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T
ematykę „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” za mijający rok 
poniekąd naturalnie wywołały obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę. W Przemyślu, gdzie wydarzenia 
z jesieni 1918 roku miały swoją dramaturgię w postaci walk polsko-
-ukraińskich, właśnie te zdarzenia stały się dominującym motywem 

wszelkich przedsięwzięć rocznicowych. Na samym rynku wydawniczym pojawiło 
się kilka okolicznościowych publikacji, firmowanych przez przemyskie instytucje 
kultury (między innymi: A. Durkacz-Foremska, M. Kaznowska, „Przemyskie 
Orlęta” – uczniowie obrońcami Przemyśla, Przemyśl 2018; A. Chruścicka, 
Obrońcy Przemyśla i okolic. Rok 1918–1919, Przemyśl 2018; praca zbiorowa 
Miasto waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, 
Warszawa 2018; album Droga do Niepodległej Rzeczypospolitej. Przemyskie 
epizody, Przemyśl 2018).

To spodziewane już znacznie wcześniej „wyeksploatowanie” tematyki 
Przemyśla w 1918 roku zrodziło w redakcji „PPK” pomysł ustawienia nieco 
odmiennej perspektywy historycznej na wydarzenia sprzed stu lat i szerszego 
spojrzenia na problematykę odradzania się w Przemyślu niepodległej Polski.

Do współpracy nad bieżącym numerem zaprosiliśmy znanych i cenionych 
badaczy dziejów Przemyśla w pierwszych dekadach XX stulecia: dr. hab. 
Tomasza Pudłockiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr. Macieja Daleckiego 
z Archiwum Państwowego w Przemyślu. Pierwszy z wymienionych przygotował 
rozprawę Przemyśl u zarania niepodległości (1915–1919) – panorama 
społeczno-kulturowa. Tekst ten stanowi swoistą podróż do ośrodka, który 
z militarnej chluby Austro-Węgier, po ustaniu walk o twierdzę, spadł do roli 
przeciętnego galicyjskiego miasta średniej wielkości. Poznajemy przy tym 
warunki życia, codzienne problemy i aspiracje ówczesnych przemyślan. 
Dr M. Dalecki w tekście Przemyśl w odrodzonej Rzeczypospolitej zarysował 
problemy trudnych lat odbudowy życia społecznego i gospodarczego miasta, 
przezwyciężenia kryzysu i całkiem korzystnych perspektyw rozwojowych 
w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. Krótki łącznik wypełniający 
tematyczną lukę dla obszernych prac T. Pudłockiego i M. Daleckiego stanowi 
Kalendarium działań wojennych z jesieni 1918 roku, opracowane przez 
dr. Grzegorza Klebowicza.

Niniejszą inicjatywę edytorską należy postrzegać jako kolejną formę 
upamiętnienia przez Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności, wieńczącą jej aktywność 
w roku jubileuszowym, bogatym w różnorodne przedsięwzięcia. Dominowały 
prelekcje historyczne: między innymi dr Anny Pekaniec z UJ pt. Kobiety 
z czasów I wojny światowej. Przemyśl–Lwów (8 lutego); dr. hab. Tomasza 
Pudłockiego z UJ pt. Nie tylko męska rzecz… Polki z Galicji Wschodniej 
wobec kwestii odzyskania niepodległości w latach 1914–1918 (27 lutego); 
Łukasza Chrobaka z Muzeum-Zamku w Łańcucie pt. Polsko-czeska Alzacja 
i Lotaryngia. Konflikt na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918–1920 (9 marca); 
dr. Lucjana Faca pt. Od Kostiuchnówki do Rarańczy. 1916–1918 (24 kwietnia); 
Anny Renner pt. Kinematografia polska 1918–1928 dla uczczenia 10. rocznicy 
odzyskania niepodległości (19 lipca). Rocznicową ofertę programową 
biblioteki uzupełniły: wernisaż wystawy pt. Policja w służbie Niepodległej, 
przygotowanej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie 
(17 lipca); akcja czytelnicza Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana 
Żeromskiego, współorganizowana z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką 
w Przemyślu (8 września); promocja wspomnianej wcześniej książki 
pt. Obrońcy Przemyśla i okolic. Rok 1918–1919 (27 września); konferencja 
naukowa przygotowana z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu 
pt. 1918: Polskie drogi do niepodległości – Przemyśl, Galicja, Polska 
(29 października), a także podsumowanie ósmej edycji Konkursu na Prezentację 
Multimedialną, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z Przemyśla i powiatu przemyskiego, pod hasłem 
Literatura i sztuka polska wobec odzyskania niepodległości (12 grudnia).

Specjalnością ukazującego się od 2006 roku „Przemyskiego Przeglądu 
Kulturalnego” było wydawanie numerów tematycznych. Bieżący numer nie 
odbiega od tej reguły. Mamy nadzieję, że ta typowa dla periodyku formuła 
znajdzie uznanie naszych Czytelników, również w kontekście problematyki 
niepodległościowej.

        Maciej Waltoś
        Grzegorz Klebowicz
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Przewodnik Mieczysława Orłowicza  
jako punkt wyjścia

Przemyśl przed I wojną światową należał do 
miast o dość rozległych ambicjach. Wynikały 
one z jego dogodnego położenia w centrum 
austriackiej Galicji (wzdłuż głównej linii kolejo-
wej oraz dróg łączących wschód z zachodem), 
z bliskości stołecznego Lwowa oraz z jedynego 
w jego dziejach tak ogromnego rozwoju eko-
nomicznego, będącego rezultatem budowy 
gigantycznej twierdzy. Rozlokowane w mie-
ście wojsko było głównym żywicielem ludzi, 
którzy nawet w obliczu osławionej galicyjskiej 
nędzy i znacznej emigracji zarobkowej do 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, Argentyny 
oraz Bośni i Hercegowiny licznie przybywali 
nad San, osiedlając się na przełomie XIX i XX 
wieku w szybko rozrastających się dzielnicach 
wokół Starego Miasta i Zasania. Niemniej jed-
nak liczba wojskowych wobec cywilów była 
niewspółmiernie wysoka nawet w porównaniu 
z Krakowem czy Lwowem, co odbijało się na 
charakterze miasta. Przemyśl gwarantował 
mieszkańcom pracę i niezłe zarobki. Nieustan-
nie wznoszono nie tylko budowle wojskowe, 
ale i nowe gmachy użyteczności publicznej. 
Znaczenie miasta w życiu duchowym, admini-
stracyjnym, wydawniczym, edukacyjnym i są-
downiczym Galicji sięgało daleko poza lokalne 
opłotki. Ośrodek nie posiadał wprawdzie insty-
tucji metropolitarnych, takich jak: uniwersytet, 

opera czy stały teatr, a podejmowane próby 
ich powołania nie przynosiły trwałych rezulta-
tów, daleko mu jednak było do prowincjalnej 
mieściny. Jak wspominają zgodnie pamiętnika-
rze, mieszkańcy pielęgnowali poczucie dumy 
z życia w trzecim co do wielkości mieście Ga-życia w trzecim co do wielkości mieście Ga- co do wielkości mieście Ga-
licji. Co więcej, miejscowe gazety donosiły, że 
pod względem liczby zamieszkałych Polaków 
Przemyśl był jedenastym ośrodkiem na świecie 
(w obliczeniach uwzględniano nie tylko ziemie 
polskie, ale i USA).

W mieście dominowały trzy narodowości: 
Polacy, Żydzi i Ukraińcy (w tej kolejności). 
Miały one swoje organizacje, stowarzyszenia 
oraz instytucje kultury. Ich współżycie na ogół 
przebiegało harmonijnie, choć wzrost nacjo-
nalizmów przed I wojną światową odbijał się 
i na stosunkach miejscowych. Zresztą, podział 
narodowy czy religijny nie odzwierciedlał tak-
że innych różnic, choćby politycznych – wszak 
przemyscy socjaldemokraci, skupieni wokół 
posła Hermana Liebermana i imponującego 
swymi rozmiarami Domu Robotniczego (naj-
większego tego typu w Galicji), grupowali 
robotników bez względu na narodowość; co 
więcej, o wiele częściej zwalczali oni wpływy 
obu Kościołów (rzymsko- i greckokatolickiego) 
oraz wojska na życie mieszkańców, niż wtrącali 
się w spory na tle etnicznym. Obowiązująca  
w Austro-Węgrzech tolerancja (z preferowa-
niem jednak Niemców i Węgrów oraz Kościo-
ła rzymskokatolickiego) oraz lojalizm wobec 

władzy cesarza, który cieszył się autentycznym 
szacunkiem, były jednak w cieniu różnic i nie-
snasek. Tak w dużym stopniu można opisać sy-
tuację w Przemyślu w lipcu 1914 roku, a więc 
na kilka tygodni przed wybuchem Wielkiej 
Wojny1.

Kiedy po 1918 roku, a więc już w okresie 
II Rzeczypospolitej, w dwudziestoleciu między-
wojennym, podróżnicy obcojęzyczni, głównie 
Anglicy i Francuzi, odwiedzali tereny szeroko 
pojętego Podkarpacia, rzadko zachwycali się 
widokami czy zabytkami. Zaglądali jednak do 

PPrzemyśl  
u zarania niepodległości
(1915–1919) –
panorama społeczno-kulturowa

Tomasz Pudłocki
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Pochód ukraińskich organizacji przez przemyski rynek, prawdopodobnie w 1914 roku
Fotografia ze zbiorów Ukraińskiego Muzeum i Archiwum w Cleveland w Ohio
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Przemyśla z powodu licznych opowieści o wa-
runkach, w jakich znaleźli się jego oblężeni 
mieszkańcy w czasie inwazji rosyjskiej. Krótko 
bowiem w latach 1914–1915, dzięki walkom 
rosyjsko-austriackim i trzykrotnym oblężeniom 
twierdzy, o Przemyślu2 pisano szeroko w Euro-
pie i w USA3. Żartowano, że wymowa nazwy 
miasta stwarza Anglosasom większe trudności, 
niż Rosjanom zdobycie go. Paradoksalnie ten 
niuans był dodatkowym magnesem przyciąga-
jącym turystów. Próbowano skonfrontować to, 
co pamiętano z doniesień prasowych z czasów 
wojny o oblężeniu twierdzy, z tym, czego moż-
na było się dowiedzieć od mieszkańców kilka 
czy kilkanaście lat później4.

Dla Węgrów w międzywojniu Przemyśl stał 
się symbolem walk o Wielkie Węgry – swoistego 
rodzaju miejscem pamięci, do którego odwo-
ływano się w licznej literaturze kombatanckiej. 
Co więcej, w 1932 roku w sercu Budapesztu 
odsłonięto pomnik Obrońców Przemyśla, bę-
dący nie tylko punktem spotkań weteranów, ale 
i – poprzez swoją wymowę – protestem na po-
stanowienia traktatu z Trianon.

O tym, że najnowsza historia spowodowała 
zainteresowanie Przemyślem, wiedzieli także 
jego mieszkańcy. W Przedmowie do Przewod-
nika po Przemyślu Mieczysława Orłowicza, 
wydanego w 1917 roku, staraniem miejsco-
wego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, napisano: 
W dziejach obecnej wojny światowej zajął Prze-
myśl jedno z miejsc pierwszorzędnych. Dwu-
krotne oblężenie, potem zajęcie przez Rosjan, 
a w końcu oswobodzenie – sprawiły, że od wrze-
śnia 1914 do czerwca 1915 roku był Przemyśl 
na ustach wszystkich, a wyrazem powszechne-
go zainteresowania się naszym miastem były 
sprawozdania i artykuły w prasie całego świa-
ta, opisy, pamiętniki, ulotne wiersze itp. W po-
wodzi książek i wiadomości dziennikarskich 
odnoszących się do Przemyśla napotykamy co 
krok na szczegóły niezgodne z rzeczywistością, 
świadczące o nieznajomości obecnych i minio-
nych jego stosunków. […] ci, którzy o Przemyślu 
pisali lub go zwiedzali, opierali się przeważnie 
na wiadomościach prywatnych lub własnych 
spostrzeżeniach i wrażeniach, które – jak wie-
my – są często niedokładne.

Zajęcie się Przemyślem sprawiło, że wiele 
osób, zwłaszcza ze sfer wojskowych, już obec-
nie zwiedza nasze miasto. Ruch ten wzmoże 
się jeszcze bardziej po wojnie, gdy ludzie z ca-
łego świata zaczną się zjeżdżać do Przemyśla, 

by zobaczyć miejsce wsławione oblężeniami 
i walkami, zwiedzić pobojowiska i groby, kry-
jące często szczątki bliskich osób5.

Na zakończenie tekstu zaznaczono jeszcze 
dodatkowy cel wydania publikacji: Oby dzię-
ki niemu obcy nasze miasto dobrze poznali, 
a swoi jeszcze bardziej, niż dotąd, umiłowali6. 
Miejscowe elity świadome były nie tylko zna-
czenia Przemyśla jako miejsca o wyjątkowej 
historii, jedynego w swym rodzaju produktu 
turystycznego, ale i faktu, że od zaangażowa-
nia mieszkańców i ich właściwych poczynań 
zależy, czy stanie się on celem podróży. O tym, 
że istniała grupa świadoma historycznego 
znaczenia Przemyśla w czasie trwającej wojny, 
świadczy zebranie zarządu Zjednoczenia To-
warzystw Polskich, platformy zrzeszającej róż-
ne polskie organizacje działające w mieście. 
Już 18 maja 1916 roku, a więc niespełna rok 
po odbiciu miasta przez Austriaków i Niemców 
z rąk rosyjskich, Zjednoczenie postanowiło wy-
dać przewodnik po Przemyślu. Zadania tego 
podjęli się członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Tymczasem okazało się, że w twierdzy 
przebywa jako żołnierz dr Mieczysław Orło-
wicz, były prezes Polskiego Towarzystwa Tu-
rystycznego, mający doświadczenie w pisaniu 
tego typu literatury. Poproszony o pomoc w trzy 
miesiące napisał przewodnik7. Prezes Sądu 
Okręgowego w Przemyślu i późniejszy poseł 
Władysław Grzędzielski dołączył krótki rys pt. 
Przemyśl w czasie wojny, a opis Muzeum TPN 
zamieścił inż. Kazimierz Maria Osiński, kustosz 
placówki i jeden z głównych działaczy Towa-
rzystwa. Plan miasta wykonał inż. Władysław 
Darowski, mapkę okolicy – znany malarz i na-
uczyciel Stanisław Jankowski, rysunki starego 
zamku i ratusza – artysta plastyk i nauczyciel 
Stanisław Jakubowski, a fotografii użyczyli c.k. 
Inspekcja Grobów Wojennych, członkowie TPN 
i osoby prywatne. Komisarz rządowy (w mieście 
nie było rady miejskiej) Władysław Łyszkow-
ski sfinansował druk, a kilka osób prywatnych 
oraz dwa miejscowe koła Towarzystwa Szkoły 
Ludowej uzupełniły niedobór finansowy. Nad 
przebiegiem całości prac wydawniczych czu-
wał komitet w składzie: autor, przewodniczący 
Feliks Przyjemski, sekretarz Stanisław Jakubow-
ski, Władysław Darowski, Apolinary Garlicki, 
Władysław Grzędzielski, Stanisław Jankowski, 
dr Bruno Kozłowski, ks. dr Jan Kwolek, Adam 
Malski, Kazimierz Osiński8; z małymi wyjątkami 
byli to nauczyciele przemyskich szkół średnich.

Orłowicz w Słowie od autora tłumaczył 
niedoskonałości swego przewodnika brakiem 
dobrej literatury na temat niemal wszystkich 
dziedzin życia miasta, szczupłością czasu 
oraz warunkami wojennymi. Przy okazji – co 
ważne było ze względu na brak instytucji na-
ukowych nad Sanem – zdradzał, że pracował 
w bibliotekach seminariów obu obrządków, 
pisząc: dziękuję księżom: infułatowi Teofilowi 
Łękawskiemu, mitratowi Mironowi Podoliń-
skiemu oraz dyrektorowi Archiwum Diecezji 
ob. ł. ks. dr. Janowi Kwolkowi, oraz w bogato 
zaopatrzonej bibliotece I gimnazjum, dzięki 
zgodzie dyrektora Władysława Bojarskiego. 
Zachęcał przy tym, by wszelkie uzupełnienia 
oraz dodatkowe fotografie nadsyłać na ręce 
Kazimierza Osińskiego9. Orłowicz musiał znać 
wkład Osińskiego w prace inwentaryzacyjne 
nad zabytkami miasta i jego ogromną pasję 
społecznikowską, dzięki której powstało mię-
dzy innymi Towarzystwo Przyjaciół Nauk, wy-
dające pierwsze w dziejach kultury umysłowej 
miasta czasopismo naukowe, to jest „Rocznik”, 
a przede wszystkim muzeum, które wkrótce 
przybrało nazwę Muzeum Ziemi Przemyskiej. 
Przewodnik jest zatem nie tylko zaproszeniem 
do przybycia do Przemyśla oraz odwiedzania 
miejsc, o których głośno było kilkanaście mie-
sięcy przed jego publikacją. To nade wszystko 
pochwała miejscowego środowiska intelektual-
nego – grona osób współpracujących ze sobą, 
otwartych i chętnych do podzielenia się tym, 
czego doświadczyli podczas „dni grozy”. 

Jednocześnie kiedy przegląda się Prze-
wodnik Orłowicza, ma się wrażenie, że historii 
najnowszej nie jest w nim zbyt dużo. Tu i ów-
dzie pojawiają się jedynie wzmianki dotyczą-
ce trwającej przecież w chwili wydania książki 
Wielkiej Wojny. Przykładowo na stronach 101 
i 165 znajdują się zdjęcia z poświęcenia cmen-
tarza wojskowego w dzielnicy Zasanie, a na 
stronie 123 – z cmentarza wojskowego w Po-
powicach. Dopiero strony 153–166 przynoszą 
ciekawy rys wojennych dziejów miasta, który 
kończy się wymienieniem budowanych cmen-
tarzy wojskowych wokół zburzonej twierdzy. Jak 
podkreślono jednak: W chwili obecnej jeszcze 
ich dokładnego opisu dać nie można, gdyż 
akcja ich zakładania i budowy przez władze 
wojskowe jest dopiero w toku10.

Oglądając mapę centrum miasta zamiesz-
czoną w Przewodniku, odnosi się wrażenie, że 
w Przemyślu nic się nie stało. Tkanka miejska 

prawie nietknięta – nie widać śladów wielomie-
sięcznego oblężenia twierdzy przez wojska ro-
syjskie (jesienią i zimą przełomu lat 1914/1915) 
czy przechodzenia miasta z rąk do rąk w okre-
sie wiosennych miesięcy 1915 roku. Ale mapa 
nie kłamie. Zniszczeniu nie uległy bowiem 
żadne ważniejsze budynki administracji pań-dynki administracji pań-
stwowej ani świątynie. A jednak w czerwcu 
1915 roku status Przemyśla nie tylko w historii 
monarchii habsburskiej, ale i w całej Europie 
Środkowo-Wschodniej wyraźnie się zmienił. 
Miasto przestało być twierdzą pierwszej klasy, 
jednym z najważniejszych punktów na mapie 
militarnej świata, a stało się na powrót, jak to 
było jeszcze pięćdziesiąt lat wcześniej, jednym 
z tysięcy miejsc gdzieś w Europie, które prze-
ciętnemu mieszkańcowi mogło jedynie się ko-
jarzyć z działaniami I wojny światowej.

Przewodnik Orłowicza, wciąż po latach 
wznawiany, jest doskonałym świadectwem 
epoki. Pokazuje miasto w okresie przejściowym. 
W chwili jego wydania trwały jeszcze działania 
wojenne w Galicji, ale daleko od Przemyśla, 
i do listopada 1918 roku mieszkańcy mogli 
cieszyć się więc spokojem. Równocześnie elita 
miasta nie zrezygnowała z ambitnych przed-
sięwzięć i planów, bo przecież w takich kate-
goriach należy rozpatrywać wydanie dzieła, 
które do dzisiaj cieszy się popularnością wśród 
kolejnych pokoleń czytelników.

