1896.
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Uczniowie koedukacyjnej wojskowej szkoły ludowej niemieckiej w Jarosławiu, z na-
uczycielami, małżeństwem Harlosów; w II rzędzie, od dołu, pierwsza z prawej Maria 
Sypniewska. Szkoła prestiżowa, bezpłatna dla dzieci wojskowych, 1908.

→ Oprócz rodziny i szkoły polską młodzież kształtowały również liczne organizacje 
paramilitarne, które powstały w XX wieku między innymi w Jarosławiu. Jaro-
sławska drużyna harcerzy w mundurach wzorowanych na angielskim skautingu, 
lata 20. XX wieku.
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Uczniowie i nauczyciele szkoły budowlanej w Jarosławiu w roku szkolnym 1911–1912.



122

W okresie autonomicznym dynamicznie rozwijało się jarosławskie szkolnictwo pod-
stawowe i średnie. W tym okresie Jarosław był określany miastem wojska i szkół. 
Uczennice Szkoły Wydziałowej Żeńskiej św. Jadwigi w Jarosławiu, 1909–1910. 
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Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Jarosławiu w charakterystycz-
nych mundurach. Ta patriotyczna organizacja poprzez ćwiczenia sportowe, działalność 
samokształceniową i paramilitarną przygotowywała młodzież do walki o niepodle-
głość, początek XX wieku.
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W galicyjskich urzędach obowiązywały służbowe mundury. Pracownicy Okręgowej 
Dyrekcji Skarbu w Jarosławiu z naczelnikiem Edwardem Peteckim, siedzi, czwar-
ty z lewej, 1916.
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W wojsku. Obowiązkowa, pamiątkowa fotografia wykonana w jednym z wielu jaro-
sławskich zakładów fotograficznych, początek XX wieku.

← Węgierski huzar Maager w paradnym mundurze. 8 Pułk Huzarów stacjonował 
w koszarach przy ul. Poniatowskiego w Jarosławiu. Maager był „bohaterem” fe-
stynów i jarosławskiej prasy, fot. B. Henner, Jarosław, 1905.
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Do C.K. armii powoływano młodzież męską po ukończeniu 21 lat. Adam Olszewski 
w czasie służby zasadniczej, fot. J. Henner, Lwów, koniec XIX wieku.
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Kawalerzysta C.K. armii austro-węgierskiej na służbie w Jarosławiu, fot. B. Henner, 
Jarosław, początek XX wieku.



130

Stanisław Siara, lekarz medycyny, późniejszy burmistrz Jarosławia, z żoną Emilią 
z Gronkowskich, lekarz w 90 pp., na urlopie, 1916.

→ Na przepustce. Spotkanie z narzeczoną uwiecznione na pamiątkowej fotografii, 
fot. B. Henner, Jarosław, początek XX wieku.





132

Rozalia Szymańska z bratem Kazimierzem powołanym do 90 pp. w Jarosławiu. Pod-
czas Wielkiej Wojny ciężko ranny powrócił do rodzinnych Hawłowic, I wojna światowa.

→ Portret ślubny. Pan młody o nazwisku Olszewski w mundurze C.K. armii, z od-
znaczeniami na piersi świadczącymi o męstwie na froncie; panna młoda w skrom-
nej białej sukni z welonem, fot. S. Weitzmann, Wiedeń, sprzed 1918.
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Stefan Kubaszek z Radawy, żołnierz C.K. wojska w Benešovie pod Pragą, w ocze-
kiwaniu na wymarsz „w pole”, fot. R. Korytowski, I wojna światowa.

← Pamiątkowa fotografia żołnierza C.K. wojska z żoną. Poważne, zamyślone twa-
rze zwiastują długą rozłąkę i niepewny los, fot. Mimosa, Lwów, sprzed 1918.
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Karol Pociecha, żołnierz C.K. wojska na służbie w Garnizonie Jarosław. Na odwro-
cie dedykacja: Kochanej mamusi swą podobiznę ofiaruję, fot. H. Ziegler, Jarosław, 
sprzed 1918.

← Polacy w czasie służby wojskowej w armii austro-węgierskiej. Fotografie wizyto-
we z atelier fotograficznych: J. Sebalda w Krakowie, H. Probsteina i B. Hennera 
z Jarosławia, sprzed 1918.