W niniejszym artykule chciałbym się sku-
pić na okresie od odbicia miasta z rąk rosyj-
skich przez oddziały niemiecko-austriackie 
w czerwcu 1915 roku aż po czas odzyskania 
niepodległości przez Polskę, który w histo-
rii regionu zaznaczył się krwawymi walkami 
polsko-ukraińskimi i pierwszymi wyborami do 
Sejmu Ustawodawczego II Rzeczypospolitej 
w styczniu 1919 roku. O ile jesień i zima 1918 
roku cieszyły się zainteresowaniem historyków, 
i to nie tylko miejscowych11, o tyle czas, kiedy 
Przemyśl znajdował się poza linią frontu, był 
dotąd jedynie wzmiankowany w literaturze. 
A przecież wtedy w mieście toczyło się w mia-
rę normalne życie. Duża część mieszkańców 
najazd i okupację rosyjską przeżyła poza Gali-
cją. Dla większości I wojna światowa oznaczała 
niedogodności przymusowej emigracji12, a po-
tem egzystencję na terenie, który został naj-
mocniej zniszczony przez działania wojenne, 
jak to ukazał w swoich badaniach Tomasz Kar-
gol13. Nastąpiły poważne braki w zaopatrze-
niu w podstawowe towary. Zaczęły się rządy 
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wojskowych (głównie Niemców austriackich),  
którzy byli podejrzliwi w stosunku do miejsco-
wej ludności. Kryzys zaufania przemyślan wo-
bec państwa, wynikający z nieudolności apa-
ratu administracyjnego i ze wzrostu środków 
ucisku, wzmógł się równocześnie z postępują-
cymi aspiracjami niepodległościowymi i wzro-
stem postaw nacjonalistycznych, co czyni ba-
dany okres jeszcze bardziej interesującym, ale 
i trudnym do całościowego uchwycenia14.

Powroty z przymusowej emigracji  
i problem z rządzeniem miastem

Łuna, która w nocy z 2 na 3 czerwca oświeciła 
całe miasto, zwiastowała wreszcie pewność, 
że Moskale się wynoszą. Zapalili oni mosty na 
Sanie […] kolejowy, który dźwignęli na pro-
gach dębowych tudzież drewniany koło targo-
wicy – a że oblane były benzyną i naftą, więc 
przecudnie się paliły – przy czym facjaty i wie-
że kościelne wspaniale się odbijały w świetle. 
Pożar ten, choć to pożar, witał każdy z ulgą ra-
dości. Rano nazajutrz, a było to święto Bożego 
Ciała, widzieliśmy wojska austriackie i pruskie.

4 czerwca odprawili Bawarczycy w na-
szym kościele nabożeństwo dziękczynne. Msza 
św. z kazaniem i Te Deum w języku niemiec-
kim rozbrzmiewało b. rzewnie i uroczyście 
w naszej świątyni. Także w katedrze odprawili 
Niemcy nabożeństwo dziękczynne15.

W takich słowach kronikarz klasztoru Ojców 
Franciszkanów konwentualnych opisał dni, 
w których skończyła się „wielka historia” Prze-
myśla. Ich dopełnieniem były uroczystości zor-
ganizowane dwa dni później. 6 czerwca 1915 
roku do Przemyśla zawitali następca tronu Au-
stro-Węgier arcyksiążę Karol Franciszek Józef 
i głównodowodzący armii arcyksiążę Fryderyk. 
Przyjmowali oni dygnitarzy, defiladę zwycię-
skich wojsk i podejmowani byli przez obec-
nych w mieście najwyższych przedstawicieli 
Kościoła, to jest sufragana diecezji łacińskiej 
ks. Karola Józefa Fischera i mitrata greckokato-
lickiego ks. Karła Wołoszyńskiego16.

Wraz z odepchnięciem wojsk rosyjskich 
na wschód i ostatecznym zdobyciem Lwowa 
przez wojska austro-węgierskie do większości 
obszarów Galicji wróciła władza austriacka. 
Początkowy entuzjazm szybko przerodził się 
w rozczarowanie. Bezmyślne niszczenie i tak 
już zrujnowanych ziem przez wojska węgier-
skich honwedów, poczucie wyższości Niemców 

z Rzeszy oraz liczne procesy o zdradę i szuka-
nie przez Niemców austriackich kozłów ofiar-
nych przegranych bitew z 1914 roku wśród 
miejscowych – szybko zniechęciły mieszkań-– szybko zniechęciły mieszkań-
ców Galicji do „swoich”. I choć armie państw 
centralnych były uważane za wyzwolicielskie, 
kolejne miesiące dały się mocno we znaki Ga-
licjanom (bez względu na narodowość). Co 
więcej, mimo powrotu wielu urzędników przez 
długie miesiące centralne władze autonomicz-
ne nie były przenoszone do Lwowa, w po-
szczególnych zaś miejscowościach rządzili 
wojskowi, a nie cywile. I nawet jeśli Węgrzy 
i Niemcy starali się ostrożniej postępować 
wobec mieszkańców miast niż wsi, ich postawa 
skutecznie zniechęcała do starego ładu nawet 
najbardziej zagorzałych konserwatystów17.

W Przemyślu, w którym jeszcze przed 
1914 rokiem mieszkało ponad 54 tysiące lu-
dzi, w 1915 roku było ich już o ponad poło-
wę mniej18. Większość jego dotychczasowych 
mieszkańców znajdowała się gdzie indziej: jed-
ni uciekli do Austro-Węgier, a inni zostali prze-
siedleni do Rosji. Wśród przesiedleńców domi-
nowali zwłaszcza Żydzi, których tysiące Rosjanie 
wygnali na wschód w kwietniu 1915 roku.

Czas powrotów mieszkańców do Przemyśla 
zaczął się już z początkiem czerwca. Warto jed-
nak pamiętać, że wielu z nich wróciło dopiero 
po kilku miesiącach czy nawet latach. Doty-
czyło to zwłaszcza osób wywiezionych w głąb 
Rosji, takich jak znani nauczyciele Antoni Talar 
i Eugeniusz Złotnicki czy lekarz dr Juliusz Süs-
swein – ich droga do bliskich w Przemyślu była 
długa i pełna rozmaitych przygód. Z kolei oko-
ło 100-osobowa grupa uczniów i absolwentów 
gimnazjum ukraińskiego, należących do Ukra-
ińskich Strzelców Siczowych wziętych do nie-
woli przez Rosjan, jesienią 1917 roku weszła 
w skład utworzonego w Kijowe Halicko-Buko-
wińskiego Batalionu Strzelców Siczowych i na 
nowo włączyła się w walki na froncie19. Wielu 
Żydów, na przykład znany adwokat i animator 
życia kulturalnego dr Wiktor Emanuel Pordes, 
pozostało w Wiedniu. Pogłoski o rosnących na-
strojach antysemickich wśród ludności polskiej 
i ukraińskiej, przy jednocześnie dużo wyższym 
poziomie życia w stolicy, nie sprzyjały powro-
tom do Galicji. Do tego dochodziły obawy 
ponownej inwazji rosyjskiej (częściowo spraw-
dzone w 1916 roku) oraz pogardliwe traktowa-
nie Galicjan przez mieszkańców Austrii, Czech 
i Węgier. Lepiej było zostać w metropolitarnym 

Wiedniu i asymilować się, niż narażać siebie 
i rodzinę na niepewność.

Mimo że Przemyśl nie doznał wielu znisz-
czeń, skala problemów, z którymi przyszło się 
zmierzyć jego zarządcom, była ogromna. Było 
to o tyle trudniejsze, że miasto nie miało swo-
jego samorządu i nadal stacjonował w nim sil-
ny garnizon, na którego czele stał komendant 
Gustav Stowasser. W wyniku powstałego kryzy-
su Radę Miejską rozwiązano na kilka miesięcy 
przed wybuchem wojny, a kilka tygodni póź-
niej zmarł były długoletni burmistrz dr Franci-
szek Doliński. Od 28 stycznia 1914 roku wła-ła-
dzę w mieście sprawował komisarz rządowy 
Józef Lanikiewicz. Pomocą w rządach służyła 
mu Rada Przyboczna20. Lanikiewicz, będą-
cy już człowiekiem wiekowym, na nowo objął 
władzę w mieście po wycofaniu się Rosjan. Po 
jego ustąpieniu 5 stycznia 1916 roku na sta-
nowisku przez miesiąc zastępował go jeden 
z liderów miejscowych Żydów, asesor dr Józef 
Scheinbach; w lutym 1916 roku komisarzem 
mianowano dr. Władysława Łyszkowskiego21. 
Po dwóch latach, od 5 maja 1918 roku, wła-
dzę w mieście objął dr Włodzimierz Błażow-
ski22. Dopiero 2 lipca 1918 roku namiestnictwo 
powołało tymczasową Radę Miejską, w której 
znaleźli się przedstawiciele wszystkich naro-
dowości i głównych ugrupowań politycznych 
działających w mieście23.

Bardzo ważną funkcję w tym czasie spra-
wowali starostowie przemyscy. Mieli oni dość 
szerokie kompetencje, dysponując przy tym 
dużo większym budżetem niż miejski, z którego 
wspierali mieszkańców Przemyśla w bieżącej 
działalności społecznej. Początkowo starostą 
był jeszcze z przedwojennej nominacji Zyg-
munt Żeleski (1913–1916), a potem, od kwiet-Żeleski (1913–1916), a potem, od kwiet- (1913–1916), a potem, od kwiet-
nia 1916 roku, Bronisław Heller. Obaj zasłużyli 
się w pracy na rzecz miasta. Przemyśl na ze-
wnątrz, to jest w parlamencie wiedeńskim, re-
prezentowali posłowie, którymi byli adwokaci: 
dr Herman Lieberman, dr Wołodymyr Zahajke-
wycz (obaj prężni i energiczni) oraz najstarszy 
z nich i mający największe koneksje, ale bar-
dzo już schorowany i nieprzejawiający żadnej 
aktywności dr Władysław Czaykowski24. Ten 
ostatni zrzekł się mandatu 30 stycznia 1918 
roku, a na jego miejsce posłem został sędzia 
Władysław Grzędzielski25.

Jednym z liderów życia w mieście był ordy-
nariusz łaciński bp Józef Sebastian Pelczar. Nie 
było go w Przemyślu podczas walk o twierdzę. 

Wrócił jednak 12 czerwca 1915 roku i zabrał 
się energicznie do odbudowy życia religijne-
go i społeczno-gospodarczego w diecezji. 
Zaangażował się między innymi w działalność 
Książęco-Biskupiego Komitetu Ratunkowego, 
powołanego przez biskupa krakowskiego Ada-
ma Sapiehę, tworząc jego filię. Pelczar, mimo 
zaawansowanego wieku i postawy lojalistycz-
nej wobec tronu, aktywnie włączył się w orga-
nizację bieżącej pomocy dla miejscowej lud-
ności26.

Diecezja greckokatolicka, z powodu śmierci 
bp. Konstantego Czechowicza w czasie inwa-
zji rosyjskiej, była pozbawiona rządcy. Cesarz 
Franciszek Józef w piśmie z 5 sierpnia 1915 
roku przyjął do wiadomości informację o jego 
zgonie i o wyborze ks. prepozyta Karła Woło-
szyńskiego na wikariusza kapituły i administra-
tora diecezji greckokatolickiej27. Przedłużający 
się wybór nowego ordynariusza, przy braku bi-
skupa sufragana, powodował znaczne trudno-
ści. Ze względu na aresztowanie przez Rosjan 
i wywiezienie z Galicji metropolity lwowskie-
go Andrzeja Szeptyckiego jedynym biskupem 
greckokatolickim w prowincji był ordynariusz 
stanisławowski Hryhorij Chomyszyn. On to spo-
radycznie wspierał zarządców diecezji prze-
myskiej i lwowskiej, między innymi udzielając 
święceń kapłańskich. Diecezje borykały się 
również z brakiem księży, ze względu na ich 
liczne aresztowania najpierw przez Austriaków, 
a potem przez Rosjan. Wielu kapłanów było 
więźniami osławionego obozu internowania 
w Talerhofie. Brak biskupa ordynariusza osła-
biał siłę starań o ich wypuszczenie i powrót do 
obowiązków duszpasterskich28.

Próba utrzymania władzy Habsburgów. 
Przemyśl jako austriackie miejsce pamięci 

Przemyśl w oficjalnej polityce władz austriac-
kich miał grać rolę szczególną – miejsca pa-
mięci współczesnej bitwy narodów. Dlatego 
choć twierdza nie spełniała żadnej strategicz-
nej funkcji, już w chwili jej odbicia wypusz-
czono serię pocztówek potwierdzających, że 
„żelazne przymierze” zawarte między Fran-
ciszkiem Józefem I a Wilhelmem II przynosi 
konkretne rezultaty. Przemyśl stawał się zatem 
w propagandzie austriackiej miejscem symbo-
lem – walki i poświęcenia za wielką ojczyznę, 
jaką były Austro-Węgry, i za cesarza. Może 
dlatego w mieście nadal stacjonował liczny 
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garnizon, którego zadaniem było promowanie 
postaw prorządowych.

Lojalizm poddanych starano się podtrzy- 
mywać i ożywiać na różne sposoby. Jednym 
z nich było przyznawanie orderów i medali. 
Wielomiesięczne oblężenie było ku temu do-
skonałą okazją, a o „deszczu odznaczeń”, 
którym zalano miasto, złośliwie pisali nawet 
ówcześni pamiętnikarze. Nie przestawał on 
„nawiedzać” miasto niemal do końca rządów 
austriackich, zwłaszcza że Wiedeń miał mocną 
podporę nie tylko w miejscowych władzach 
rządowych i samorządowych, ale przede 
wszystkim w Kościele. Bycie patriotą polskim 
czy ukraińskim nie przeszkadzało urzędnikom 
i księżom w autentycznej wierności wobec 
tronu. Warto pamiętać, że mało kto pamiętał 
Austrię bez Franciszka Józefa I, rządzącego 
mimo turbulencji od 1848 roku. Był on uoso-
bieniem ciągłości władzy. Nie ma się zatem 
co dziwić, że w obu katedrach, tak jak przed 
wojną, organizowano liczne nabożeństwa 
z okazji rocznic cesarskich czy świąt państwo-
wych, w których uczestniczyli niemal wszyscy 
wyżsi urzędnicy, a także społeczności szkolne. 
I choć część nauczycieli, zwłaszcza o poglą-
dach narodowych, próbowała uchylać się od 
udziału w tak zwanych galówkach, obecność 
na nich była obowiązkowa, a dyrektorzy mieli 
za zadanie czuwać nad wiernością wobec 
domu panującego.

Najbardziej znanym miejscowym konser-
watywnym politykiem był biskup rzymskokato-
licki ks. Józef Sebastian Pelczar. Jego postawa 
polityczna doprowadziła do traktowania go 
z rezerwą przez niektóre koła przemyskiej in-
teligencji. Ze względu na jego lojalizm więk-
szą sympatią cieszył się liberalny w swoich 
poglądach sufragan Karol Fischer, ale ten 
pozostawał w wyraźnej niełasce kurii bisku-
piej29. Z punktu widzenia władzy austriackiej 
Pelczar doskonale wykonywał swoje zadanie. 
To on 22 marca 1916 roku, w rocznicę podda-
nia się twierdzy władzom rosyjskim, odprawił 
w katedrze łacińskiej okolicznościową mszę 
świętą. Oprawa muzyczna dobrze oddawała 
funeralny, ale i podniosły charakter uroczysto-
ści, w której wzięły udział tłumy. Chór alumnów 
Seminarium Duchownego odśpiewał Mszę Jo-
hannesa Verhulsta, a orkiestra wojskowa za-
grała kilka okolicznościowych utworów, w tym 
Śmierć Azy Edwarda Griega, Marzenie Rober-
ta Schumanna oraz Marsz żałobny Fryderyka 

Chopina. Wykonane po mistrzowsku dziwnie 
jakoś przypominały nam te ciężkie chwile 
z oblężenia twierdzy, śmierci tylu bohaterów – 
poległych na szańcach miasta – i wreszcie 
samo poddanie się twierdzy. Raz rwały się ku 
stropom świątyni ostre tony jakiegoś niewypo-
wiedzianego bólu, to znowu tony łagodne […]. 
Odśpiewanie Exequii za dusze poległych bo-
haterów u wspólnej ich trumny, ubranej kwie-
ciem i zielem, oświeconej dziesiątkami świec 
zakończyło to nabożeństwo30.

Niespełna trzy miesiące później, w roczni-
cę oswobodzenia Przemyśla, 3 czerwca 1916 
roku, z inicjatywy komisarza Łyszkowskiego 
urządzono obchody, ale o zgoła innym cha-
rakterze. Również w nich zgodnie uczestni-
czyli najwyżsi dowódcy z gen. Stowasserem na 
czele oraz liczni miejscowi cywilni urzędnicy, 
a wśród nich starosta Bronisław Heller i mar-
szałek powiatowy książę Władysław Sapieha31.

Specyfikę i znaczenie Przemyśla miały pod-
kreślać nie tylko galówki czy okolicznościowe 
nabożeństwa. Jesienią 1915 roku, dzięki ini-
cjatywie komendanta Stowassera, zaczęto bu-
dować wielki cmentarz wojenny w dzielnicy 
Lipowica. Postanowiono uczcić też żołnierzy 
pruskich, budując ich nekropolię na Wzgó-
rzu Tatarskim, nieopodal głównego cmentarza 
miejskiego. Twórcami obu projektów byli rzeź-
biarz akademicki, jednoroczny ochotnik Józef 
Wilk oraz architekt, inżynier podporucznik Fe-
renc Szabolcs, projektant i budowniczy32. Tego 
typu miejsca pochówków uroczyście otwiera-
no w całej Galicji – czczono tym samym wielu 
anonimowych bohaterów, którzy nie mieli gro-
bów, uwypuklając ich heroizm i poświęcenie. 
Przemyskie założenia były jednak większe, od-
powiadające rangom prowadzonych w twier-
dzy walk. 1 listopada 1916 roku uroczyście 
otwarto oba cmentarze, z udziałem biskupa 
polowego Emericha Bielika, który przyjechał 
z Wiednia specjalnie na tę okazję33. Pod-
czas ceremonii płonęły ogniska w olbrzymich 
wazach, umieszczonych na pylonach przed 
pomnikiem. W tej odświętnej chwili symbolizo-
wały wiecznie płonącą miłość i pamięć o tych, 
co życie swe w ofierze złożyli34.

O tym, że postawy lojalistyczne łączono 
z patriotyzmem polskim, świadczą miejsco-
we echa aktu z 5 listopada 1916 roku. Kie-
dy obaj cesarze zapowiedzieli odtworzenie 
Królestwa Polskiego, spotkało się to z żywym 
odzewem ludności polskiej. Podkreślano, że 

Biskup Józef Sebastian Pelczar
Fotografia ze zbiorów Ryszarda Kołakowskiego



akt ten ma doniosłe znaczenie, gdyż na przy-
szłym kongresie pokojowym wszystkie państwa 
będą musiały się liczyć z faktem dokonanym 
i sprawy polskiej nie pominą milczeniem. Rola 
sędziwego Franciszka Józefa była delikatnie 
uwypuklona, a Wilhelma II pominięto – poza 
ogólnym stwierdzeniem, że oba państwa zgo-
dziły się na wydanie tego dokumentu35. 8 li-
stopada urządzono specjalną uroczystość 
dziękczynną, która zgromadziła tłumy cywilów 
i wojskowych. Zaczęto od mszy świętej, którą 
odprawił bp Pelczar. Mszę Franza Xavera Wit-
ta zaśpiewał chór kleryków, a kazanie wygłosił 
ks. dr Stefan Momidłowski, najlepszy miejsco-
wy polski kaznodzieja nurtu patriotycznego. 
Następnie w uroczystym pochodzie udano 
się na rynek, gdzie specjalną przemowę wy-
głosił inż. Józef Kędzierski36. Orkiestra ode-
grała Pieśń Legionów, a pochód zakończono 
okrzykiem na cześć Najdostojniejszego nasze-
go Monarchy i odśpiewaniem Hymnu ludu. 
Kolejnym punktem programu było uroczyste 
posiedzenie Rady Przybocznej pod przewod-
nictwem komisarza Łyszkowskiego. Także w ra-
tuszu wznoszono okrzyki na cześć sędziwego 
cesarza i rozwoju Królestwa Polskiego, 

po czym dr Leonard Tarnawski odczytał 
telegramy wysłane do Franciszka Józefa i do 
księcia Zdzisława Lubomirskiego. Wieczorem 
urządzono spotkanie w Gospodzie Legionów, 
gdzie – mimo obecności władz miasta – nie 
było już żadnych akcentów względem rządu 
austro-węgierskiego. Wśród licznych przemów 
miejscowych oficjeli największe wrażenie 
zrobiła mowa chorążego Jana Frylinga, pod-Frylinga, pod-
kreślającego rolę Legionów Polskich w odzy-
skaniu niepodległości37.

Kilkanaście dni później zmarł Franciszek 
Józef. Sędziwy monarcha był symbolem cią-
głości i trwałości państwa w okresie wojennej 
zawieruchy i niepewności. O tym, że żal po 
jego śmierci, także w Przemyślu, był szcze-
ry, świadczą nie tylko artykuły prasowe czy 
manifestacje, ale i prywatne wypowiedzi ów-
czesnych pamiętnikarzy. Nowy cesarz, młody 
Karol I, wobec kryzysu państwa i jego admi-
nistracji oraz fatalnego zachowania wojsk nie-
mieckich i austro-węgierskich w stosunku do 
mieszkańców Galicji nie mógł cieszyć się takim 
autorytetem jak jego poprzednik. Nie oznacza 
to jednak, że nie pamiętano o nowej rodzinie 
cesarskiej. Nabożeństwa za pomyślność dworu 

i zdrowie członków dynastii odprawiano aż do 
końca października 1918 roku. Organizowano 
też bardziej spektakularne wydarzenia, które 
dowodzą, że idea lojalizmu i wierności wobec 
Wiednia wcale nie była słaba. Do takich nale-
żały obchody drugiej rocznicy odbicia miasta 
z rąk rosyjskich. 3 czerwca 1917 roku na rynku 
wbijano gwoździe w rzeźbę Rycerza w zbroi 
dłuta Józefa Wilka. Już rok wcześniej, kiedy od-Józefa Wilka. Już rok wcześniej, kiedy od-
było się jedno z pierwszych posiedzeń komitetu 
budowy pomnika, podkreślano, że monument 
ten ma być odmienny od tych, które stawiano 
wówczas w całej monarchii – ma symbolizować 
te chwile ostatecznego zwycięstwa, które Prze-
myśl przed rokiem przeżywał38. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele instytucji, organi-
zacji i szkół, którzy wbijali gwoździe symbolizu-
jące wierność i oddanie monarchii39. Pomnik 
w sierpniu 1918 roku został przewieziony do 
Muzeum Wojennego w Wiedniu40.

Jeszcze w lutym 1918 roku bp Pelczar ostro 
przeciwstawiał się polskim manifestacjom pa-
triotycznym, promując habsburską ideę Viribus 
unitis. Kiedy podczas nabożeństwa za duszę 
zabitego we Lwowie gimnazjalisty Mikołaja 
Czerkasa młodzież przemyska zaintonowała 
Rotę, ordynariusz diecezji łacińskiej ostro za-
reagował41. Nie tylko nie pozwolił śpiewać tej 
pieśni w przemyskich kościołach, ale zwołał 
w swoim pałacu specjalne zebranie, na któ-
rym stawili się wszyscy dyrektorzy przemyskich 
szkół oraz przewodniczący polskich organiza-
cji społeczno-kulturalnych. Biskup w ostrych 
słowach sprzeciwił się prowadzonej jakoby 
przez nich liberalnej polityce, grożąc zamyka-
niem kościołów i suspendowaniem katechetów 
i proboszczów42.

Jak przeżyć w czasach ersatzów?  
Codzienne zmagania i wyzwania

Mimo że Przemyśl od czerwca 1915 roku 
znajdował się wiele kilometrów od linii frontu, 
a linia kolejowa w teorii powinna była zapew-
niać dowóz potrzebnych towarów, przez ko-
lejne lata jego mieszkańcy zmagali się z bra-
kiem podstawowych produktów spożywczych 
oraz niezbędnych surowców. I choć, biorąc 
pod uwagę sytuację niemal w całej Europie, 
a zwłaszcza w państwach centralnych, nie było 
to nic nadzwyczajnego, badania pokazują, że 
bieda w Galicji była o wiele większa niż ta, 
na którą narzekano w Wiedniu czy w Berlinie. 

Miejscowa prasa niemal nieustannie informo-
wała czy to o niedoborach węgla, nafty, mąki, 
czy o podwyżkach cen towarów spożywczych. 
Z kolei słabe zaopatrzenie odbijało się przede 
wszystkim na biedniejszych mieszkańcach. 
Przykładowo w październiku 1915 roku do 
Przemyśla dotarły jedynie dwa wagony węgla, 
co wywołało frustrację43. Nie ma się zatem co 
dziwić, że w takich warunkach kwitły czarny 
rynek i spekulacje, a uprzywilejowani wykorzy-
stywali słabszych od siebie.

Podejmowano wprawdzie środki zaradcze, 
ale z różnym skutkiem. 22 października 1916 
roku, w związku z niedoborami chleba w mie-
ście, uruchomiono tak zwaną piekarnię in-
walidów. Miała ona wypiekać około 2 tysięcy 
bochenków dziennie, głównie na potrzeby or-
ganizacji filantropijnych. Okazało się jednak, 
że piekarni w mieście nie brakowało, ale zamy-
kano je z powodu braku mąki. Nawet jeśli były 
otwierane, to i tak narzekano, że przy obecnej 
sprzedaży nie ma najmniejszej kontroli, bo lu-
dzie silniejsi kupują go w różnych miejscach 
po kilka bochenków, dla innych zaś całymi ty-
godniami braknie chleba – po prostu żebrać 
muszą u sąsiadów44. Z kolei monity ze strony 
zarządu miasta do Centrali Obrotu Zbożem, 
przy poparciu władz wojskowych, niewiele da-
wały – dostawy często bywały bowiem wstrzy-
mywane lub nieregularne. Bywało też, że rzą-
dowy komisarz miasta Łyszkowski zamawiał 
potrzebne towary, ale zamiast do gminy, do-
starczane były one do starostwa i rozdzielane 
między mieszkańców okolicznych wsi45.

W trudnej sytuacji znalazło się także miej-
scowe łacińskie Seminarium Duchowne. Prze-łacińskie Seminarium Duchowne. Prze- Seminarium Duchowne. Prze-
łożeni zwracali się do Namiestnictwa Galicji 
i do Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu 
z prośbą o dofinansowanie nie tylko kosztów 
utrzymania, ale i pensji profesorów46. Rząd 
jednak zwlekał z wypłacaniem dotychcza-
sowych funduszy; niechętnie też wypłacał 
dodatki drożyźniane. Problemy z aprowiza-
cją były już niemal od początku wznowienia 
działalności placówki. Przede wszystkim miej-
scowi piekarze nie zgodzili się wypiekać dla 
niej chleba; ich rolę przejąć musiały siostry 
sercanki. Rzadko jednak udawało się dostać 
dobrej jakości produkty. Już w roku akade-
mickim 1915/1916 narzekano, że mąka jest 
różną mieszaniną, w czym jęczmień i kukury-
dza przeważają47. Stale brakowało też mięsa, 
którego w naszym mieście w większej ilości  
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nabywać nie można48. Do Wiednia w tej spra-
wie musiał jeździć ks. dr Kazimierz Kotula, któ-
ry dopiero dzięki swoim znajomościom po ja-
kimś czasie ściągnął aż z Danii większą liczbę 
konserw mięsnych. Gorzej było z węglem na 
opał, który już zimą 1915/1916 był towarem 
deficytowym49. Nawet bracia albertyni, którzy 
do tej pory dostarczali węgiel do Seminarium, 
odstąpili obiecany towar komuś innemu. Dla-
tego rektor ks. Łękawski był zmuszony kupo-
wać węgiel u miejscowych Żydów. Było to na 
tyle niezwykłe w życiu seminaryjnym, że aż in-
formował o tym kleryków50. Zresztą w mieście 
brakowało wielu towarów i usług. Obłóczyny 
seminarzystów także się opóźniły, ze względu 
na to, że dotychczasowy krawiec został wzię-
ty do niewoli, a pozostali nie chcieli podjąć 
się zadania szycia sutann. Dopiero salezjanie, 
z których jeden był dobrym krawcem, przyszli 
rektorowi z pomocą51.

Sprawozdania z zebrań przełożonych prze-
myskich szkół średnich dobrze pokazują pro-
blemy, z którymi musiano się borykać w tym 
czasie. 17 grudnia 1916 roku odbyła się kon-
ferencja pod przewodnictwem inspektora dr. 
Franciszka Majchrowicza. Skupiono się głów-
nie na zredukowaniu programu szkolnego, 
wyborze doradców fachowych dla słabszych 
nauczycieli, podniesieniu roli i znaczenia 
wychowawców klas oraz na bieżących spra-
wach administracyjnych. Wszyscy dyrektorzy 
podkreślali, że w warunkach szkolnych i przy 
niekiedy bardzo różnych poglądach poszcze-
gólnych nauczycieli na temat tego, które partie 
materiału są ważniejsze, trudne jest narzuca-
nie wszystkim jednakowego schematu i prowa-
dzi to do konfliktów. Co więcej, zaznaczono, 
że nie zawsze da się we wszystkich klasach 
prowadzić lekcje na takim samym poziomie co 
przed wojną, gdyż wielu uczniów zostało moc-
no dotkniętych skutkami wojny, które uniemoż-
liwiają im należyte poświęcenie się tylko nauce 
szkolnej52. Chociaż gimnazja państwowe miały 
zapas węgla do końca pierwszego półrocza, 
to jest do lutego 1917 roku, na przykład Insty-
tut Ukraiński dla Dziewcząt i Bursa Świętego 
Mikołaja nadal nie były ogrzewane z powodu 
spóźnionych dostaw opału. Dyrektorzy pod-
kreślali także, że wysokie ceny wszystkich to-
warów i usług, w tym oświetlenia i papieru, 
przy śmiesznie małych (określenie z protokołu) 
zaliczkach z Rady Szkolnej Krajowej sprowa-
dzą administrację do absurdu53. Jednocześnie 

w dokumencie utyskiwano na coraz wolniejszą 
działalność aparatu biurokratycznego pań-
stwa: Dyr. Bojarski prosi o rychłe załatwienie 
dawno oddanych spraw, tj. przyznania dodatku 
p. Elmerowi, spensjonowania prof. Burzyńskie-
go i policzenia lat służby p. Grochowi. Dyr. Kuś 
prosi o załatwienie obliczenia lat służby ks. Wą-
sikowi, a dyr. Aliśkiewicz o załatwienie sprawy 
policzenia lat służby ks. Nestorowiczowi54. 
Dla porównania można zaznaczyć, że tego 
typu prośby czy monity w sprawozdaniach 
dyrektorów lwowskich szkół średnich pojawiły 
się już jesienią 1915 roku. Co więcej, nawet 
inspektorzy szkolni narzekali na to, że nie są 
w stanie dalej tłumaczyć władz z opieszałości 
w załatwianiu poszczególnych spraw, a rosną-
ce rozczarowanie państwem i jego rozkład na 
poziomie lokalnym były z miesiąca na mie-
siąc coraz bardziej widoczne55. 8 marca 1917 
roku, podczas kolejnego spotkania dyrektorów 
przemyskich państwowych gimnazjów, nie 
omieszkali oni zauważyć, że zaliczki na koszty 
administracji i ogrzewania na drugie półrocze 
zupełnie nie starczały nawet na zakup opału, 
nie wspominając o innych rzeczach. Proszono 
zatem albo o wyższe finanse, albo o całkowite 
przejęcie dostaw węgla przez Radę Szkolną 
Krajową56.

Jesienią 1917 roku sytuacja z aprowiza-
cją w mieście była na tyle zła, że wprowa-
dzono kartki na różne towary; już wcześniej, 
bo w czerwcu 1916 roku, w ten sposób re-
glamentowano chleb57. W Seminarium Na-
uczycielskim Żeńskim z powodu braku węgla 
przerwa w nauce trwała od 23 listopada 1917 
do 15 stycznia 1918 roku58. Doszło nawet do 
tego, że niektórzy alumni Seminarium Du-
chownego musieli na święta Bożego Naro-
dzenia wyjechać do swoich rodziców (czego 
nigdy wcześniej nie praktykowano) z powodu 
problemów z dostarczaniem żywności59.

Jednym ze sposobów zaradzenia coraz 
większym brakom surowcowym w monarchii 
habsburskiej była akcja rekwizycji dzwonów 
kościelnych na potrzeby armii. Miała ona rów-
nież miejsce w diecezji przemyskiej. Bp Pel-
czar, próbując temu zapobiec, w takich sło-
wach pisał 26 lipca 1917 roku do ministra 
Wyznań i Oświaty Ludwika Ćwiklińskiego: Wa-
sza Ekscelencjo, Z Truskawca, gdzie odbywam 
kurację, pozwoliłem sobie prosić telegraficznie 
Waszej Ekscelencji o wstawienie się do kompe-
tentnej władzy, a ostatecznie do Cesarza, aby 

nie zabierano w drodze rekwizycji jedynego 
i wspaniałego dzwonu katedry przemyskiej, bo 
doniósł mi biskup sufragan, że według oświad-
czenia władzy wojskowej rekwizycja w ciągu 
czterech dni ma nastąpić. Z załączonego ko-
munikatu może Wasza Ekscelencja poznać, że 
jest to dzwon pamiątkowy z XVIII wieku, co do 
rozmiarów jeden z największych dzwonów ga-
licyjskich, a co do głosu melodyjnego kto wie 
czy nie pierwszy. Przetopienie tego dzwonu, 
jako arcydzieła sztuki, byłoby szkodą niepo-
wetowaną i obudziłoby u ludności przemyskiej 
ogromne oburzenie. Proszę zatem usilnie, aby 
W. Ekscelencja raczył wziąć nas w obronę, 
a teraz przyjął wyrazy najgłębszego mojego 
szacunku i poważania60.

Ostatecznie dzwon udało się uratować od 
rekwizycji61. Ale już franciszkanie przemyscy, 
podobnie jak wielu innych rządców kościo-
łów w całej Galicji, nie byli w stanie uratować 
swoich dzwonów62. Kiedy w październiku 1917 
roku spotkała ich kolejna rekwizycja, musieli 
uciec się do fortelu, aby uratować sygnatur-
kę. Dzięki pomocy inż. Kazimierza Osińskie-
go przekazali na cele wojskowe jedynie jeden 
lichtarz cynowy i niewielki dzwonek, a sygna-
turkę ukryli. Kontrybucja została zapłacona, 
a zabytek uratowany63. Sytuacja ta odzwiercie-
dlała jednak coraz poważniejszy kryzys ówcze-ła jednak coraz poważniejszy kryzys ówcze- jednak coraz poważniejszy kryzys ówcze-
snego państwa, który przejawiał się w różnych 
dziedzinach życia.

Naturalnie ze względu na znaczenie i po-
łożenie Przemyśla jego mieszkańcy stykali się 
także z problemami ludności na innych obsza-
rach. Na przykład podczas zjazdu dziekanów 
diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego 
18 listopada 1915 roku radzono pod przewod-
nictwem bp. Pelczara, jak pomóc zwłaszcza 
tym parafiom, które najwięcej ucierpiały z po-
wodu wojny64. W „Echu Przemyskim” nie brak 
też relacji z Warszawy czy ze Lwowa, nie licząc 
okolicznych większych lub mniejszych miej-
scowości, próbujących oddać dramatyczną 
sytuację ich mieszkańców. Mimo problemów 
finansowych przemyślanie niejednokrotnie wy-
kazywali się solidarnością z Polakami w innych 
częściach odradzającego się kraju, organizu-
jąc dla nich zbiórki pieniędzy.

Działania wojenne i wielomiesięczna tu-
łaczka spowodowały na tyle znaczną paupery-
zację społeczeństwa, że nawet najbogatszym 
mieszkańcom żyło się trudno. Pokazuje to 
petycja członków kapituły greckokatolickiej 

do Ministerstwa Wyznań i Oświaty w Wiedniu 
o wsparcie finansowe. Księża Karło Wołoszyń-
ski, Miron Podoliński, Jan Wójtowicz, Mychajło 
Mryc, Aleksander Zubrycki i Bazyli Lewicki 
dwukrotnie zwracali się wiosną 1916 i 1917 
roku o wypłacenie im zapomóg65. Inna spra-
wa, że diecezja pozbawiona wraz ze śmiercią 
bp. Czechowicza odpowiedniego nadzoru 
była źle zarządzana przez kapitułę, co oka-
zało się jednak dopiero za czasów nowego 
ordynariusza Jozafata Kocyłowskiego. Ten po 
objęciu rządów w diecezji i zorientowaniu 
się w nadużyciach ostro rozprawił się z kano-
nikami66. Niemniej w 1916 roku władze nie 
miały powodu im nie ufać i wsparcia udzieliły. 
Podobnie było rok później. Co więcej, przy 
instalacji nowego ordynariusza cesarz Karol 
osobiście, decyzją z 21 grudnia 1917 roku, 
udzielił mu wsparcia w postaci 20 tysięcy ko-
ron z funduszu religijnego67.

Aby zaradzić problemom, w Przemyślu – 
podobnie jak w innych miejscowościach – 
przez cały omawiany okres urządzano różnego 
rodzaju kwesty i zbiórki, koncerty i odczyty na 
cele charytatywne. Liczba ich była tak znacz-
na, że trudno odnotować wszystkie. Czasem 
wydarzenia te miały szerszy zakres. Na przy-
kład z inicjatywy ks. Józefa Polita, katechety 
rzymskokatolickiego i miejscowego nauczycie-
la śpiewu, 3 i 4 czerwca 1916 roku zorganizo-
wano koncert charytatywny pod tytułem Dzieci 
dla dzieci, podczas którego zarówno uczen-
nice, jak i uczniowie z polskich szkół wydzia-
łowych i średnich deklamowali oraz śpiewali 
różne utwory patriotyczne i religijne. Dochód 
przeznaczono na poległych. Próby rozpoczę-
to już w marcu 1916 roku, a pomysłodawca 
osobiście chodził do poszczególnych szkół 
i zachęcał dyrekcje do zaangażowania dzieci 
i młodzieży w tę inicjatywę68. Zachowany pro-
gram pokazuje, że recytowano fragmenty po-
ezji i prozy Marii Konopnickiej, Lucjana Rydla 
i bardzo popularnej w czasie wojny Jadwigi 
Strokowej, a wśród kompozycji szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się utwory główne-
go organizatora wydarzenia69.

Miejscowe towarzystwa, takie jak Koło Pań 
Towarzystwa Szkoły Ludowej czy Koło Pracy Ko-
biet Polskich (będące filią Związku Pracy Kobiet 
w Krakowie; utworzone 17 października 1915 
roku z inicjatywy Teofili Tęczarówny70), organi-
zowały kursy doszkalające dla kobiet zarówno 
z zakresu porady prawnej, jak i wytwórczości. 

1716 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 40–41 2018



Na swoją działalność otrzymywały dary pienięż-
ne lub w naturaliach. 9 stycznia 1916 roku dr 
Teofil Kormosz i prof. Aleksy Jarema udostępnili 
za darmo Ukraiński Dom Narodowy na seanse 
filmowe kina Czerwonego Krzyża71. W „Soko-
le” z kolei działało kino „Sierotka”, założone 
w czasie wojny z inicjatywy księżnej Anny Lu-
bomirskiej z pobliskiego Miżyńca – przynosiło 
dochody, które przeznaczano na sieroty wojen-
ne, póki w maju 1918 roku nie zbankrutowa-
ło72. Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia Świętego 
Wincentego à Paulo, energicznie zarządza-
ne przez Michalinę Bojarską, żonę dyrektora 
I gimnazjum, prowadziło przez cały czas kuch-
nię dla ubogich, organizując także liczne ak-
cje na zakup żywności73. Podobną działalność 
realizowało Towarzystwo Izraelickiej Kuchni Lu-
dowej74. Warto podkreślić, że aktywność kobiet 
w warunkach wojennych w różnego rodzaju 
sferach mocno wzrosła nie tylko w mieście, ale 
i na całych ziemiach polskich.