138

Stanisław Broda z Wiązownicy w mundurze austriackiego kaprala. Na kołnierzu od-
znaka pionierska. Na piersiach odznaka specjalizacji oraz medale za służbę i udział 
w wojnie.



139

Władysław Karpiński podczas kursu w Białej (dziś Bielsko-Biała). Do Jarosławia 
trafił wraz 39 pp. Strzelców Lwowskich, 1915.
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Grupa kawalerzystów z Garnizonu w Radymnie, 1912. Stacjonował tam w koszarach 
górnych na Złotej Górze 3 Dywizjon 8 Czeskiego Pułku Dragonów.



142

Rodzina Domoniów z Jarosławia. Pamiątkowa fotografia z rekrutem powołanym do 
jarosławskiego pułku, fot. sprzed 1918.

→ Domoniowie, rodzice z synem Józefem, żołnierzem pułku piechoty w C.K. Gar-
nizonie jarosławskim. Na odwrocie fotografii korespondencja do Józefa Domo-
nia, zamieszkałego w Jarosławiu przy ul. Pełkińskiej, na temat zwrotu fotografii 
w imieniu żony, sprzed 1918.
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Uroczystość Bożego Ciała na Rynku w Jarosławiu z udziałem C.K. wojska z miejsco-
wego garnizonu. Widok na boczną fasadę ratusza i kamienice wschodniej i północnej 
pierzei, u wylotu ul. Ostrogskich, początek XX w. Zwraca uwagę bryła i fasady kamie-
nicy Rynek 18, która została przebudowana po awarii budowlanej w latach 50. XX w.
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Wojska austro-węgierskie i niemieckie podczas działań frontowych w rejonie powia-
tu jarosławskiego.
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Rynek w Radymnie, z częściowo zrujnowaną zabudową wschodniej pierzei. Na pierw-
szym planie ratusz i furgony wojskowe, 1914.
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Kościół parafialny w Wiązownicy zniszczony podczas działań wojennych. Na foto-
grafii uchwycona została 33-metrowa wieża kościelna, która wraz z całym kościołem 
została doszczętnie zniszczona w 1915 roku.

← Zrujnowany zbiornik na gaz w gazowni miejskiej przy ul. Zamkowej w Jarosła-
wiu, po walkach frontowych w maju 1915.
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Kwatera wojenna na nieistniejącym dzisiaj cmentarzu greckokatolickim przy ul. Kra-
szewskiego w Jarosławiu, I ćw. XX wieku, obecnie park Cz. „Baśki” Puzon.

← W ciężkich walkach frontowych poległy tysiące żołnierzy różnych narodów wal-
czących po obydwu stronach frontu, w tym Polacy w służbie państw zaborczych. 
W mieście i w okolicach zbudowano w tym czasie dziesiątki cmentarzy wojen-
nych. Kwatera wojenna na Starym Cmentarzu w Jarosławiu, I ćw. XX wieku.



152

Jarosław w czasie wielkiej wojny, ulice i place opanowane przez wojsko. W latach 
1914–1918 miasto przeżyło dziewięć przemarszów wojska i dwie okupacje rosyjskie.

→ Żołnierz czerkieski w charakterystycznym mundurze, w służbie rosyjskiej w Ja-
rosławiu, 1914–1915, wyd. artystycznych widokówek Polonia prof. Adama Wilu-
sza, Jarosław 1916.
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Jeźdźcy niemieccy w opuszczonej przez armię rosyjską wsi pod Lwowem. Specyfiką 
frontu wschodniego były liczne ofensywy pociągające za sobą wielkie straty.



155

Armie państw centralnych, do których należały Austro-Węgry walczyły w wielu miej-
scach Europy, stąd żołnierze trafiali nieraz na dalekie i egzotyczne dla siebie fronty. 
Na fotografii Bułgarzy w Serbii. W regionie tym walczyli również polscy żołnierze 
z 90 pp. z Jarosławia, I wojna światowa.
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157

Stefan Garczyński, fotografia wykonana „w polu”, na odwrocie korespondencja do 
Jarosławia i adres poczty polowej: 630, maj 1916.