Naturalnie niedożywienie, brak opału, pau-
peryzacja przyczyniały się do wzrostu podat-
ności mieszkańców na choroby. Sytuacja była 
poważna już latem 1915 roku, wraz z powro-
tami uchodźców do Galicji. Zaostrzyła się zaś 
we wrześniu 1918 roku. Wśród mieszkańców 

Przemyśla zaczęła się wtedy szerzyć grypa 
zwana hiszpanką – pandemia, która ogarnę-
ła wiele milionów ludzi na całym świecie75. Jej 
ofiarami byli przede wszystkim młodzi ludzie. 
Jednym z wielu mieszkańców miasta i okolic, 
który zmarł w wyniku powikłań chorobowych, 
był miejscowy, zaledwie 24-letni franciszkanin, 
o. Eugeniusz Mayer76. Wiele przemyskich szkół, 
w tym gimnazjum ukraińskie, zamknięto z po-
wodu epidemii już w październiku 1918 roku.

Szkolnictwo

Przemyśl nie miał de facto przemysłu ani więk-
szych zakładów pracy. Miasto żyło głównie 
z usług, a także było centrum administracji, są-
downictwa i szkolnictwa o znaczeniu ponadlo-
kalnym77. Funkcjonowanie miejscowej oświaty 
dobrze oddaje zmagania z ówczesną codzien-
nością – złym stanem technicznym zdemolowa-
nych budynków, brakami finansowymi i kadro-
wymi, słabym zaopatrzeniem czy chorobami 
dotykającymi społeczności szkolne. A trzeba 
zaznaczyć, że przemyskie szkoły powszechne 
i średnie dawały zatrudnienie znacznej liczbie 
ludności. Ze względów objętościowych niniej-
szego artykułu swoje rozważania ograniczę do 

szkolnictwa średniego, tym bardziej że dzie-
je przemyskich szkół podstawowych są słabo 
zbadane i trudno przedstawić syntetyczny ob-
raz ich działalności.

Po odbiciu miasta przez wojska sprzymie-
rzone nauka w szkole średniej odbywała się 
tylko w gimnazjum polskim na Zasaniu. Podob-
nie jak placówki szkolne w pobliskim Lwowie 
również gimnazjum miało problemy lokalowe – 
tymczasowo mieściło się w budynku sądu, gdyż 
budynek szkolny zajmowało wojsko. Co wię-
cej, choroby epidemiczne, takie jak: cholera, 
ospa, tyfus czy czerwonka powodowały, że – 
ze względów bezpieczeństwa – nauka była kil-
kukrotnie przerywana. Brakowało też nauczy-
cieli; uczący w I gimnazjum wrócili bowiem 
do swojej macierzystej szkoły, podobnie jak 
przyjezdni, którzy jeszcze w lipcu przebywali 
w Przemyślu78. Kilku młodszych pedagogów 
powołano do wojska, a inni dopiero latem lub 
nawet wczesną jesienią 1915 roku wracali do 
miasta. Dopiero gdy 1 sierpnia do Przemyśla 
wrócił dyrektor Franciszek Ksawery Kuś, sytu-
acja w szkole zaczęła się stabilizować.

Nauczyciele z innych szkół także wracali 
z przymusowej tułaczki wojennej – ci, którzy zo-
stali powołani do wojska, niekiedy dopiero na 
prośbę dyrekcji uzyskiwali zwolnienia. Tak było 
na przykład w wypadku Jana Wójcika, uczące-
go w Krajowej Szkole Kupieckiej, który 1 listo-
pada 1915 roku objął obowiązki w placówce, 
w której w tym czasie większość kadry stanowili 
nauczyciele dochodzący z innych szkół. Pomi-
mo trudnej sytuacji kadrowej i faktu, że część 
młodzieży zamiejscowej nie mogła podjąć na-
uki, w sierpniu 1915 roku dyrektor dr Kazimierz 
Sawicki otrzymał polecenie z Wydziału Krajo-
wego, by wznowił naukę79. Zastosował się do 
niego, choć – jak wynika z reportu powizyta-
cyjnego szkoły – warunki lokalowe z powodu 
rozkradzenia sprzętów szkolnych były bardzo 
trudne. Inspektor Antoni Pawłowski, który prze-
bywał w Przemyślu w dniach 29 listopada– 
1 grudnia 1915 roku, przyglądając się życiu 
społeczności szkolnej, podkreślał, że dyrekcji 
udało się skompletować grono, a sama szkoła 
cieszyła się poparciem miejscowych kół han-
dlowych, aktywnie wspomagających ją finan-
sowo. Dlatego mimo przejściowych trudności 
rozwijała się ona prawidłowo80.

Problem z budynkiem szkolnym miała też 
dyrekcja Seminarium Nauczycielskiego Żeń-
skiego – szkoły, która dzięki aktywności kierow-

nika, dr. Piotra Hrabyka, w miarę szczęśliwie 
przetrwała lata 1914–1915. Początkowo w jej 
budynku mieścił się szpital rezerwowy nr 3, 
a następnie lecznica dla rekonwalescentów. 
Sytuację uratowała ksieni benedyktynek, któ-
ra na potrzeby Seminarium udostępniła piętro 
szkoły powszechnej prowadzonej przez zakon-
nice81. Sprawozdanie powizytacyjne inspek-
tora Kazimierza Bruchnalskiego, który lustro-
wał placówkę w dniach 15–29 stycznia 1917 
roku, pełne jest pochwał pod adresem grona 
nauczycielskiego i uczennic. Inspektor pod-
kreślił, że efekty nauczania, formy wychowania 
realizowanego w szkole, a także frekwencję 
podopiecznych jak na trudne warunki lokalo-
we i sytuację wojenną można określić jako bar-
dzo dobre82.

Władysław Bojarski, dyrektor I gimnazjum, 
nie otworzył szkoły podczas okupacji rosyj-
skiej83. Być może bał się oskarżeń o współpra-
cę z Rosjanami – a takie wysuwali Niemcy pod 
adresem różnych nauczycieli z całej Galicji, 
między innymi w stosunku do dyrektora I gim-
nazjum polskiego w Stanisławowie dr. Michała 
Jezienickiego84. Już latem 1915 roku z I gim-
nazjum przeniesiono szpital. Chociaż jeszcze 
wiosną 1916 roku aż 13 nauczycieli służyło 
w armii austriackiej85, rok szkolny 1914/1915 
rozpoczęto już 14 września przy pełnym skła-
dzie uczących. Było to możliwe dlatego, że 
Bojarski był kuzynem wiceprezydenta Rady 
Szkolnej Krajowej prof. Fryderyka Zolla, a po-
krewieństwo pozwalało im na prowadzenie 
poufnej polityki kadrowej86. Życie codzienne 
społeczności szkolnej upływało – podobnie jak 
innych społeczności galicyjskich szkół śred-
nich tego czasu – na zbiórkach pieniędzy na 
ubogą młodzież czy Czerwony Krzyż. Propa-
gowano też wśród uczniów ideę oszczędzania. 
Dodatkowe inicjatywy, takie jak obchody świąt 
narodowych lub odczyty popularnonaukowe, 
odbywały się w ramach istniejącej od 1907 
roku Czytelni87. Od roku szkolnego 1916/1917 
propagowano wśród uczniów pracę fizyczną: 
kontynuowano przedwojenną tradycję wy-
twórczości w warsztatach stolarskich, na nowo 
zorganizowano i przekopano ogród szkolny, 
a także opiekowano się trzema warzywniakami 
w mieście oraz uprawiano ziemniaki w pod-
przemyskim Ostrowie88.

Jednak nie wszystkie inicjatywy szkolne 
były popierane przez władze oświatowe. Kie-
dy dr Józef Mieses chciał powołać drużynę 
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skautową wśród żydowskich uczniów, spotkało 
się to z ostrym sprzeciwem dyrekcji. Przeło-
żony szkoły poinformował o całej inicjatywie 
władze oświatowe. Jak pisał 18 września 1916 
roku inspektor Majchrowicz: Tworzenie nowych 
organizacji młodzieży szkolnej, a choćby ze-
zwalanie na żywszą działalność organizacji 
już istniejących, w obecnych czasach nie jest 
w żadnym razie wskazane, a już zgoła obo-
wiązkiem Dyrekcji jest pilnie przestrzegać, aby 
młodzież szkolna nie ulegała wpływom obcym 
i nieodpowiedzialnych89. Nade wszystko cho-
dziło o utrzymanie lojalności wśród społecz-
ności szkolnej i spokoju, o które coraz trudniej 
było w warunkach wojennych.

Również w gimnazjum z ukraińskim językiem 
wykładowym sytuacja była trudna. 1 sierpnia 
1915 roku do Przemyśla wrócił dyrektor Andrij 
Aliśkiewicz. W budynku szkoły mieścił się wte-
dy IV niemiecki szpital wojskowy. Sale i przy-
bory szkolne były w fatalnym stanie. Tak samo 
było w bursie dla chłopców i w Instytucie Ukra-
ińskim dla Dziewcząt. Dopiero po interwencji 
władz oświatowych udało się odzyskać gmach 
i przeznaczyć go na cele szkolne. Parkan szko-
ły, ławki, tablice i część gabinetów były niemal 
zupełnie zniszczone. Przeprowadzono więc 
niezbędne adaptacje dzięki osobom prywat-
nym i ukraińskim instytucjom pomocowym. 
14 września rozpoczęto nowy rok szkolny uro-
czystym nabożeństwem, a dzień później za-
częła się regularna nauka. Aliśkiewicz narze-
kał jednak, że choć do listopada zgłosiło się do 
szkoły prawie 600 uczniów, 100 z nich wcale 
nie uczęszczało na lekcje: niektórzy pozostali 
na wsi, pomagając rodzicom w pracach na 
roli, inni zostali powołani do wojska lub praco-
wali fizycznie w mieście, nie mając pieniędzy 
na czesne90. Podobnie jak w innych szkołach 
galicyjskich młodzież gimnazjum ukraińskiego 
brała udział w zbiórkach na cele charytatyw-
ne, między innymi na działalność Czerwonego 
Krzyża. Z kolei nauczyciele poza nadzorowa-
niem zbiórek, zarówno na terenie szkoły, jak 
i w mieście, subskrybowali IV wojenną pożycz-
kę lub organizowali dodatkowe akcje: wieczór 
szewczenkowski czy 24 maja 1916 roku wy-
kłady w auli szkolnej na cele charytatywne91. 
Ponadto w szkole przez cały okres wojny dzia-
łał klub sportowy „Sianowa Czajka”, założony 
jeszcze w 1909 roku. Wspólnie organizowano 
zajęcia sportowe dla uczniów, wycieczki w naj-
bliższe okolice, a 9 lutego 1916 roku w auli 

Ukraińskiego Instytutu dla Dziewcząt zorgani-
zowano wieczór sportowo-wokalny, z którego 
dochód przeznaczono na zakup łodzi92.

Podobna sytuacja lokalowa była w Semina-
rium Duchownym. Dopiero gdy do Przemyśla 
wrócił bp Pelczar, rozpoczął starania o zwrot 
budynku. 10 lipca udało się przenieść miesz-
czący się tam szpital, ale gmach wymagał 
gruntownej restauracji i dezynfekcji po cho-
robach zakaźnych93. Ze względów organiza-
cyjnych biskup polecił seminarzystom przeby-
wającym w różnych miejscach zamieszkania, 
by wrócili do Przemyśla dopiero 22 września 
1915 roku i tym samym rozpoczęli kolejny rok 
formacji. Jak zaznaczono w kronice seminaryj-
nej: Radość była ogromna: te ciężkie czasy na 
prowincji miały się skończyć, a nastąpić mia-
ły spokojne chwile pożycia w Seminarium. Bo 
też każdy tego spokoju od dawna już pragnął. 
Nerwy nadszarpane tymi wrażeniami i niebez-
pieczeństwem życia, wśród nieprzerwanego 
grzmotu armat, wśród borykania się z zuchwa-
łym Kozactwem o mienie ojców, wśród wszel-
kich [nie]przyjemności wojennych, znaleźć 
miały ukojenie w Seminarium w cichej, umy-
słowej pracy94.

W przeciwieństwie do innych szkół Semina-
rium Duchowne miało szczęście do kadry, która 
bez problemu mogła podjąć wykłady. Jedynie 
ojciec duchowny, ks. dr Franciszek Czyżewicki, 
został mianowany kapelanem wojskowym, ale 
na jego miejsce powołano ks. dr. Jana Kwolka. 
Liczba alumnów też nie zmniejszyła się dra-
stycznie. Na pierwszym roku było ich 14, na 
drugim – 28, na trzecim – 37. Zaledwie kilku 
nie podjęło dalszych studiów, z czego trzech 
z trzeciego roku (Mikołaj Drużbacki, Franciszek 
Kisiel, Andrzej Mączka), którzy w sierpniu 1914 
roku wstąpili w szeregi legionów95. Wojsko po-
zostawiło mieszkańcom gmachu niespodzian-
kę: instalację elektryczną, zamontowaną wcze-
śniej na własne potrzeby96. Powoli tę nowinkę 
w realiach prowincjonalnych wprowadzano 
także w innych miejscach w Przemyślu. Przy-
kładowo przemyscy franciszkanie w klasztorze 
i w kościele wprowadzili elektryczność w lutym 
i w marcu 1917 roku. Powód był prozaiczny – 
ogromne problemy z nabyciem nafty97. Oka-
zuje się zatem, że modernizację niekiedy wy-
muszały ciężkie warunki i że była ona wprowa-
dzana nie tylko w okresie koniunktury i pokoju.

Innym ułatwieniem w życiu miejscowego 
Seminarium Duchownego było powiększenie 

księgozbioru biblioteki. Dotychczasowe zbiory 
liczyły 8284 dzieła, ale były to głównie wydaw-
nictwa starsze. W październiku 1915 roku swój 
15-tysięczny księgozbiór na potrzeby Semina-
rium ofiarował ks. rektor Teofil Łękawski98. Za-
równo przed wojną, jak i w jej trakcie na część 
wykładów do tej placówki uczęszczali także 
alumni greckokatolickiego Seminarium Du-
chownego99.

Na skutek nalegań biskupów galicyjskich, 
a zwłaszcza bp. Pelczara, i dużego zapotrze- Pelczara, i dużego zapotrze-
bowania na zdolnych organistów, salezjanie 
zgodzili się zorganizować w Przemyślu – ze 
względu na jego położenie – centralną szko-
łę organistowską. Szkoła ta została otwarta 
w sierpniu 1916 roku, a prowadził ją zdolny 
kompozytor ks. Antoni Hlond. Przejęła ona 
uprawnienia działającej od 1838 roku i utrzy-
mywanej przez biskupa ordynariusza szko-
ły organistowskiej, kierowanej za czasów 
bp. Pelczara przez księży Jana Nikodemowicza  
i Leopolda Turzyńskiego. Dzięki wysokiemu 
poziomowi kształcenia włożyła ona niezaprze-
czalny wkład w podniesienie poziomu muzyki 
kościelnej w diecezjach małopolskich.

Nie samym chlebem…  
Kultura i nauka w czasach wojny

Swoje rozważania rozpocząłem od omówienia 
Przewodnika Mieczysława Orłowicza. Jego wy-
danie jest dowodem na ambicje miejscowego 
środowiska polskiego, skupionego głównie 
wokół dwóch instytucji: Zjednoczenia Towa-
rzystw Polskich oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. O ile Zjednoczenie, powołane w listo-
padzie 1915 roku i z biegiem czasu skupia-
jące 38 towarzystw, podejmowało się różnych 
działań100, o tyle Towarzystwo koncentrowało 
się na aktywności kulturalno-naukowej. Łącz-
nikami pomiędzy obydwoma organizacjami 
byli Feliks Przyjemski i Stanisław Jankowski, 
przemyscy nauczyciele, należący w tym czasie 
do ważniejszych działaczy polskich w Przemy-
ślu; efektem współpracy był między innymi cykl 
prelekcji popularnych w marcu 1916 roku101.

Członkowie TPN już z początkiem 1916 
roku stopniowo wracali do aktywności prze-
rwanej w okresie działań wojennych. Zaczęto 
organizować odczyty, wspierać rożne inicja-
tywy społeczno-kulturalne, a nade wszystko 
zastanawiać się, w jaki sposób zabezpieczyć 
zbiory muzealne Towarzystwa, a także archi-

wum miejskie. W protokole posiedzenia zarzą-
du z 9 lutego 1916 roku znalazła się informa-
cja potwierdzająca, że zbiory TPN w okresie 
dotychczasowych działań wojennych szczęśli-
wie zachowały się w stanie nienaruszonym102. 
Akcja ta ostatecznie zaprocentowała nie tyl-
ko przewożeniem cennych memorabiliów 
do Komitetu Polskiego Archiwum Wojennego 
w Wiedniu (Wallnerstrasse 1a)103, ale także ofi-
cjalnym poświęceniem i otwarciem muzeum. 
Miesiąc później, w styczniu 1917 roku, władze 
miejskie oddały w opiekę TPN archiwum miej-
skie – z ramienia TPN opieką nad zbiorami 
i ich udostępnianiem zajęła się dr Maria Po-
laczkówna, nauczycielka Seminarium Nauczy-
cielskiego Żeńskiego i Prywatnego Gimnazjum 
Żeńskiego Anny Rachalskiej104. Działalność in-
nych stowarzyszeń, takich jak Uniwersytet Lu-
dowy im. Adama Mickiewicza czy Towarzystwo 
Nauczycieli Szkół Wyższych, była w tym czasie 
marginalna; dużo większą aktywność przeja-
wiało uruchomione ponownie w grudniu 1915 
roku Koło Pań Towarzystwa Szkoły Ludowej 
z energiczną przewodniczącą Marią Bielaw-
ską105. Miejscowe inteligentki ukraińskie zrze-
szały się głównie w Sojuzie Ukrainok. Centrum 
życia przemyskich Ukraińców, podobnie jak 
przed wojną, był Narodnyj Dim, z piękną salą 
teatralną i licznymi pomieszczeniami, w któ-
rych swoje siedziby miały różne organizacje 
społeczne, kulturalne i ekonomiczne106.

Miasto kilkukrotnie w tym czasie było też 
miejscem ważnych, ponadregionalnych zjaz-
dów. Aż czterokrotnie bp Pelczar gościł zjaz-
dy biskupów galicyjskich (22–23 lutego 1916, 
23 września 1916, 26 czerwca 1917, 23 wrze-
śnia 1917)107. Przemyśl był też miejscem zjaz-
du Towarzystwa Szkoły Ludowej. Odbył się on 
w dniach 28–29 września 1918 roku i zgroma-
dził około 150 delegatów z Galicji, Królestwa 
Polskiego i Wołynia108.

Warto zaznaczyć, że miasto, bądź co bądź, 
nadal mające znaczną liczbę oficerów oraz 
niższych stopniem żołnierzy, a także świeckich 
odbiorców kultury, poza tym, że realizowało 
nowe formy życia kulturalnego, cieszyło się 
dużą popularnością wśród licznych przyjezd-
nych grup teatralnych i koncertowych. Nie ma 
się co dziwić – sceny teatralne w Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół”, Narodowym Domu 
Ukraińskim, a zwłaszcza w Domu Robotniczym, 
tyle co wybudowanym przed wojną, umożliwia-
ły wystawianie ambitnego repertuaru. Często 

2120 PRZEMYSKI PRZEGLĄD KULTURALNY                                 40–41 2018



do Przemyśla ze swoją grupą teatralną przy-
jeżdżał Henryk Cudnowski i inni ówcześni re-
żyserzy lwowscy i krakowscy109. Na występach 
gościnnych byli między innymi: Karol Adwen-
towicz, Kazimiera Rychterówna, Ada Sari-Szay-
er, Wanda Siemaszkowa, Irena Trapszo, Stefan 
Turski, Henryk Zbierzchowski. Prasa podkreśla-
ła, że mieszkańcy chętnie i często uczęszczali 
na tego typu rozrywki, zapewniające im kontakt 
z wyższą kulturą podczas wojny110.

Przemyślanie mogli też liczyć na miejsco-
wych artystów. Z koncertami występowali soli-
ści i solistki, kształceni we lwowskich i wiedeń-
skich szkołach muzycznych, tacy jak: Janina 
Grzywieńska, Maria z Doskowskich Kałuska, 
Kazimierz Lepianka czy Kazimiera Smutnian-
ka111. Towarzystwo Dramatyczne „Fredreum”, 
zrzeszające miejscowych amatorów sceny, 
dawało regularne przedstawienia od sierpnia 
1916 roku: wystawiało nie tylko dramaty i ko-
medie, ale także formy muzyczne, a o wysoki 
poziom spektakli dbał dr Leon Pilecki112. Część 
społeczności chciała się bawić, uczęszczając 
do kina i teatru, i to niekiedy na mało wyszu-
kane produkcje „muzy czesko-niemieckiej”, co 
powodowało rozgoryczenie niektórych morali-
stów113. Popularnością cieszyły się też wystawy 
zbiorowe miejscowych malarzy, zwłaszcza że 
część z nich, na przykład Jan Dzik, Stefania 
Jacyszynówna, Ołena Kulczycka Józef Wilk czy 
zmarły w marcu 1918 roku Aleksander Skru-
tok114, byli wychowankami uczelni krakowskich, 
wiedeńskich i monachijskich, ale wystawiali 
swoje prace również we Lwowie i w Krakowie. 
Także malarstwo zdolnych amatorów, takich jak: 
Olga Citronówna, Tekla Ekiertówna czy Stani-
sław Jankowski, miało swoich odbiorców115. 
W mieście tworzyli między innymi pisarz Stefan 

Grabiński, klasyk noweli fantastycznej i twórca 
horroru kolejowego, oraz Stanisław Maykowski 
i Henryk Salz. Ukraińcy promowali twórczość 
Oresta Awdykowicza, miejscowego nauczy-
ciela, poety i pisarza, przebywającego wów-
czas w Wiedniu (gdzie zmarł 29 października 
1918). W 1918 roku nakładem Towarzystwa 
„Narodnyj Bazar” wyszedł zbiór Ой у рідному 
краю та на дикому полі, w którym Awdykowicz 
w mistyczny sposób próbował rozliczyć się 
z I wojną światową.

Polacy i Ukraińcy na rozdrożu

Wraz z postępującym zmęczeniem skutkami 
wojny i kryzysem funkcjonowania państwa, 
w miarę upływu kolejnych miesięcy zmieniało 
się nastawienie Polaków i Ukraińców do sie-
bie nawzajem. Jedni i drudzy zaczęli dostrze-
gać możliwość uzyskania albo autonomii, albo 
niezależności, sądząc, że powojenny traktat 
pokojowy przyniesie powstanie niepodległej 
Polski i niepodległej Ukrainy. W Przemyślu, na 
terenie mieszanym etnicznie, realizacja obu 
wizji musiała się skończyć starciem zbrojnym. 
Miasto było zbyt ważnym miejscem na mapie 
obu narodowości, a rywalizacja na polu kul-
tury, edukacji, gospodarki i życia społecznego 
ogromna, mimo iż Ukraińcy byli w Przemyślu 
mniej liczni niż Polacy i nie obejmowali aż tak 
eksponowanych stanowisk w życiu publicznym. 
Mieli jednak świetnych liderów oraz bardzo 
dobrze funkcjonujące organizacje, stanowiące 
doskonałe zaplecze. Z narastającego konfliktu 
zdawali sobie sprawę Żydzi, którzy stali się po-
niekąd zakładnikami obu coraz bardziej kon-
fliktowo nastawionych stron.

Rywalizacja przejawiała się głównie w ob-
chodzeniu świąt narodowych. Dla Ukraińców 
ważne były coroczne marcowe obchody ku 
czci Tarasa Szewczenki i wparcie dla Ukraiń-
skich Strzelców Siczowych. Polaków jednoczy-
ły obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja oraz pomoc dla Legionów Polskich. 
W sposób szczególny w pomocy dla legio-
nistów wyróżniała się Wincenta Tarnawska, 
prezeska Związku Polek i przez pewien czas 
miejscowego oddziału Ligi Kobiet. Inicjo-
wała nabożeństwa w ich intencji, wieczor-
ki artystyczne, koncerty oraz zbiórki na ich 
bieżące potrzeby. Udało się jej też 18 listo- 
pada 1915 roku doprowadzić do otwarcia 
tak zwanej Gospody Legionów, rodzaju klubu 

i czytelni116. Obie narodowości wydawały oko-
licznościowe druki, a także literaturę dla ludu. 
Nakłady i liczba tych tytułów świadczą o dużej 
popularności tego typu pisarstwa – inna rzecz, 
że poparcie ludności wiejskiej, robotników 
i rzemieślników było kluczowe w potencjalnym 
konflikcie.

Dla miejscowych Polaków jednym z bohate-
rów czasów wojny był Tadeusz Kościuszko. Po-
dobnie jak przed wojną każdego października, 
w miesiącu jego śmierci, przypominano jego 
postać i dokonania, urządzając nabożeństwa 
żałobne, akademie i odczyty. W. 1917 roku, 
gdy wypadła 100 rocznica śmierci Naczelnika, 
w dniach 13–14 października zorganizowano 
specjalne celebracje. Złożyły się na nie akade-
mie, przemowy, śpiewy, inscenizacje, występy 
chórów i orkiestr, a także uroczyste pochody. 
Wśród występujących były główne postaci ów-
czesnego życia kulturalnego, takie jak Apoli-
nary Garlicki, dr Władysław Tarnawski czy ks. 
Józef Polit, który z okazji 100-lecia śmierci Ko-
ściuszki wydał specjalny śpiewnik. Książę Wła-
dysław Sapieha wypożyczył nawet ze swojej 
kolekcji szkice Jana Styki do Panoramy Racła-
wickiej na wystawę kościuszkowską, którą zor-
ganizowano w sali magistratu. Obchody trwały 
przeszło miesiąc; niemal wszystkie szkoły i sto-
warzyszenia polskie na swój sposób uczciły 
Naczelnika117.

W Przemyślu, podobnie jak w innych miej-
scowościach, dużym echem odbiła się wiado-
mość o śmierci Henryka Sienkiewicza. Główne 
gmachy w mieście ozdobiono kirem. 19 listo-
pada 1916 roku odbyło się specjalne zebranie 
Zjednoczenia Towarzystw Polskich, podczas 
którego okolicznościowe przemówienie wygło-
sił Feliks Przyjemski. Trzy dni późnej w katedrze 
odprawiono publiczne nabożeństwo żałobne 
za spokój duszy pisarza118.

W 1916 roku Polki zrzeszone w Lidze Ko-
biet wzięły udział w powołaniu miejscowego 
oddziału Polskiej Organizacji Wojskowej119. 
Zmiana metod działania była konieczna, bo-
wiem austriacka K-Stelle od 1916 roku zaczęła 
zmieniać podejście do szeroko pojętej akcji le-
gionowej. Odbiło się to również na działalno-łalno-
ści kobiet, nawet tych niezrzeszonych w Lidze. 
Część z miejscowych aktywistek, między in-
nymi Wincenta Tarnawska, była śledzona; 
niektóre znalazły się na liście do wywiezienia 
z miasta na wypadek ponownego odwrotu Au-
striaków. Większość od jesieni 1916 roku nie 

mogła prowadzić spokojnie pracy charytatyw-
nej na rzecz legionistów, nawet w szpitalach, 
będąc nieustannie pod oficjalnym dozorem120.

Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 
roku wiele osób z kierownictwa POW zostało 
aresztowanych i internowanych w obozach 
w Szczypiornie. Reszta przeszła do konspi-
racji. Akcje represyjne szerzej objęły jednak 
tereny okupowane przez Niemców niż przez 
Austro-Węgrów oraz spowodowały rozbicie kil-
ku okręgów i przejściowe zmniejszenie stanu 
liczebnego organizacji do około 6 tysięcy kon-
spiratorów.

W tym czasie część inteligencji zajęła się ra-
towaniem i ukrywaniem legionistów, pomimo 
wzrastającego ryzyka. W konspiracji brały udział 
także kobiety. Zajmowały się pozyskiwaniem 
kwater dla ukrywających się, przepustek od za-
przyjaźnionego komisarza policji, fałszowaniem 
dokumentów czy przerzucaniem legionistów 
poza miasto. We wszystkich tych działaniach 
przydatne okazywały się różne znajomości, któ-
re w swych wspomnieniach skwapliwie wymie-
niała Tarnawska121.

Miejscowi Ukraińcy o poglądach narodo-
wych zrzeszali się wokół oddziału Ogólnej 
Rady Ukraińskiej (Загальна Українська Рада), 
której miejscowymi liderami byli adwokaci 
dr Teofil Kormosz i dr Wołodymyr Zahajkewycz; 
socjalistom przewodniczył Iwan Żołnir, a kon-Żołnir, a kon-, a kon-
serwatystom – prof. Dmytro Gregoliński122.

Wielkim świętem dla społeczności ukraiń-
skiej była 23 września 1917 roku konsekracja 
nowego ordynariusza greckokatolickiego Jo-
zafata Kocyłowskiego. Było to ostatnie wyda-
rzenie za czasów rządów austriackich, które 
zgromadziło aż tak liczne grono wysoko po-
stawionych gości. Głównym konsekratorem był 
abp lwowski Andrzej Szeptycki (który niedługo 
wcześniej wrócił z rosyjskiej niewoli), a towa-
rzyszyli mu biskupi: Josyf Bocian z Łucka, Hry-
horij Chomyszyn ze Stanisławowa i Dionýz Ny-
áradi z Križevci w Chorwacji. Wśród gości byli 
generał-gubernator hrabia Karl Georg Huyn, 
marszałek Sejmu Krajowego Stanisław Nieza-
bitowski, wiceprezydent Rady Szkolnej Krajo-
wej prof. Fryderyk Zoll, biskupi łacińscy: Józef 
Bilczewski, Anatol Nowak, Adam Sapieha, Jó-
zef Teodorowicz, Leon Wałęga oraz miejscowi 
Józef Sebastian Pelczar i Karol Fischer, a także 
przemyscy świeccy dygnitarze123.

Pojawienie się nowego, prężnego lide-
ra życia narodowego w Przemyślu, jakim był 
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bp Kocyłowski, niemal zbiegło się z ogłosze-
niem niepodległości przez Ukraińską Repu-
blikę Ludową 22 stycznia 1918 roku. Podpi-
sanie traktatu brzeskiego 9 lutego 1918 roku 
pomiędzy Cesarstwem Niemieckim i Austro-
-Węgrami a nowym podmiotem politycznym 
wywołało wśród mieszkańców Przemyśla 
sprzeczne reakcje. Miejscowi Ukraińcy cieszyli 
się z poparcia dla niezależnej Ukrainy ze stro-
ny państw centralnych. Uczucie to wzmocniło 
także późniejsze poparcie uchwał traktatowych 
21 lutego 1918 roku przez biskupów grecko-
katolickich124. 24 lutego 1918 roku na rynku 
w Przemyślu miejscowi Ukraińcy zorganizowali 
wielki wiec poparcia dla Centralnej Rady – 
rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przema-

wiał na nim między innymi poseł dr Wołodymyr  
Zahajkewycz. Aktywny politycznie był też na-
uczyciel przemyskiego gimnazjum ukraińskiego 
Jewhen Forostyma, który kilka dni później wygło-
sił antypolską mowę na wiecu w Jarosławiu125.

O ile wśród ukraińskich mieszkańców miasta 
traktat brzeski rozbudził nadzieję, o tyle obu-
rzył Polaków. Bp Pelczar, dowiedziawszy się, że 
w Przemyślu ma zostać zwołany specjalny wiec 
protestacyjny w sprawie postanowień trakta-
tu, poprosił przewodniczącego Organizacji 
Polskich Feliksa Przyjemskiego o możliwość 
zabrania na nim głosu. Zdecydowany protest 
hierarchy przeciw włączeniu Chełmszczyzny 
do Ukrainy i przyznanie się do błędu w oce-
nie sytuacji politycznej podczas zebrania 
w budynku przemyskiego „Sokoła” 17 lutego 
1918 roku były momentami kluczowymi w jego 
kontaktach ze społecznością polską126. Rów-
nież fakt, że zdanie swoje niemal in extenso 
powtórzył na zebraniu Rady Państwa w Wied-
niu, zjednał mu dużą sympatię polskich miesz-
kańców Przemyśla. Dzień później po zebraniu 
w „Sokole” odbył się wiec protestacyjny: Wspa-
niała była mowa ks. prof. Momidłowskiego na 
rynku, który nie krępując się żadnymi wzglę-
dami, wypowiedział słowa prawdy pod adre-
sem Wiednia i Berlina127. Po przemówieniu ks. 
prof. Stefana Momidłowskiego zebrani złożyli 
przysięgę, że nie oddadzą ani piędzi polskiej 
ziemi. Odśpiewano Rotę i udano się przed pa-
łac biskupi, by wyrazić uznanie bp. Pelczarowi 
za jego postawę128. Na rynku wśród około 15 ty-
sięcy mieszkańców byli też alumni Seminarium 
Duchownego. Warto dodać, że w następnych 
dniach społeczność tej instytucji zaangażowa-
ła się w zbieranie datków na byłych legioni-
stów, którzy ukrywali się u przemyślan przed 
żandarmerią austriacką. Siedemnastu z nich 
mieszkało pokątnie w budynku seminaryjnym, 
a następnie zostało przeniesionych do miejsc, 
gdzie mogli być bezpieczniejsi.

Z kolei w Seminarium Nauczycielskim Żeń-
skim, gdzie społeczność nauczycieli i uczen-
nic była mieszana narodowościowo, już wio-
sną 1918 roku doszło do pierwszych tarć. Na 
konferencji grona pedagogicznego Ołena 
Kulczycka zwróciła uwagę dyrektorowi, że trzy 
polskie uczennice pozdejmowały w niektórych 
salach portrety cesarza Karola, Tarasa Szew-
czenki i herby ruskie, i zażądała przykładnego 
ich ukarania. Dyrektor Emil Zaremba, który znał 
całą sprawę, poczuł się dotknięty publicznym 

zwróceniem mu uwagi i ostatecznie odłożył ją 
do dalszego wyjaśnienia129. Omawiał ją z na-
uczycielami 29 kwietnia 1918 roku, przesłu-
chawszy ponad 100 uczennic, z czego wszyst-
kie Ukrainki. Te miały podkreślić, że dotąd nie 
było żadnych konfliktów na tle narodowym 
między koleżankami. Z kolei trzy Polki, które 
zdjęły portrety, uczennice pierwszej klasy, nie 
tylko ich nie zniszczyły, ale także przyznały się 
do winy. Podczas konferencji wypowiadali się 
nauczyciele obu narodowości i ostatecznie za-
decydowano, że dyrektor udzieli winowajczy-
niom publicznej nagany130.

O ile sytuację w szkole udało się w miarę 
mądrze rozwiązać, o tyle w innych gremiach 
tarcia narodowościowe były coraz silniejsze. 
Przykładowo 18 kwietnia 1918 roku podczas 
obrad Rady Przybocznej miasta radca Roman 
Dmochowski postanowił zerwać z tradycją 
i złożył wniosek w języku ukraińskim. Spotka-
ło się to z oporem radnych polskich i żydow-
skich, podkreślających, że inne wnioski niż 
formułowane w języku polskim nie będą roz-nie będą roz-
patrywane131. Gdy w końcu 2 lipca 1918 roku 
wybrano tymczasową Radę Miejską, już na po-
siedzeniu 16 lipca dwaj radni ukraińscy ks. Ba-
zyli Lewicki i prof. Andrzej Sabat zażądali, by 
miasto przejęło na siebie utrzymanie szkoły 
powszechnej im. Markiana Szaszkiewicza. Był 
to postulat powtarzany podczas obrad od dzie-
więciu lat – do tej pory bowiem żadna szkoła 
tego typu z ukraińskim językiem nauczania nie 
była utrzymywana przez miasto, w przeciwień-
stwie do szkół polskich, które mogły liczyć na 
pełne finansowanie132. Z kolei podczas obrad 
25 lipca prof. Sabat żalił się, że obrady Rady 
odbywały się tylko w języku polskim, ale postu-
laty, by je rozszerzyć również na język ukraiń-
ski, obalono133.

Wydarzenia z jesieni 1918 roku, przy nie-
ustannym rozkładzie struktur państwa au-
stro-węgierskiego, przynosiły ciągłe zmiany. 
Manifest Rady Regencyjnej z 7 październi-
ka 1918 roku, zapowiadający niepodległość 
Polski, został bardzo entuzjastycznie przyję-
ty przez polską część mieszkańców miasta. 
20 października 1918 roku sufragan bp Karol 
Fischer odprawił mszę świętą dziękczynną, 
podczas której stosowne kazanie wygłosił ks. 
Stefan Momidłowski. Nabożeństwo zakoń-ń-
czono uroczystym odśpiewaniem Te Deum 
oraz Boże, coś Polskę. Potem odbyło się oko-
licznościowe zebranie w „Sokole”, na którym 

zgromadzeni proklamowali rezolucję, ogła-
szając się obywatelami państwa polskiego134. 
W kronice Seminarium Duchownego zapi-
sano: Oto Polska, rozdarta na trzy części, po 
półtorawiekowej niewoli, łączy się na powrót 
i zmartwychwstaje. Wprawdzie ciąży nad nami 
jeszcze łapa wroga, jeszcze słychać o gwał-
tach krzyżackich potomków i widać jeszcze na 
ulicach polskich miast pruskie „pickelhauby” 
i austriackie kaszkiety, ale godziny ich w Pol-
sce są policzone. Nie włada bowiem światem 
niemiecki, lecz katolicki i sprawiedliwy Bóg. 
(W ostatnich czasach wymyślił sobie cesarz 
Wilhelm niemieckiego boga, o którym nieraz 
wspominał w swych mowach)135.

Polacy w Przemyślu byli rozdarci politycznie 
między dwoma najbardziej popularnymi ugru-
powaniami, to jest endecją, której przewodził 
dr Leonard Tarnawski, i socjaldemokratami 
z dr. Hermanem Liebermanem, który dzięki 
udanej obronie legionistów w Marmaros-Szi-
get zyskał jeszcze większy autorytet. Ukraińcy, 
na czele z dr. Teofilem Kormoszem i dr. Wo-
łodymyrem Zahajkewyczem, nie kryli swoich 
ambicji politycznych. Do tego dochodziła 
duża mniejszość żydowska, również podzielo-
na. Koniec rządów austriacko-węgierskich był 
niezmiernie skomplikowany i burzliwy, a zmie-
niające się wydarzenia we Lwowie, w Krako-
wie, Warszawie czy Kijowie motywowały miej-
scowych działaczy do podejmowania nowych 
form aktywności. Wiec w „Sokole” był ustosun-
kowaniem się społeczności polskiej miasta do 
oświadczenia z 18 i 19 października, w którym 
Ukraińskie Zgromadzenie Konstytucyjne utwo-
rzone we Lwowie postulowało utworzenie pań-
stwa ukraińskiego z Galicji Wschodniej po San, 
z Łemkowszczyzny, Bukowiny i północnych Wę-
gier. Podczas spotkania ogłoszono rezolucję, 
w której jego uczestnicy ogłosili się obywatela-
mi Polski i wyrazili uznanie wobec orędzia pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Wo-
odrowa Wilsona, w którym w 13 punkcie mówił 
on o konieczności utworzenia niepodległego 
państwa polskiego z dostępem do morza.

Trudna jesień i zima 1918 roku

Pod koniec października 1918 roku sytuacja 
pomiędzy Polakami a Ukraińcami coraz bar-
dziej się zaogniała i każda ze stron czyniła 
przygotowania do przejęcia władzy w mieście. 
W tym czasie austriackie ministerstwo wojny 
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mianowało naczelnikiem komendy Przemy-
skiego Okręgu Wojskowego Polaka, gen. Sta-
nisława Puchalskiego, który 30 października 
objął urzędowanie. Wezwał on dzień później 
na rozmowę delegatów ludności polskiej, 
dr. Leonarda Tarnawskiego, księcia Władysła-
wa Sapiehę i Feliksa Przyjemskiego. Mieli oni 
zapewnić spokój w mieście do chwili przybycia 
delegacji Polskiej Komisji Likwidacyjnej, której 
spodziewano się nazajutrz. Warto jednak pa-
miętać, że był to czas, kiedy austriacki zarząd 
wojskowy i cywilny tracił na znaczeniu i de fac-
to nie odpowiadał już za nic.