← Okopy pod Optową na Wołyniu obsadzone prze 6 pp. Legionów Polskich, w któ-
rym walczył Józef Wilk z Łowiec, kwiecień 1916.
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Poborowi z okolic Jarosławia byli rekrutowani między innymi do 90 pp. Podobnie 
było z Mikołajem Suchym, stoi pierwszy od lewej, powołanym do wojska 1.08.1914. 
Trafił on ze swoim oddziałem na front rosyjski, gdzie został ranny. Później walczył 
na froncie włoskim, a wojnę zakończył 28.11.1918 roku. Do domu powrócił w złym 
stanie zdrowia, bardzo wychudzony, nie mógł normalnie jeść, a nawet wypić samo-
dzielnie kubka mleka.

→ Jan Zagrobelny z Mołodycza w armii austro-węgierskiej z odznaczeniami pionie-
ra przypiętymi do kołnierza bluzy. I wojna światowa.
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Pododdział działek 90 pp. na froncie włoskim. Pierwszy z prawej stoi Mikołaj Suchy. 
Po zakończeniu wojny nie wracał do swoich przeżyć frontowych z wyjątkiem opowie-
ści o walkach na bagnety, gdzie zawsze lub prawie zawsze jedna ze stron poddawała 
się przed rzezią, I wojna światowa.
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Józef Wyskiel, z prawej, został wcielony do armii austriackiej w 1915 roku. W Ostro-
wie pozostawił żonę i dzieci, była to ogromna strata dla wiejskiej rodziny, w której 
ojciec odpowiadał za utrzymanie gospodarstwa. Jego córka, Karolina w roku 1920 
poślubiła wspomnianego wcześniej Mikołaja Suchego.



162

Za kierownicą kapral Michał Popieluch, okolice Wiednia, 1915.

→ Józef Wyskiel podczas postoju w Szombathely. Walczył między innymi na fron-
cie bałkańskim, później na froncie włoskim. Kontuzjowany w Alpach po upad-
ku z góry wraz z kuchnią polową i koniem, zmarł w Szpitalu Polowym nr 1205, 
22.12.1917, pochowany na włoskim cmentarzu w San Vito al Tagliamento.
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165

Na wojnie, chwila przerwy w walkach frontowych. Oddział obsługi karabinów ma-
szynowych, prawdopodobnie 90 pp. znalazł czas na pamiątkową fotografię. Wśród 
żołnierzy jest M. Koperski z Jarosławia. Bluzy niektórych żołnierzy zdobią sznury 
strzeleckie przyznawane za celne strzelanie w boju.
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Żołnierze kompanii marszowej 90 pp. 4 armii austro-węgierskiej w Szombathely na 
Węgrzech, jednym z nich jest Franciszek Kostek, 1914–1918.

→ Żołnierze C.K. armii, prawdopodobnie z jarosławskich pułków 90 pp. i 34 pp., 
fotografia portretowa, 1917.
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168

Żołnierze kompanii zapasowej 90 pp. w Szombathely na Węgrzech: Stanisław Kacz-
marski z Jarosławia (wyższy) i T. Koszuta. Na odwrocie korespondencja do Ludwi-
ka Mołonia, urzędnika pocztowego w Jarosławiu, spokrewnionego z Kaczmarskimi, 
lipiec 1916.



169

Kadet Józef Słaby z Tuczemp, powołany jako jednoroczny do 90 pp. w Jarosławiu 
i wysłany do szkoły oficerskiej w Szombathely na Węgrzech, 1915.



170

Fotografie z wojny niejednokrotnie stanowiły jedyną pamiątkę dla rodzin walczących 
żołnierzy. Żołnierz w mundurze austriackim z okolic Pruchnika. 