W godzinach porannych dotarły do mia-
sta wieści, że Ukraińcy zajęli Lwów. Wtedy to 
członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej 
wraz z oddziałami Polskiego Korpusu Posiłko-łko-
wego i Polskich Kadr Wojskowych przeprowa- i Polskich Kadr Wojskowych przeprowa-
dzili akcję opanowania miasta, w skutek czego 
w godzinach popołudniowych Przemyśl zna-
lazł się w rękach polskich. Zaskoczone prze-
biegiem wydarzeń były nie tylko Zjednoczenie 
Towarzystw Polskich i kierownictwa polskich 
partii politycznych, ale również Ukraińska 
Rada Narodowa, która była niezorientowana 
co do liczebności oddziałów polskich i nie-
przygotowana do objęcia władzy w mieście. 
W rezultacie pośrednictwa delegacji Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej, która przybyła w godzi-
nach popołudniowych z Krakowa, doszło do 
rozmów polsko-ukraińskich, w których wyniku 
powołano Komisję Rządzącą składającą się 
z ośmiu członków, w tym czterech Polaków (Fe- ośmiu członków, w tym czterech Polaków (Fe-, w tym czterech Polaków (Fe-
liks Przyjemski, Herman Lieberman, Leonard 
Tarnawski i Włodzimierz Błażowski) i czterech 
Ukraińców (Wołodymyr Zahajkewycz, Iwan 
Żołnir, Andrij Aliśkiewicz i prof. Michał Dem-, Andrij Aliśkiewicz i prof. Michał Dem-
czuk), w celu utrzymania ładu w mieście i po-
wiecie. Utworzono też wspólną, polsko-ukraiń-
ską milicję.

Jednak utrzymanie porozumienia było prak-
tycznie niemożliwe i już w nocy z 3 na 4 listo- 
pada Ukraińcy zajęli Przemyśl. Na wieży zam-
ku zawieszono flagę niebiesko-żółtą, która 
miała potwierdzać wcielanie w życie postano-
wień Ukraińskiej Rady Narodowej o utworze-
niu państwa ukraińskiego. Tego samego dnia 
w katedrze greckokatolickiej (obecny kościół 
Ojców Karmelitów) ks. bp Jozafat Kocyłowski 
odprawił uroczyste nabożeństwo, proklamując 
przyłączenie Przemyśla do Ukrainy. Jego po-
stawa znacząco wpłynęła na duchowieństwo 
tego obrządku, które czynnie angażowało się 

w walki. Z kolei duchowieństwo łacińskie, jak 
i polska część mieszkańców prawobrzeżnej 
części miasta bardzo negatywnie przyjęły jego 
słowa.

Tymczasem w okolicy trwały walki, choć 
podejmowano próby mediacji. Od strony 
Krakowa 11 listopada nadciągała już jednak 
odsiecz, w której wyniku miasto zostało odbi-
te przez Polaków. Ale dopiero około godziny 
13.00 następnego dnia wszystkie obiekty woj-
skowe na peryferiach Przemyśla zostały opa-
nowane przez oddziały mjr. Juliana Stachie-
wicza, a główni działacze ukraińscy zostali 
przewiezieni do Krakowa i internowani136. Ze 
względu na złe warunki życia obozowego za-
równo w podkrakowskim Dąbiu, jak i w pod-
przemyskich Pikulicach opiekę nad nimi przez 
kolejne miesiące próbowały sprawować kobie-
ty zrzeszone w Sojuzie Ukrainok. Wielokrotnie 
apelowały one do władz polskich o poprawę 
sytuacji higienicznej i żywieniowej oraz o bar-
dziej humanitarne traktowanie internowanych. 
Część działaczy, na przykład Andrij Aliśkie-ęść działaczy, na przykład Andrij Aliśkie-na przykład Andrij Aliśkie-
wicz, uciekło i już do końca życia pozostało na 
emigracji.

W mieście stosunki narodowościowe pozo-
stawiały wiele do życzenia i najogólniej można 
powiedzieć, że panowała nieufność pomiędzy 
Polakami, Ukraińcami i Żydami. Otwarcie pisa-
ła o tym nawet narodowa „Ziemia Przemyska”, 
która po kilkudniowej przerwie wznowiła swo-
ją działalność 10 listopada, począwszy zaś od 
14 listopada wychodziła jako dziennik. Na cze-
le redakcji stanął polonista gimnazjum zasań-
skiego dr Władysław Tarnawski. Inny polonista, 
Czesław Mączyński z I gimnazjum, od 1914 
roku służący w wojsku austriackim, był wtedy 
głównodowodzącym obroną Lwowa.

Na Zasaniu w tym czasie Wincenta Tar-
nawska wraz z innymi paniami i pannami ze 
Związku Polek prowadziła kuchnię wojskową. 
Jej zaangażowanie w pomoc żołnierzom pol-
skim przez kolejne miesiące było niezwykłe 
i stanowczo wyróżniało się na tle działań po-
mocowych w innych miejscach na mapie od-
radzającej się Polski.

W okresie walk w mieście nauka zosta-
ła przerwana i dopiero 19 listopada młod-
sza część młodzieży gimnazjalnej wróciła 
do szkoły, by kontynuować edukację. Dzień 
wcześniej odbyło się w katedrze uroczyste na-
bożeństwo dziękczynne za przywrócenie Pol-
sce niepodległości dla uczniów i nauczycieli 

szkół średnich. Starsze roczniki w większości 
nadal jednak pozostawały w wojsku. Dopiero 
31 stycznia 1919 roku większość powróciła do 
szkół. Wkrótce doszło do wzajemnych niesna-
sek pomiędzy uczniami polskimi i żydowskimi, 
a nawet do tego, że ci pierwsi oświadczyli dy-
rektorom obu polskich gimnazjów, że nie będą 
uczęszczać na zajęcia do wspólnych klas. Mło-
dzież żydowska na ogół nie angażowała się 
w walki, choć generalnie społeczeństwo pol-
skie oskarżało Żydów o sympatie proukraińskie 
i takąż postawę podczas walk o Przemyśl, co 
szybko przeniosło się również na grunt szko-
ły (o pierwszych przejawach tej tendencji in-
formował już na początku grudnia 1918 roku 
„Nowy Głos Przemyski”). Wielu uczniów-Ukra-
ińców nadal znajdowało się w ukraińskich 
formacjach wojskowych. Nauka nie odbywała 
się wcale, ponieważ oba budynki, główny i fi-
lialny, do wiosny 1919 roku zajmowało wojsko 
polskie137.

Jednocześnie nadal trwały walki na wschód 
od miasta, paradoksalnie z tygodnia na tydzień 
coraz bardziej krwawe. Wynikało to z faktu, 
że walczący zdążyli się już przez lata oswoić 
z okrucieństwami wojny, niejednokrotnie wie-
rząc, że jedynie poprzez eliminację przeciwni-
ka będą w stanie wybić się na niepodległość. 
Braki w zaopatrzeniu w podstawowe towary 
oraz zniecierpliwienie determinacją z obu 
stron dodatkowo wyzwalały agresję. W Prze-
myślu 2 grudnia odbył się pogrzeb Alfonsa Ró-
życkiego, byłego ucznia gimnazjum na Zasa-
niu, który jako ułan wojsk polskich dostał się do 
niewoli ukraińskiej w czasie walk o Siedliska, 
a potem był torturowany i zabity. Jeszcze więk-
szym echem odbiły się zmiany na froncie i bi-
twa pod Niżankowicami 13 grudnia, w której 
zginęło kilkunastu uczniów przemyskich szkół 
średnich, głównie z gimnazjum zasańskiego. 
Ich pogrzeb, który przerodził się w uroczy-
stą manifestację narodową, odbył się trzy dni 
później i wzięły w nim udział wszystkie polskie 
szkoły wraz z gronem pedagogicznym138. Na-
bożeństwo żałobne w katedrze celebrował ks. 
prałat Władysław Sarna, a przed budynkiem 
I gimnazjum przy ulicy Juliusza Słowackiego 
główną mowę pogrzebową wygłosił dr Włady-
sław Tarnawski.

Według koncepcji przyjętej w drugiej po-
łowie listopada 1918 roku przez przedstawi-
cieli Polskiej Rady Narodowej i Polskiej Rady 
Robotniczo-Żołnierskiej przyszła Rada Miejska 

miała odzwierciedlać wielonarodowy charak-
ter Przemyśla. Podstawą dokonanego podzia-
łu był odsetek poszczególnych narodowości 
wśród ogółu mieszkańców miasta. Powstała 
Żydowska Rada Ludowa, która desygnowała 
swoich przedstawicieli, a na pierwszym posie-
dzeniu Rady Miejskiej 26 listopada 1918 roku 
dr Leib Landau, późniejszy przewodniczący 
Klubu Żydowskiego, zadeklarował chęć współ-
pracy. Nie wyrazili jej jednak miejscowi Ukra-
ińcy, dlatego nie udało się zrealizować w pełni 
przyjętej zasady. Na pierwszym posiedzeniu 
wybrano członków Rady Miejskiej, w której 
skład weszli: burmistrz Józef Kostrzewski, wi-
ceburmistrzowie Michał Bystrzycki i Mieczy-
sław Wiśniewski oraz asesorowie: Włodzimierz 
Błażowski, Rudolf Burda, dr Józef Scheinbach, 
Dominik Teluk i Józef Zajączkowski139. Dzięki 
przyznaniu kobietom pełni praw politycznych 
najpierw w Manifeście Tymczasowego Rządu 
Ludowego Republiki Polskiej do Ludu Pol-
skiego z 7 listopada, następnie potwierdzo-
nych decyzją rządu Jędrzeja Moraczewskiego 
z 28 listopada również one posiadały bierne 
i czynne prawo wyborcze. Dlatego członkami 
40-osobowej Polskiej Rady Narodowej, powo-
łanej 22 listopada, zostały Wincenta Tarnawska 
i Michalina Bojarska, a nowej Rady Miejskiej – 
Michalina Bojarska i Wiktoria Grunetowa. Pol-
ska Rada Narodowa zawiesiła swoją działal-
ność 21 lutego 1919 roku140.

Na przełomie 1918 i 1919 roku Polki o wie-
le bardziej niż w politykę zaangażowane były 
w pomoc rannym w szpitalach. Te bowiem były 
słabo zaopatrzone i brakowało w nich rąk do 
pracy. Wincenta Tarnawska i Jadwiga Tyszec-
ka zorganizowały Komitet Kobiecy Opieki nad 
Rannymi Żołnierzami. Od 22 listopada 1918 
roku, przy współudziale Ligi Kobiet, członki-
nie Komitetu, z których większość należała do 
Związku Polek, opiekowały się szpitalem za-
łogowym nr 3 i szpitalem zapasowym nr 2141. 
Poza stałą pielęgnacją chorych zajmowały 
się zaopatrywaniem rannych w żywność, pa-
pierosy, gazety i organizowały im dodatkowe 
atrakcje, takie jak gwiazdkę z okazji Bożego 
Narodzenia142. W okresie wskrzeszania pań-
stwowości święta rodzinne czy kościelne były 
dodatkową okazją zamanifestowania jedno-
ści i poświęcenia dla odzyskiwanej ojczyzny. 
Obowiązek społeczny nakazywał spędzenie 
ich nie tylko w gronie najbliższych, ale nade 
wszystko z tymi, którzy z bronią w ręku walczyli 
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o niepodległość kraju, aby chociaż w tak sym-
boliczny sposób wyrazić im swoją wdzięczność 
za przelaną krew.

W wyniku pierwszych wyborów w wolnym 
państwie polskim, które odbyły się 26 stycznia 
1919 roku, do Sejmu Ustawodawczego zostali 
wybrani dr Leonard Tarnawski i dr Herman 
Lieberman. Warto pamiętać, że środowiska 
ukraińskie w dużej mierze zbojkotowały wybo-
ry, które odbywały się w czasie ciągle jeszcze 
trwającej wojny. Niemniej jednak wybory stycz-
niowe ugruntowały pozycję prawną państwa 
polskiego na obszarze Galicji Wschodniej (na-
zywanej w nomenklaturze II Rzeczypospolitej 
Małopolską Wschodnią), ale bynajmniej nie 
oznaczały zakończenia działań wojennych. 
Wojna polsko-ukraińska 1918–1919 wykopała 
ogromną przepaść we wzajemnych relacjach, 
która podtrzymywana była między innymi nie-
jasnym statusem prawno-politycznym regionu 
przez pierwsze lata istnienia państwa polskie-
go. Ukraińcy, nie pogodziwszy się z poraż-
ką w dążeniach niepodległościowych, liczyli 
chociaż na autonomię regionu. Jednak decy-
zją Rady Ambasadorów w 1923 roku tereny te 
zostały całkowicie włączone do Polski. Decyzja 
ta oznaczała poniekąd zakończenie procesów 
walk o granice państwa polskiego, jak i po-
grzebanie nadziei Ukraińców na namiastkę 
własnej państwowości.

Zakończenie

W prasie obcojęzycznej przez długi czas 
utrzymywał się obraz Przemyśla jako jednego 
z najbardziej krwawych miejsc walk w okre-
sie Wielkiej Wojny. Wizerunek ten potęgowały 
kartki i fotografie ukazujące zniszczenia for-
tów i umocnień twierdzy, a także niezmiernie 
ekspresyjny w swym wyrazie obraz Wilhelma 
Gausego Eine russische Kolonne bei Festung 
Przemyśl 1914, reprodukowany nawet w ame-
rykańskiej prasie. Przemyśl jawił się zatem jako 
miejsce totalnego zniszczenia, bestialstwa woj-
ny i upadku ludzkości.

Tymczasem o ile symboliczne znaczenie 
Twierdzy Przemyśl jeszcze przez jakiś czas 
istniało w świadomości zwłaszcza żołnierzy, 
polityków, dziennikarzy i artystów, o tyle mia-
sto szybko uległo zapomnieniu. Co więcej, 
okazało się, że od czerwca 1915 roku znów 
stało się ośrodkiem średniej wielkości, jakich 
nie brakowało nie tylko na pograniczu polsko-

-ukraińskim, ale i w Europie. Zarówno ci, którzy 
przeżyli okupację rosyjską, jak i powracający 
z przymusowego, wielomiesięcznego wygna-
nia musieli się zderzyć z nową rzeczywistością: 
postępującym kryzysem struktur państwa, prze-
jawiającym się między innymi w problemach 
w zarządzaniu Galicją i z poważnymi brakami 
w zaopatrzeniu. Dla wielu ludzi wychowanych 
i funkcjonujących w postawie lojalistycznej wo-
bec monarchii zmiana jakości życia przyniosła 
kryzys osobowościowy, a w końcu – przyśpie-
szenie decyzji o opowiedzeniu się albo po 
stronie polskiej, albo ukraińskiej w przyszłym 
konflikcie o Galicję. Mieszkańcy Przemyśla 
przestali zatem żyć w twierdzy fizycznej, ale 
stali się zakładnikami murów, które wzniosły 
nowoczesne nacjonalizmy. Nie oznacza to 
jednak, że wszyscy przemyślanie, bez wzglę-
du na narodowość, skupieni byli tylko na pra-
cy niepodległościowej – paradoksalnie czas 
wojny przyniósł też powstanie kilku ważnych 
instytucji kultury, a życie teatralne czy muzycz-
ne stało wówczas w mieście na niezłym pozio-
mie. Oprócz jednostek oddanych irredencie 
nie brakowało bowiem ludzi, którzy oddawali 
się rozrywce, chcąc zapomnieć o powsze-
dnich troskach, a zwłaszcza tych, którzy przez 
codzienną pracę próbowali wiązać koniec 
z końcem. I o ile dla Polaków odzyskanie nie-
podległości stało się ziszczeniem ich marzeń 
o samodzielnym bycie państwowym, o tyle dla 
Ukraińców przegrana w wojnie polsko-ukraiń-
skiej była gorzkim i bolesnym doświadczeniem, 
z którym wielu z nich nie umiało się pogodzić 
w kolejnych latach.

Tomasz Pudłocki (ur. 1981) – doktor habilitowany 
nauk humanistycznych w zakresie historii, specjal-
ność: historia kultury, nauki i wychowania; adiunkt 
w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Collegium Invisibile w Warszawie. Stypendysta 
Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku 
(2012/2013) oraz Fundacji Fulbrighta (2015/2016). 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 
w latach 2011–2013. Kierunki badań: historia 
społeczno-kulturowa Galicji, historia kobiet XIX 
i XX wieku, polsko-brytyjskie i polsko-amerykańskie 
relacje intelektualne. Najważniejsze publikacje: 
Ambasadorzy idei. Wkład intelektualistów w pro-
mowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej 
Brytanii w latach 1918–1939 (Kraków 2015); Iskra 
światła czy kopcąca pochodnia? Inteligencja 

w Przemyślu w latach 1867–1939 (Kraków 2009); 
redaktor naukowy (wraz z Katarzyną Sierakowską): 
Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich. 
Wybrane zagadnienia (Warszawa 2013). Redaktor 
naczelny „Rocznika Przemyskiego”. Członek mię-
dzy innymi Komisji Historii Kobiet Polskiej Akademii 
Nauk oraz Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii 
Umiejętności. 

Przypisy

Artykuł jest zmienioną i poszerzoną wersją tekstu: 
T. Pudłocki, Elity Przemyśla po upadku Twierdzy 
(1915–1918) [w:] Metamorfozy społeczne, t. 20, 
Studia i materiały do dziejów społecznych Polski 
1914–1918, red. K. Sierakowska, Warszawa 
2018, s. 231–258.
Zob. szerzej: T. Pudłocki, Iskra światła czy 
kopcąca pochodnia? Inteligencja w Przemyślu 
w latach 1867–1939, Kraków 2009. Ze wzglę-
du na charakter niniejszej publikacji przypisy 
ograniczyłem do minimum, odwołując się albo 
do najnowszej literatury przedmiotu, albo do 
podstawowej. Zainteresowany czytelnik znajdzie 
w wybranych pozycjach odnośniki do szczegóło-
wej bibliografii. 
Zob. m.in.: F. Forstner, Twierdza Przemyśl, tłum.  
J. Bańbor, Warszawa 2000; T. Idzikowski, Twier-
dza Przemyśl. Powstanie, rozwój, technologie, 
Krosno 2014; M. Dalecki, Samosąd na moska-
lofilach w Przemyślu podczas pierwszej wojny 
światowej, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 
1994, t. 7–8, s. 151–157; Węgrzy w twierdzy 
przemyskiej w latach 1914–1915, red. I. Lagzi, 
Warszawa–Przemyśl 1985. 
Brak szczegółowych badań na temat obecności 
Przemyśla w prasie światowej w okresie walk 
o Twierdzę. Ale nawet pobieżne przeglądnię-
cie dzienników i tygodników zdigitalizowanych 
i udostępnionych na stronach Biblioteki Kon-
gresu USA czy Austriackiej Biblioteki Narodowej 
daje imponujące wyniki. 
Zob. np. relację René Martiala – idem, La 
Pologne jadis et de nos jours, Paris 1928 (Nous 
roulons maintenant vers l’ouest, tout le long de 
cette route infinie que les Russes dévastèrent 
jusgu’à Przemyśl. Le paysage n’a pas sa couleur 
habituelle, car les plaines, les champs sont en-
core inondés. Le ciel est devenu gris, nuageus, 
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B
30 października. Ukraińska grupa spiskowa 
z Batalionu Zapasowego 9 Pułku Piechoty 
w Żurawicy uwięziła żołnierzy pochodzenia 
nieukraińskiego. Opanowanie Żurawicy gro-
ziło odcięciem Przemyśla od kontaktów z Ga-
licją Zachodnią.

31 października. Gen. Stanisław Puchalski, 
austriacki komendant wojskowy Przemyśla i za-
razem dowódca wojsk polskich w Galicji z ra-
mienia Rady Regencyjnej, grozi zbuntowanym 
w Żurawicy pacyfikacją, przy użyciu jednostek 
węgierskich z miasta. Przedstawiciele Ukraiń-
skiej Rady Narodowej skutecznie kończą bunt, 
żołnierze ukraińscy rozchodzą się do domów. 
Jednocześnie gen. S. Puchalski apeluje do 
przedstawicieli polskiej ludności w mieście 
o niepodejmowanie działań zbrojnych. 

We Lwowie Ukraińska Egzekutywa Bojowa 
podejmuje decyzję o opanowaniu głównych 
miast Galicji Wschodniej. W świetle rozkazów 
Przemyśl mają opanować żołnierze 9 Pułku 
Piechoty z Żurawicy. Mosty na Sanie mają wy-
lecieć w powietrze. Rozkazy te nie zostają wy-
konane. 

1 listopada. Na wieść o walkach o Lwów oko-
ło godziny 8.00 członkowie Polskiej Organi-
zacji Wojskowej, kolejarze i ludność cywilna 
opanowują główne obiekty w mieście. Żołnie-
rze armii austro-węgierskiej (Niemcy, Austria-
cy, Węgrzy) zostają wezwani przez Polaków do 
opuszczenia obiektów wojskowych i udania 
się do domów. Przemyśl trafia w polskie ręce. 
Niewielkie oddziały ukraińskie opanowują ko-
szary w okolicznych wioskach. 

W drodze z Krakowa do Lwowa po południu 
w mieście zatrzymuje się delegacja Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej. Jej członkowie godzą 
skłócone polskie organizacje, skłaniają pol-
skie formacje wojskowe do podporządkowa-
nia się gen. S. Puchalskiemu. Doprowadzają 
do rozmów z Ukraińską Radą Narodową. w ich 
efekcie zostaje zawarta dwustronna umowa, 
w zamyśle zabezpieczająca porządek i spokój. 

2 listopada. W życie wchodzi porozumienie 
polsko-ukraińskie, przyjęte przez mieszkań-
ców na ogół z zadowoleniem. Powstaje pol-
sko-ukraińsko-żydowska Komisja Rządząca 
oraz polska i ukraińska milicja dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony 
mienia i kontroli magazynów wojskowych. 

3/4 listopada. Ukraińcy opanowują prawo-
brzeżny Przemyśl. Gen. S. Puchalski dostaje 
się do niewoli. W walkach zginie jeden żoł-
nierz polski i czterech ukraińskich.

4 listopada. Polacy odpierają atak sił ukraiń-
skich na Zasanie. Zostaje tutaj zorganizowania 
Polska Rada Narodowa, jako reprezentacja 
polskich władz centralnych, łącząca wszystkie 
siły polityczne i klasy społeczne. 

Strona ukraińska, niepewna własnej pozy-
cji i z braku wiedzy, jakimi siłami dysponują 
Polacy, proponuje zawieszenie broni. W nocy 
zostaje podpisany rozejm. Linię demarkacyjną 
w mieście i poza nim ustalono na Sanie, uzgod-
niono zwolnienie jeńców. Ukraińska Rada Na-
rodowa zobowiązuje się wydać połowę broni, 
sprzętu wojskowego i amunicji Polskiej Radzie 

Narodowej. Warunki rozejmu generalnie były 
przestrzegane. 

6 listopada. Nieudana próba ataku Ukraiń-
ców na Zasanie, z pozycji na wysokości Zakła-
du Braci Albertynów i Buszkowic.

Walki o Lwów i Przemyśl wywołują spory re-
zonans społeczny w Galicji Zachodniej. Suk-
cesy polskiej młodzieży we Lwowie i skuteczna 
obrona Zasania mobilizują ochotników, zasila-
jących oddziały odsieczy. 

9 listopada. Z Krakowa wyrusza odsiecz – 
67 oficerów i 273 szeregowych żołnierzy pod 
dowództwem mjr. Juliana Stachiewicza. 

10 listopada. Oddziały odsieczy docierają 
koleją do Żurawicy, a po południu na Zasanie. 
Na skutek braku koordynacji z dowództwem 
załoga pociągu pancernego „Odsiecz” (póź-
niej „Śmiały”) kilkakrotnie, bez rozkazu, mię-
dzy godziną 13.30 a 16.00, przejeżdża most 
kolejowy i ostrzeliwuje dworzec. 

11 listopada. Początek bitwy o Przemyśl. Po 
zajęciu stanowisk wyjściowych przez oddzia-
ły krakowskie i przemyskie, wobec braku od-
powiedzi strony ukraińskiej na złożone przez 
mjr. J. Stachiewicza ultimatum, o godzinie 
12.15 rozpoczyna się atak na prawobrzeżny 
Przemyśl. O godzinie 15.00 polskie siły prze-
kraczają San i prowadzą natarcie na centrum 
miasta. Do około godziny 20.00 w polskich rę-
kach znalazło się prawie całe miasto z wyjąt-
kiem Góry Zamkowej i Bakończyc. 

12 listopada. Do godziny 13.00 Polacy opa-
nowują całe miasto. Siły ukraińskie wycofują 
się w kierunku Pikulic, Siedlisk i Niżankowic. 

W walkach między 4 a 12 listopada szacun-
kowe straty po stronie polskiej wyniosły 15 za-
bitych i 30 rannych, po ukraińskiej 11 zabitych 
i nieznaną liczbę rannych. 

19 listopada. Z Przemyśla wyrusza na po-
moc Polakom we Lwowie odsiecz złożona ze 
140 oficerów i 1228 szeregowych.

22 listopada. Lwów zdobywają polskie for-
macje wojskowe. Siły ukraińskie podejmują 
działania zmierzające do odcięcia łączności 
miasta z Przemyślem. 

11 grudnia. Wobec bezpośredniego zagroże-
nia zajęcia Przemyśla przez wojska ukraińskie 
nadciągające od południa, dowodzący w mie-
ście gen. Zygmunt Zieliński podejmuje ofen-
sywę. Kilkudniowe walki są zacięte i krwawe.

13 grudnia. Polskie oddziały zdobywają 
Niżankowice. Tego dnia śmierć poniosło co 
najmniej 17 Polaków, w tym 11 przemyskich 
gimnazjalistów. 

16 grudnia. Pierwsze pogrzeby przemyskich 
uczniów poległych pod Niżankowicami. 

Dobiega końca ofensywa wojsk polskich 
z Przemyśla. Rozbite oddziały ukraińskie wy-
cofują się w kierunku Dobromila i Chyrowa. 
Tym samym kończy się okres zmagań o Prze-
myśl w 1918 roku. 
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Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu jesienią 1918 roku stanowiły epizod wojny w latach 1918–
1919, toczonej między Zachodnioukraińską Republiką Ludową a  polską społecznością Galicji 
Wschodniej, a po 22 listopada 1918 roku z Państwem Polskim. Wojna rozpoczęła się 1 listopada 
1918 roku od opanowania przez wojska ukraińskie Lwowa. Najszybciej pomoc dla polskich obroń-
ców miasta mogła nadejść z Galicji Zachodniej szlakiem kolejowym, wiodącym przez Przemyśl. 
Dysponenci miasta nad Sanem mogli więc zadecydować o losach wojny o całą Galicję Wschodnią. 

Burzliwa jesień 1918 roku w Przemyślu. 
Kalendarium działań wojennych

Grzegorz Klebowicz
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 wojna światowa i powstanie niepodległego 

państwa polskiego w poważnym stopniu zmie-
niły warunki rozwojowe Przemyśla. Likwidacja 
twierdzy i znaczne zmniejszenie liczebności 
garnizonu wojskowego pozbawiły go czyn-
nika kształtującego najbardziej dynamicznie 
jego rozwój w drugiej połowie XIX i na począt-
ku XX wieku. Władze rządowe w Warszawie 
nie podjęły żadnych poważniejszych działań, 
aby stratę tę zrównoważyć i podnieść ran-
gę miasta. Pomimo naturalnych predyspozy-
cji wynikających z liczby ludności, położenia 
geograficznego, roli w życiu gospodarczym 
i pozycji regionalnego ośrodka administracyj-
nego, Przemyśl nie został wybrany na siedzibę 
władz wojewódzkich. Powiat przemyski włą-
czono w 1921 roku ze względów politycznych 
do województwa lwowskiego. Kolejne zmiany 
w strukturach administracyjnych zmniejszyły 
jeszcze znaczenie miasta. W 1921 roku zosta-
ła zlikwidowana Okręgowa Komenda Policji 
Państwowej, istniejąca od 1919 roku, w 1924 
roku zaś − Okręgowy Urząd Ziemski funk-
cjonujący od 1921 roku, a więc dwa urzędy 
państwowe o charakterze ponadpowiatowym. 
W latach 1932–1933 zostały natomiast zlikwi-
dowane Izba Adwokacka i Izba Notarialna − 
dwie instytucje samorządu zawodowego utwo-
rzone w mieście jeszcze w okresie autonomii 
galicyjskiej. Likwidacja obu instytucji wynikała 
z przeprowadzonej wówczas w Polsce unifika-
cji ustawodawstwa dotyczącego adwokatury, 
notariatu i sądownictwa. W przeciwieństwie 
do powyższych zmian administracyjnych, ma-
jących negatywne skutki, niezwykle korzystne 
dla miasta okazało się zlokalizowanie w nim 
w 1921 roku wojskowego Dowództwa Okrę-
gu Korpusu nr X, które działało aż do wrze-
śnia 1939 roku. Pozwoliło to na zachowanie 

funkcji garnizonowych i wykorzystanie szere-
gu obiektów pozostałych po dawnej twierdzy. 
W polityce gospodarczej władz rządowych 
w Warszawie brak było również przez szereg 
lat wyraźnych inicjatyw wspierających rozwój 
Przemyśla. W okresie wielkiego kryzysu gospo-
darczego w latach 1929–1932 podjęły one na-
wet działania o negatywnych dla miasta kon-
sekwencjach, takie jak likwidacja w 1930 roku 
oddziału państwowego Banku Gospodarstwa 
Krajowego czy znaczna redukcja zatrudnienia 
w 1932 roku w nielicznych państwowych za-
kładach przemysłowych w mieście. Korzystne 
zmiany kierunku dotychczasowej polityki rzą-
dowej zapowiadało dopiero włączenie w 1937 
roku Przemyśla wraz z powiatem w obręb Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego. Realizację 
planowanych zamierzeń inwestycyjnych na 
terenie miasta i w jego najbliższej okolicy unie-
możliwił jednak wybuch II wojny światowej1.

I wojna światowa i walki polsko-ukraińskie 
w 1918 roku nie spowodowały większych znisz-
czeń w zabudowie i w infrastrukturze miejskiej. 
Ich skutkiem było jednak poważne zubożenie 
i pogorszenie się statusu materialnego miesz-
kańców Przemyśla. W okresie wojny polsko-
-ukraińskiej, a następnie wojny polsko-bolsze-
wickiej w latach 1919–1920, dochody ludności 
kształtowały się na bardzo niskim poziomie. Jed-
nocześnie trudna była sytuacja aprowizacyjna. 
Brakowało podstawowych artykułów pierwszej 
potrzeby i obowiązywał system reglamentacji. 
Od 1921 roku poprawiło się zaopatrzenie ryn-
ku w towary. Mieszkańcy Przemyśla odczuwali 
jednak dotkliwie skutki rosnącej inflacji. Pła-
ce nie nadążały bowiem za podwyżkami cen 
i spadkiem siły nabywczej marki polskiej. Infla-
cja sprzyjała natomiast zakładaniu w mieście 
nowych zakładów przemysłowych, z uwagi na 

łatwość spłaty kredytów inwestycyjnych zacią-
gniętych w tracącej wartość walucie. Rozwijał 
się również handel, szczególnie o charakte-
rze spekulacyjnym. Reforma walutowa prze-
prowadzona wiosną 1924 roku ustabilizowała 
ceny. Zarobki pozostawały jednak nadal niskie 
w porównaniu do kosztów żywności. W mieście 
występowało również stosunkowo wysokie bez-
robocie. Sytuację na rynku pracy częściowo 
poprawiły inwestycje realizowane przez wła-
dze miejskie w latach 1926–1928 oraz zazna-
czające się wówczas ożywienie ruchu budow-
lanego.

W okresie wielkiego kryzysu gospodarcze-
go od 1929 do 1934 roku nastąpił spadek 
dochodów ludności Przemyśla. Wynikał on 
ze zmniejszenia poziomu produkcji i wymiaru 
czasu pracy w zakładach przemysłowych, co 
spowodowało obniżenie wysokości wynagro-
dzeń, a także z zamrożenia płac w urzędach 
administracji państwowej i samorządowej. 
W tej sytuacji, pomimo równoczesnego spadku 
cen artykułów żywnościowych, wzrosły kosz-
ty utrzymania ludności. W latach 1929–1933 
wzrosło także znacznie bezrobocie. Stanowi-
ło to konsekwencję dużej redukcji zatrudnie-
nia we wszystkich zakładach przemysłowych 
w mieście, a także likwidacji niektórych zloka-
lizowanych w nim zakładów przemysłowych, 
oddziałów banków akcyjnych, banków spół-
dzielczych oraz urzędów i instytucji o charak-
terze ponadregionalnym. Poprawa koniunktury 
gospodarczej trwająca od 1934 roku umożli-
wiła wzrost dochodów ludności. Robotnicy 
w kilku przemyskich zakładach przemysłowych 
wywalczyli podwyżki płac w drodze strajków. 
Powstawały nowe miejsca pracy, między inny-
mi w uruchomionych niewielkich zakładach 
przemysłowych. Poziom bezrobocia w mieście 
w latach 1934–1939 uległ zmniejszeniu dzię-
ki ożywieniu się ruchu budowlanego wskutek 
wznoszenia nowych budynków przez inwesto-
rów prywatnych, samorząd miejski i państwo, 
a także dzięki inwestycjom z zakresu infrastruk-
tury miejskiej, realizowanym przez władze ko-
munalne przy wsparciu finansowym otrzymy-
wanym z Funduszu Pracy2.

Liczba ludności Przemyśla w 1921 roku 
wynosiła 47   958 osób. Uległa ona zmniej-
szeniu w stosunku do 1910 roku, kiedy liczył 
on 54  078 mieszkańców. Spadek ten wynikał 
głównie ze znacznej redukcji liczebności woj-
ska stacjonującego w mieście po likwidacji 

twierdzy przemyskiej. Garnizon wojskowy li-
czył bowiem w 1910 roku przeszło 8000 żoł-
nierzy. Uwzględniając ten fakt, należy stwier-
dzić, że liczba cywilnej ludności Przemyśla 
w 1921 roku była zbliżona do liczby 46 038 
cywilnych mieszkańców w 1910 roku. W latach 
1918–1921 występowały ruchy migracyjne po-
legające na napływie osób do miasta. W 1921 
roku napływ ten prawie całkowicie ustał i w ko-
lejnym dziesięcioleciu zwiększanie się liczby 
mieszkańców miasta następowało głównie 
wskutek przyrostu naturalnego. Ludność Prze-
myśla osiągnęła w 1931 roku liczbę 51 038 
mieszkańców3. W latach 1932–1939 liczba 
ludności Przemyśla zwiększała się zarówno 
wskutek przyrostu naturalnego, jak i migracji 
do miasta osób z okolicznych miejscowości po-
wiatu przemyskiego. Trudne jest ustalenie fak-
tycznej liczby mieszkańców Przemyśla bezpo-
średnio przed wybuchem II wojny światowej. 
W okresie tym nie przeprowadzono bowiem 
spisu powszechnego ludności, dysponujemy 
jedynie danymi przybliżonymi. Spośród nich 
najbardziej zbliżone do stanu rzeczywistego 
wydają się dane ankiety Związku Miast Pol-
skich z 1938 roku. Według nich w Przemyślu 
mieszkało w tym roku 58 500 osób4.

Społeczność Przemyśla składała się z trzech 
głównych grup narodowościowych. Najlicz-
niejszą z nich stanowili Polacy, drugie miejsce 
zajmowali Żydzi, trzecie zaś Ukraińcy. W la-
tach 1917–1919 do miasta napłynęła pewna 
liczba żydowskich emigrantów z Rosji i Ukra-
iny. Osiedlali się w nim również Żydzi pocho-
dzący z miejscowości w powiecie przemyskim. 
Spowodowało to nieznaczny wzrost odsetka 
tej grupy narodowościowej w ogólnej liczbie 
ludności. Według wyników spisu powszechne-
go z 1921 roku spośród mieszkańców Przemy-
śla narodowość polską zadeklarowały 29 523 
osoby, narodowość żydowską – 13 156 osób, 
narodowość ukraińską – 5119 osób, inną na-
rodowość – 160 osób. Liczba rzymskich katoli-
ków na podstawie wyników tego samego spisu 
ludności wynosiła 21 942, osób wyznania moj-
żeszowego – 18 360, grekokatolików – 7459, 
a osób innego wyznania – 1975.

W okresie od 1921 do 1931 roku nastą-
pił niewielki wzrost odsetka ludności polskiej 
wśród mieszkańców Przemyśla, w nieznacznym 
stopniu zwiększył się także odsetek ludności 
ukraińskiej. Równocześnie nieznacznie zma-
lał odsetek ludności żydowskiej, co wynikało 

Przemyśl  
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z jej migracji do innych ośrodków miejskich. 
Według danych powszechnego spisu ludno-
ści z 1931 roku język polski zadeklarowały 32 
673 osoby, język żydowski i hebrajski – 13 210 
osób, język ukraiński i ruski – 5007 osób, inny 
język – 148 osób. Wyniki tego spisu ludności 
wykazały równocześnie 25 154 osoby wyzna-
nia rzymskokatolickiego, 17 326 osób wyzna-
nia mojżeszowego, 8278 grekokatolików oraz 
280 osób innego wyznania6.

W przytoczonych wyżej danych ze spi-
sów ludności w latach 1921 i 1931 występują 
znaczne różnice pomiędzy liczebnością po-
szczególnych grup wyznaniowych ludności 
Przemyśla a danymi o narodowości i języku 
ojczystym jego mieszkańców. Przyczynę tego 
stanowiły nieprecyzyjność kryteriów narodo-
wości i języka ojczystego przyjętego w obu spi-
sach, procesy asymilacji ludności żydowskiej, 
brak jasno ukształtowanej świadomości naro-
dowej w stosunkowo licznej w Przemyślu gru-
pie rodzin mieszanych polsko-ukraińskich oraz 
podawanie przez część Ukraińców narodowo-
ści polskiej lub polskiego języka ojczystego ze 
względów koniunkturalnych7.

Nie mamy danych o składzie narodowościo-
wym i wyznaniowym ludności Przemyśla z okre-
su od 1932 do 1939 roku, które byłyby porów-
nywalne z danymi ze spisów powszechnych. 

Z pewnością jednak w tym czasie proporcje 
poszczególnych grup narodowościowych i wy-
znaniowych nie uległy zasadniczej zmianie.

Informacje o strukturze zawodowej i spo-
łecznej mieszkańców miasta zawierają publiko-
wane dane spisów ludności z 1921 i 1931 roku. 
Według tych danych źródło utrzymania niemal 
połowy ludności Przemyśla stanowiły przemysł 
i rzemiosło oraz handel i ubezpieczenia. Źró-
dłem utrzymania licznej grupy mieszkańców 
były także służba publiczna (administracja) 
oraz komunikacja i transport, w tym zwłaszcza 
kolej. Niewielkie znaczenie miało natomiast rol-
nictwo. Odsetek ludności czynnej zawodowo 
poza rolnictwem i leśnictwem wynosił ponad 
40 procent. W okresie od 1921 do 1931 roku 
nastąpiło zwiększenie się odsetka osób czyn-
nych zawodowo w przemyśle i rzemiośle oraz 
w handlu i ubezpieczeniach, zmalał zaś odse-
tek osób zatrudnionych w komunikacji i trans-
porcie. Osobami pracującymi zawodowo byli 
w większości robotnicy i chałupnicy, którzy sta-
nowili ponad 50 procent mieszkańców zatrud-
nionych w działach pozarolniczych. Grupa 
pracowników samodzielnych zatrudniających 
siły najemne była bardzo nieliczna. W grupie 
tej tylko niewielką część stanowili właścicie-
le większych przedsiębiorstw przemysłowych 
i handlowych. Pozostałe osoby z tej grupy 

były właścicielami zakładów rzemieślniczych 
i niewielkich sklepów lub wykonywały wolne 
zawody. Grupa pracowników samodzielnych 
niezatrudniających sił najemnych stanowiła 
ponad 20 procent ludności czynnej zawodo-
wo. Obejmowała ona głównie drobnych rze-
mieślników i sklepikarzy, angażujących często 
w charakterze osób pomagających członków 
swoich rodzin8.