171

W czasie przerwy w działaniach wojennych powszechnie pisano kartki do rodzin, 
z lakonicznymi informacjami z racji cenzury. W czasie pobytu na froncie była to je-
dyna forma utrzymania kontaktu z rodziną. Pocztówka wysłana pocztą polową do 
rodziny Michała Wasiuty z Wiązownicy. 
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Orkiestra C.K. 90 Pułku Piechoty w Czarnogórze, 1914–1915. W czasie pokoju kon-
certowała w Jarosławiu, miejscu stacjonowania pułku od końca XIX wieku. Służy-
li w nim Polacy i Rusini z powiatu jarosławskiego i sąsiednich, a w 1918 jego kadry 
tworzyły Wojsko Polskie w Jarosławiu.
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Działania wojenne w dużej mierze opierały się na utrzymaniu pozycji, wobec tego 
ważną rolę na froncie odgrywały żołnierskie patrole. I wojna światowa.
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W czasie działań wojennych zdarzały się również chwile odpoczynku i zabawy. Gru-
pa żołnierzy podczas posiłku na tyłach frontu, 1917.
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Żołnierze armii austro-węgierskiej przy zniszczonym dwupłatowcu na lotnisku Twier-
dzy Przemyśl w Hureczku. U góry, drugi od lewej, kapral Michał Popieluch, I woj-
na światowa.
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Rosyjska komenda dworca kolejowego na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypo-
spolitej, I wojna światowa.
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Żołnierze batalionu zapasowego prawdopodobnie 90 pułku piechoty w oczekiwaniu 
na wyjście „w pole”. Wśród nich jest Mateusz Koperski z Jarosławia. Biesiada piw-
na przed gospodą w miasteczku C.K. monarchii, I wojna światowa.
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Front bałkański. Michał Popieluch podczas śniadania, 1917.
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Żołnierze 90 pp. z Jarosławia w czasie ciężkich walk frontowych na Wołyniu pod-
czas rosyjskiej ofensywy gen. A. Brusiłowa, 1916.
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Drużyna z 6 pp. Legionów Polskich w Dęblinie, w drugim rzędzie, pierwszy z pra-
wej, kapral Józef Wilk z Łowiec, lipiec 1917.

→ W okopach. Na Wołyniu spotkały się wszystkie trzy Brygady Legionów Polskich, 
I wojna światowa.
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Sztab II Brygady Legionów Polskich z brygadierem Józefem Hallerem pod Rarań-
czą, siedzi, oparty o stół, 1915.

→ Kpt. Wacław Wieczorkiewicz, późniejszy dowódca Garnizonu Jarosław, w rozmo-
wie z brygadierem Józefem Piłsudskim, Wołyń 1915.
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Sztab II Brygady Legionów Polskich z brygadierem J. Hallerem (siedzi) na Woły-
niu, 1915.
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Kobiety pracowały w szpitalach, ambulatoriach, poczcie polowej i w taborach. W od-
działach frontowych walczyły pod zmienioną, męską tożsamością. Olga Gnatewna, 
sanitariuszka 3 pp. Legionów Polskich na Wołyniu, 1916. 
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W szeregach Legionów Polskich walczyli również ochotnicy z powiatu jarosławskie-
go. W grupie legionistów Józef Huber, siedzi, drugi z lewej. Uwagę zwraca również 
dziecko w mundurze legionowym.
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Szpital zapasowy nr 1 w koszarach przy ul. Poniatowskiego w Jarosławiu. Wśród pra-
cowników są jeńcy rosyjscy z charakterystycznymi opaskami na ramieniu.
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Manifestacja patriotyczna przeciwko postanowieniom traktatu brzeskiego, uznanego 
za IV rozbiór Polski. Demonstranci na ul. Kościuszki w Jarosławiu, 18 lutego 1918.
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Manifestacja patriotyczna przeciwko postanowieniom traktatu brzeskiego, uznanego 
za IV rozbiór Polski. Przemarsz ul. Grunwaldzką, 18 lutego 1918.
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Uroczysta przysięga 1 pułku Strzelców Ziemi Jarosławskiej w dawnych C.K. kosza-
rach 34 Pułku Piechoty Obrony Krajowej przy ul. Kościuszki, listopad 1918.
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Jarosław już od listopada 1918 roku było bardzo ważnym punktem komunikacyjnym 
na mapie powstającej Polski. Grupa żołnierzy i oficerów 14 pp. przy dworcu kolejo-
wym w Jarosławiu, 1924.

← Komenda Gwardii Narodowej w koszarach na Głębokiej w Jarosławiu. W środ-
ku dowódca Kazimierz Skarbowski, z lewej artysta malarz Józef Kaniak, z pra-
wej Zygmunt Wiśniowski, nauczyciele gimnazjalni, listopad 1918.
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Na dworcu w Jarosławiu. Grupa harcerzy i harcerek pod okiem instruktorów woj-
skowych gotowa do wyjazdu na obóz przysposobienia wojskowego w Grzęsce koło 
Przeworska, lata 20. XX wieku.

← Żołnierze powracający z frontu Wielkiej Wojny byli uroczyście przyjmowani przez 
mieszkańców galicyjskich miast. Większość z nich wkrótce po powrocie w rodzin-
ne strony wyruszyła do walki o granice odbudowującej się Polski, I ćw. XX wieku.
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13 kompania tzw. jarosławska 4 pułku piechoty Legionów Polskich w czasie walk 
z Ukraińcami o Lwów. W środku siedzi dowódca ppor. Władysław Kasza, peowiak, 
współtwórca Wojska Polskiego w Jarosławiu, 1918–1919.
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Wesoła drużyna z 13 Kompanii Jarosławskiej 4 pp. Legionów Polskich, obrońców 
Lwowa, między innymi peowiacy, absolwenci gimnazjów jarosławskich: Józef Stopa 
(pierwszy z prawej, z gitarą) i Zygmunt Milli (drugi z lewej), 1918–1919.
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Wspólna fotografia żołnierzy, obrońców Lwowa, i lwowianek po zakończeniu polsko
-ukraińskich walk o Lwów, z udziałem młodzieży szkolnej (Orlęta Lwowskie), 1918.
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Stanisław Troskiewicz, legionista z Jarosławia, 1915.



203

Władysław Laitner w parku w Rawie Ruskiej, o którą walczyli z Ukraińcami żołnie-
rze pułków legionowych, 1919.
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Żołnierze pułków legionowych w walkach o Rawę Ruską. Na odwrocie koresponden-
cja do siostry i szwagra do Lwowa, 1919.
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Legioniści podczas przemarszów i kwaterunku byli podejmowani przez właścicieli 
i zarządców miejscowych majątków. Grupa legionistów w ogrodzie majątku w Bo-
glewicach, 1917.
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Legioniści z 1 pp. Legionów Polskich, 1. Kolumny Amunicyjnej Haubic na kładce 
w Warszawie, Władysław Laitner, piąty od lewej, około 1920.
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Żołnierze polscy podczas postoju, pierwszy z prawej Władysław Wyskiel, syn Józefa. 
W czasie wojny syn korespondował za pośrednictwem poczty polowej z ojcem, który 
był na froncie. Ojciec pytał o postępy w nauce, strofował za niezadowalające wyni-
ki. Już nigdy się nie spotkali, Józef Wyskiel zginął w 1917 roku na froncie włoskim.
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Wielka Wojna oraz zwycięskie walki z Zachodnioukraińską Republiką Ludową nie 
oznaczały końca polskich zmagań o niepodległość. Już w roku 1919 rozpoczynają 
się walki z nacierającymi wojskami sowieckimi. Władysław Wyskiel, stoi, czwarty 
od prawej.
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Władysław Wyskiel w mundurze kolejarza. W II RP został oddelegowany do pracy 
na wschodzie jako nauczyciel, następnie był zawiadowcą stacji w miejscowości Iwa-
nicze koło Sokala. Po zmianie granic, uciekając przed Sowietami, osiadł z rodziną 
w Radymnie, pracował jako zawiadowca stacji w Radymnie i Muninie.
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Podoficerowie 5 i 7 pp. Legionów Polskich podczas wojny polsko-bolszewickiej. Fran-
ciszek Górski z Zarzecza, siedzi, trzeci od prawej, 1920.

→ Legionista Franciszek Górski, urodzony w 1899 roku w Zarzeczu, podczas wojny 
polsko-bolszewickiej.
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Polscy żołnierze odznaczeni Krzyżem Walecznych w trakcie wojny polsko-bolszewic-
kiej, w okolicach Warszawy. Franciszek Górski, stoi, pierwszy od prawej, 1920.

→ Franciszek Górski po powrocie z radzieckiej niewoli, z okolic jeziora Ładoga, lata 
40. XX wieku.
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Porucznik Gawron, oficer kasowy w 39 pp. Strzelców Lwowskich. Portret wykona-
ny w Kołomyi. 1921.

← Michał Winiarski podczas pobytu w Warszawie. Następnie porucznik w 10 Dy-
wizjonie Artylerii Konnej i Zapasie Młodych Koni w Jarosławiu, 1920.
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Siostry serafitki z obsługi szpitala powiatowego przy ulicy 3 maja w Jarosławiu w oto-
czeniu wojskowych z garnizonu Jarosław, ok. 1920.
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Przy gościnnym stole bawią się żołnierze Wojska Polskiego. Kazimierz Kic z Kruhe-
la Pełkińskiego, trzeci od lewej, Nisko, 1926.

→ Pielgrzymka weteranów walk o niepodległość Polski z okolic Jarosławia na Gó-
rze Świętej Katarzyny w Świętokrzyskim. Jeden z żołnierzy Wojska Polskiego, 
pierwszy z prawej, na dole, posiada charakterystyczne odznaczenie w kształcie 
szewronu. Jest to odznaka honorowa za czas pobytu na froncie przyznawana za 
bezpośrednią walkę z wrogiem. Jeden kąt oznaczał 6 miesięcy w boju (w tym wy-
padku 12 miesięcy), lata 20. XX wieku.
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Aleksander Wiktor Róg, podczas służby wojskowej, stoi z przodu, drugi z prawej, 
Jarosław, 1922.

→ Podczas wojny z bolszewikami, jak i w okresie II RP, stacjonował w Jarosła-
wiu 39 pp. Strzelców Lwowskich, a jeden jego batalion kwaterował w Lubaczo-
wie. Dominik Szymański z 3 batalionu 39 pp. Strzelców Lwowskich na służbie 
w Lubaczowie.
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Żołnierze Wojska Polskiego odpoczywają w koszarach. W II Rzeczypospolitej służba 
wojskowa trwała na ogół 24 miesiące, z wyjątkiem kawalerii i marynarki wojennej.

← W odrodzonej Polsce ogromną wagę przywiązywano do budowy silnej armii. Mobi-
lizowano i szkolono coraz to nowe roczniki żołnierzy gotowych do obrony ojczyzny.
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Obsługa haubicy 155 mm w 10 pułku artylerii ciężkiej w Przemyślu. Piotr Graboń 
z Kidałowic, siedzi, trzeci z lewej, Pikulice, około 1923.

→ Marcel Bacza w 12 Kresowym Pułku Artylerii Polowej, Złoczów, 1932.
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Lata walki na frontach Wielkiej Wojny i w pierwszym okresie wolnej Polski stworzy-
ły w odrodzonej ojczyźnie całe zastępy wykwalifikowanych żołnierzy. Wielu z nich 
pozostało w dalszej służbie w II RP, tworząc wraz z inteligencją i duchowieństwem 
miejscowe elity, również w Jarosławiu. Uroczyste zakończenie kursu Przysposobienia 
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Wojskowego z udziałem: burmistrza Jarosławia Stanisława Sierankiewicza, twórcy 
WP w Jarosławiu gen. Wiktora Jarosza, dyrektora I gimnazjum Ignacego Rychlika 
i proboszcza ks. Zygmunta Męskiego, 1925.
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Sierżant Michał Popieluch w mundurze Wojska Polskiego, wcześniej żołnierz armii 
austro-węgierskiej, 1926.

→ Odbudowujące się państwo polskie mierzyło się z różnymi problemami wewnętrz-
nymi, między innymi z bezrobociem. Wielu Polaków w poszukiwaniu pracy udawa-
ło się na zachód Europy. Wśród nich byli również żołnierze walczący o powstanie 
wolnej Polski, w tym kapral Leon Czyż, w środku. Zdjęcie wykonane tuż przed 
wyjazdem do Francji, fot. S. Blodinger, Jarosław, 1929.
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Wielu Polaków w poszukiwaniu lepszego życia udawało się „za ocean”, obraz z emi-
gracji. Na fotografii bracia Krupka z Czerwonej Woli, lata 20. XX wieku.
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Polska stała się ojczyzną dla przybyszów z Rosji bolszewickiej, zwłaszcza dla ofice-
rów uciekających przed sowiecką opresją. Niektórzy z nich emigrowali dalej, na za-
chód Europy. Na rewersie korespondencja do Jana Nazarenki, Francja, 1925.
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Pamiątkowa fotografia wykonana z okazji spotkania wielopokoleniowej rodziny miej-
skiej. Wszyscy elegancko ubrani w modnych strojach, młodzież w mundurkach szkol-
nych, przed 1918.

→ Niedawni ochotnicy wojen o byt i kształt Polski, po odłożeniu karabinu wracali 
do swych rodzin i dawnych zajęć. Władysław Wyskiel, stoi, pierwszy z lewej.
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Spotkanie nauczycieli z powiatu jarosławskiego w szkolnej pracowni geograficznej 
w Jarosławiu. W trzecim rzędzie, w środku, siedzi Teresa Mołoniowa z Beerów, na-
uczycielka szkoły dwuklasowej w Nielepkowicach, lata 20. XX wieku.
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