Rozwój przestrzenny Przemyśla w latach 
1919–1939 dokonywał się w granicach admi-
nistracyjnych ukształtowanych w okresie auto-
nomii galicyjskiej. Trudnym problemem, który 
władze miejskie musiały rozwiązać po likwida-
cji twierdzy przemyskiej, było zagospodarowa-
nie terenów pofortecznych w obrębie miasta, 
stanowiących własność Skarbu Państwa. W ich 
pobliżu obowiązywały w dalszym ciągu prze-
pisy prawne utrudniające wznoszenie budyn-
ków. Zostały one uchylone ostatecznie dopiero 
w 1927 roku. Pomimo to przedmiotem zabie-
gów władz komunalnych, od momentu podję-
cia w listopadzie 1919 roku przez Ministerstwo 
Spraw Wojskowych decyzji o likwidacji Twier-
dzy Przemyśl, było właściwe wykorzystanie te-
renów dawnego wewnętrznego pasa fortyfika-
cji. Część z nich zamierzano rozparcelować 
na działki budowlane, a pozostałe zachować 
z przeznaczeniem na parki, skwery i place  

wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Wła-
dze miejskie popierały także starania osób 
prywatnych, spółdzielni mieszkaniowych i sto-
warzyszeń o lokalizację budownictwa na grun-
tach pofortecznych. Udanym przykładem za-
gospodarowania terenów dawnych umocnień 
fortecznych była budowa w latach 1924–1927 
osiedla Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na Winnej Górze9.

Rozwój przestrzenny Przemyśla był kształ-
towany w poważnym stopniu przez działania 
władz miejskich, wykonujących swoje kom-
petencje wynikające z prawa budowlanego. 
W latach 1919–1939 realizowały one założenia 
planu regulacji miasta opracowanego jeszcze 
w 1891 roku. Plan ten był już przestarzały i nie 
mógł stanowić podstawy do właściwego zago-
spodarowania przestrzeni miejskiej. W czerwcu 
1927 roku Tymczasowy Wydział Samorządowy 
we Lwowie polecił Wydziałowi Powiatowe-
mu w Przemyślu przystąpić do sporządzenia 
planu regulacyjnego dla dzielnicy Zasanie. 
W październiku 1927 roku na Zasaniu w Prze-
myślu odbyło się posiedzenie komisji złożonej 
z przedstawicieli Magistratu, Wydziału Powia-
towego oraz specjalistów, która ustaliła wytycz-
ne do sporządzenia planu regulacyjnego dla 
tej dzielnicy. Zwrócono przy tym uwagę na 
konieczność opracowania podobnego planu 
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Widok na przemyski Rynek, pocztówka z lat trzydziestych XX wieku
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Widok na plac Na Bramie i ulicę Adama Mickiewicza, pocztówka z drugiej połowy lat trzydziestych XX wieku 
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także dla prawobrzeżnej części miasta. Dalszą 
inicjatywę w tej sprawie przejęły w lutym 1928 
roku władze miejskie Przemyśla, które postano-
wiły powierzyć wykonanie planu regulacyjnego 
miasta prof. Ignacemu Drexlerowi z Politechni-
ki Lwowskiej. Ukończył on związane z tym pra-
ce prawdopodobnie na początku 1930 roku. 
Plan regulacyjny opracowany przez prof. Dre-
xlera mógł mieć jedynie tymczasowe zastoso-
wanie z uwagi na wejście w życie przepisów 
ustawy z 16 lutego 1928 roku, która zastąpi-
ła dotychczasowe plany regulacyjne planami 
zabudowania. Sporządzenie takiego planu 
dla danego miasta musiało być poprzedzone 
opracowaniem jego szczegółowych planów 
wysokościowych i sytuacyjnych, co wymaga-
ło znacznych nakładów finansowych. Władze 
miejskie Przemyśla przystąpiły w 1936 roku do 
prac pomiarowych i przygotowywania takich 
planów, przewidzianych do realizacji w cią-
gu kilku lat, powierzając ich wykonywanie inż. 
Karolowi Marszałkowi. Wybuch II wojny świa-
towej uniemożliwił ukończenie tego przed-
sięwzięcia. W latach 1934–1935 opracowano 
natomiast dwa częściowe plany zabudowania. 
W 1934 roku został sporządzony plan zabudo-
wania dzielnicy Podzamcze, w 1935 roku zaś – 
terenów wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza (od 
placu Na Bramie do ulicy Tomasza Zana)10.

Znaczącą rolę w rozwoju przestrzennym 
i budowlanym Przemyśla odegrała parcelacja 
dużych kompleksów gruntów prywatnych, pro-
wadzona w latach trzydziestych XX wieku pod 
nadzorem organów władz miejskich. W dziel-
nicy Zasanie rozparcelowano w całości folwark 
dr. Feliksa Drużbackiego na Podwiniu, część 
folwarku Panien Benedyktynek w rejonie ulic 
Jakuba Glazera i Franciszka Dolińskiego, grun-
ty Olgi Orzelskiej na Winnej Górze oraz grunty 
należące do Banku Spółdzielczego Rzemieśl-
ników i Rolników na przedmieściu Budy Małe. 
W prawobrzeżnej części miasta zostały nato-
miast częściowo rozparcelowane tereny po 
dawnych cegielniach przy ulicy Władysława 
Reymonta, przez które przeprowadzono nową 
ulicę Wojciecha Bogusławskiego, a także grun-
ty prywatne przy ulicy Wandy oraz grunty przy 
ulicy Juliusza Słowackiego, gdzie wytyczono 
ulicę Dionizego Czachowskiego11.

W latach 1919–1924 ruch budowlany 
w Przemyślu kształtował się na niskim pozio-
mie. Corocznie powstawało w mieście bardzo 
niewiele domów mieszkalnych. Nie wzniesiono 
w tym okresie żadnego budynku użyteczno-
ści publicznej. Do ożywienia ruchu budowla-
nego, jaki nastąpił od 1925 roku, przyczyniła 
się niewątpliwie wspomniana wyżej budowa 
osiedla mieszkaniowego Oficerskiej Spółdziel-

ni Mieszkaniowej na Winnej Górze. Najwięcej 
budynków oddano do użytku w 1927 i 1928 
roku. W gronie inwestorów budujących domy 
mieszkalne znalazły się również władze miej-
skie. Z ich finansów wzniesiono w latach 1926–
1927 komunalny blok mieszkalny przy ulicy 
Aleksandra Dworskiego.

Począwszy od połowy lat dwudziestych XX 
wieku w mieście zaczęto wznosić nowe bu-
dynki użyteczności publicznej. W 1925 roku 
została ukończona budowa gmachu Zakładu 
Sióstr Opatrzności Bożej przy ulicy Zygmunta 
Krasińskiego. Dwa lata później, w 1927 roku, 
oddano do użytku budynek wojskowej łaź-
ni garnizonowej przy ulicy Lipowej Górnej 
(obecnie Joachima Lelewela). W 1928 roku zo-
stał przekazany do użytku budynek Prywatne-
go Gimnazjum Koedukacyjnego Żydowskiego 
Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Prze-
myślu. W latach 1928–1929, w wyniku ada-
ptacji dawnej wojskowej ujeżdżalni koni oraz 
budynków po koszarach i niemieckiej szkole 
dla dzieci wojskowych, przy ulicy Adama Mic-
kiewicza powstał okazały gmach Domu Żoł-
nierza. W zakresie budownictwa sakralnego 
w latach 1922–1923 została ukończona budo-
wa neogotyckiego kościoła Księży Salezjanów 
w dzielnicy Zasanie, podjęta jeszcze w 1913 

roku, ale przerwana następnie z powodu wy-
buchu I  wojny światowej.

W okresie od 1930 do 1933 roku wskutek 
wielkiego kryzysu gospodarczego nastąpił 
spadek tempa ruchu budowlanego w mieście. 
Pojawiło się wówczas mniej budynków miesz-
kalnych niż w poprzednich latach. Wzniesiono 
jedynie nieliczne nowe gmachy użyteczności 
publicznej. W latach 1929–1931 przy ulicy 
Aleksandra Dworskiego powstał budynek Bur-
sy dla Młodzieży Rękodzielniczej i Handlowej 
im. Michała Bystrzyckiego. Nowe skrzydło 
dobudowano także w 1931 roku do jednego 
z budynków szkolnych zlokalizowanych na te-
renie kompleksu zabudowań Panien Benedyk-
tynek przy ulicy 22 Stycznia. Nową przemyską 
budowlą sakralną wzniesioną w latach 1931–
1934 była natomiast cerkiew Ojców Bazylia-
nów przy ulicy Salezjańskiej12.

Od 1934 roku, kiedy ruch budowlany się 
ożywił, aż do wybuchu II wojny światowej 
trwała korzystna koniunktura. Rozwijało się 
budownictwo mieszkaniowe, pod które wy-
korzystywano w znacznym stopniu tereny do-
tychczasowych pól uprawnych, sadów i ogro-
dów. W dzielnicy Zasanie nowa zabudowa 
powstawała najczęściej na osiedlach Podwinie 
i Kazanów oraz na przedmieściach Kmiecie, 
Lipowica, Budy Małe i Szajbówka. W prawo-
brzeżnej części miasta lokalizowano ją nato-
miast na osiedlu Podgórze oraz na przedmie-
ściach Zielonka i Lempertówka. Coraz więcej 
domów mieszkalnych o charakterze typowo 
miejskim budowano także w przylegającej do 
Przemyśla wsi Wilcze. Nową zabudowę stano-
wiły głównie domy jednorodzinne, w przypad-
ku przedmieść dominowały wśród nich budyn-
ki parterowe o konstrukcji drewnianej.

W mieście podjęto również inwestycje w za-
kresie budowy nowych gmachów użyteczno-
ści publicznej lub rozbudowy istniejących już 
obiektów o takim charakterze. W 1935 roku 
ukończono, rozpoczętą dwa lata wcześniej, 
dobudowę nowego skrzydła do gmachu Pań-
stwowej Szkoły Handlowej przy ulicy Aleksan-
dra Dworskiego. W latach 1934–1935 został 
wzniesiony nowy gmach poczty głównej przy 
ulicy Adama Mickiewicza. Z początkiem 1937 
roku oddano do użytku budynek żydowskiej 
Bursy dla Młodzieży Rękodzielniczej Stowa-
rzyszenia „Jad Charuzim” przy ulicy Stanisława 
Leszczyńskiego. W tym samym roku wykończo-
no ostatecznie budynek Prywatnej Średniej 

Gmach poczty głównej przy ulicy Adama Mickiewicza, zbudowany w latach 1934–1935, pocztówka z drugiej połowy lat trzy-
dziestych XX wieku Budowa głównego kolektora kanalizacyjnego na terenie wsi 

Przekopana w 1929 roku, wnętrze wykopu 
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Szkoły Towarzystwa Warsztatów Rękodzielni-
czych przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego, 
którego budowę rozpoczęto w 1929 roku. 
W latach 1936–1938 powstał gmach „Domu 
Katolickiego” przy ulicy Grodzkiej, stanowiący 
siedzibę stowarzyszeń katolickich. W 1938 roku 
ukończono również podjętą w poprzednim 
roku dobudowę nowego skrzydła do budynku 
szkolnego Prywatnego Gimnazjum Koeduka-
cyjnego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Lu-
dowej i Średniej w Przemyślu. W latach 1937–
1938 wzniesiono gmach Sądu Okręgowego 
przy ulicy Aleksandra Dworskiego, będący 
najbardziej okazałym obiektem użyteczności 
publicznej, jaki zbudowano w mieście w okre-
sie II Rzeczypospolitej. Ponadto w 1939 roku 
została ukończona budowa gmachu Stowa-
rzyszenia Sług Katolickich przy ulicy Zygmun-
ta Krasińskiego, przeznaczonego na dom dla 
emerytek – pomocnic domowych13.

Oprócz nowych budynków i obiektów sa-
kralnych architekturę Przemyśla wzbogacił tak-
że odsłonięty 11 listopada 1938 roku pomnik 
Orląt Przemyskich, zlokalizowany na placu 
Konstytucji. Upamiętniał on młodych wiekiem 
przemyślan poległych w walkach o niepodle-
głość i granice Polski w latach 1918–192114.

Przemyskie władze miejskie działające w la-
tach 1918–1927 nie pochodziły z wyboru, lecz 
wyłonione zostały w drodze kooptacji i miano-
wania. Członków Rady Miejskiej mianowała 
25 listopada 1918 roku Polska Rada Narodowa 
w Przemyślu, będąca miejscowym organem 
władzy dla miasta i powiatu. Na swoim pierw-
szym posiedzeniu 26 listopada 1918 roku Rada 
Miejska dokonała wyboru Magistratu. Stanowi-
sko burmistrza powierzono Józefowi Kostrzew-
skiemu, który sprawował tę funkcję do końca 
kadencji Rady, to jest do października 1927 
roku. W Radzie Miejskiej zasiadali przedstawi-
ciele endecji, Polskiej Partii Socjalistycznej, pił-
sudczyków i ugrupowań żydowskich. Brak było 
natomiast reprezentantów mniejszości ukraiń-
skiej, którzy odmówili udziału w jej pracach. 
W okresie kadencji w składzie osobowym Rady 
nastąpiły pewne zmiany. Częściowo zmienił się 
również skład Magistratu. Dwukrotnie w stycz-
niu 1921 roku i w październiku 1922 roku we 
władzach miejskich doszło do przesileń, które 
nieomal nie doprowadziły do ich rozwiąza-
nia i wprowadzenia rządów komisarycznych. 
Kryzysy te zostały jednak zażegnane i władze 
miejskie zakończyły swoją działalność dopiero 
w październiku 1927 roku.

23 października 1927 roku Urząd Woje-
wódzki we Lwowie rozwiązał Radę Miejską 
i wprowadził komisaryczny zarząd miasta. De-
cyzja ta była podyktowana nie tylko potrzebą 
powołania nowych władz miejskich w drodze 
wyborów, ale również względami politycznymi. 
Władze państwowe zamierzały bowiem wy-
korzystać wybory do przejęcia władzy w mie-
ście przez przedstawicieli obozu sanacyjnego. 
Funkcję komisarza rządowego objął Kazimierz 
Rościszewski. Powołano również Radę Przy-
boczną jako jego organ doradczy. Wybory 
do Rady Miejskiej odbyły się na przełomie 
czerwca i lipca 1928 roku. Zwyciężył w nich 
prosanacyjny Mieszczański Komitet Wyborczy, 
wspierany przez Blok Żydowski i ukraińską par-
tię UNDO. Magistrat wyłoniono na pierwszym 
posiedzeniu nowej Rady Miejskiej 26 września 
1928 roku. Burmistrzem został wybrany Roman 
Krogulecki, który pełnił ten urząd do końca 
grudnia 1933 roku. Skład osobowy Magistratu 
uległ pewnym zmianom w 1929 roku.

30 grudnia 1933 roku Minister Spraw We-
wnętrznych podjął decyzję o rozwiązaniu 
przemyskiego Zarządu Miasta i powołał na 
stanowisko komisarza rządowego Leonarda 
Chrzanowskiego, a na jego zastępcę Ludwi-

ka Skorskiego. Przyczynę tej decyzji stanowiły 
głównie błędy w gospodarce finansowej, któ-
re popełniły władze miejskie w latach 1931–
1933. Rozwiązaniu nie uległa natomiast 
dotychczasowa Rada Miejska, która funkcjono-
wała do momentu przeprowadzenia wyborów 
mających wyłonić nowe władze komunalne, 
działające zgodnie z zasadami ustrojowymi 
określonymi w Ustawie z 23 marca 1933 roku 
o częściowej zmianie ustroju samorządu tery-
torialnego. Wybory te odbyły się w maju 1934 
roku, jednak ze względu na protesty zgłoszone 
przez poszczególne komitety wyborcze i unie-
ważnienie list wyborczych ich wyniki zostały 
zatwierdzone dopiero w styczniu 1935 roku. 
Dały one zwycięstwo Bezpartyjnemu Blokowi 
Współpracy z Rządem (BBWR). Z listy tej partii 
do Rady Miejskiej weszli również radni popie-
rani przez ugrupowania żydowskie. Oprócz 
przedstawicieli BBWR w Radzie Miejskiej zna-
lazło się również czterech reprezentantów en-
decji i czterech PPS oraz tylko jeden przedsta-
wiciel Ukraińców. 26 lutego 1935 roku Rada 
Miejska dokonała wyboru Zarządu Miasta. Pre-
zydentem wybrano Leonarda Chrzanowskie-
go, pełniącego do tej pory funkcję komisarza 
rządowego.

Prace niwelacyjne przy ulicy Stanisława Augusta w 1930 roku

Pomnik Orląt Przemyskich na placu Konstytucji, 
odsłonięty 11 listopada 1938 roku

Roman Krogulecki, burmistrz Przemyśla w latach 1928–1933
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Ostatnie przed wybuchem II wojny świa-
towej wybory do Rady Miejskiej w Przemyślu 
odbyły się w maju 1939 roku. W ich wyniku 
sanacja straciła kilka mandatów na rzecz PPS, 
którą miało reprezentować jedenastu radnych. 
W Radzie Miejskiej znalazło się również kilku 
przedstawicieli ugrupowań żydowskich i en-
decji. Ukraińcy, protestując przeciwko unie-
ważnieniu części ich list, wycofali się z wy-
borów. Ze względu na zgłoszone protesty 
wyborcze Rada Miejska nie ukonstytuowała się 
do końca sierpnia 1939 roku i nie dokonała 
wyboru nowego Zarządu Miasta. W tej sytuacji 
funkcjonował dotychczasowy Zarząd Miasta. 
Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 
roku uniemożliwił podjęcie działalności przez 
władze miejskie wyłonione w wyniku wyborów 
przeprowadzonych w maju 1939 roku15.

Gospodarka finansowa przemyskich władz 
komunalnych pozostawała pod wpływem 
ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. W la-
tach 1919–1923, z uwagi na rosnącą infla-
cję, dochody miasta kształtowały się na niskim 
poziomie. Na pokrycie bieżących wydatków 
zaciągano pożyczki w bankach i od Skarbu 
Państwa. Z kredytów finansowano także reali-
zowane wówczas inwestycje miejskie. W okre-
sie od 1924 do 1929 roku sytuacja finansowa 
samorządu miejskiego ustabilizowała się. Do-
chody budżetowe pozwalały na pokrycie więk-
szości bieżących wydatków. Pożyczki bankowe 
przeznaczano natomiast na prowadzone inwe-
stycje komunalne.

W konsekwencji wielkiego kryzysu gospo-
darczego w latach 1930–1934 nastąpił spa-
dek wysokości dochodów zwyczajnych mia-
sta. Wzrosły natomiast wydatki zwyczajne, 
w tym obsługa zadłużenia. W 1931 i 1933 
roku miasto zalegało ze spłatą pożyczek in-
westycyjnych uzyskanych od Skarbu Państwa 
w 1926 i 1927 roku, co spowodowało okreso-
we zajęcie przez Izbę Skarbową we Lwowie 
jako zastawu jego wpływów z dodatków do 
podatków państwowych. W latach 1931–1932 
spadła także znacznie wysokość miejskich do-
chodów nadzwyczajnych uzyskiwanych głów-
nie z kredytów bankowych. Z uwagi na trud-
ną sytuację finansową władze komunalne nie 
zaciągały w tych latach pożyczek bankowych 
w większych kwotach pieniężnych. W roku 
budżetowym 1933/1934 miasto nie uzyska-
ło żadnych dochodów klasyfikowanych jako 
nadzwyczajne.

Począwszy od 1935 roku wysokość do-
chodów budżetowych miasta zaczęła rosnąć. 
Równocześnie rosły także dochody nadzwy-
czajne, co było możliwe między innymi dzięki 
uzyskaniu przez miasto dostępu do długoter-
minowych i niskooprocentowanych kredytów 
przyznawanych przez Fundusz Pracy na cele 
inwestycyjne. Samorząd miejski zaczął rów-
nież otrzymywać od 1935 roku dotacje od 
Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapo-
mogowego, przeznaczone na zrównoważenie 
budżetu. Pomimo poprawy ogólnej sytuacji 
finansowej miasta w latach 1935–1939, w tym 
zwłaszcza wzrostu dochodów budżetowych, 
w okresie tym występowały corocznie proble-
my ze zrównoważeniem budżetu miejskiego. 
Wynikały one z większej niż planowano wyso-
kości wydatków inwestycyjnych, co wymaga-
ło uchwalania przez Radę Miejską budżetów 
dodatkowych. Występujący niedobór środków 
finansowych na inwestycje pokrywano tylko 
częściowo z dotacji i pożyczek przyznawanych 
miastu przez Komunalny Fundusz Pożyczkowo-
-Zapomogowy.

Miasto tylko w niektórych latach otrzymy-
wało niewielkie subwencje od państwa i in-
nych instytucji. Większość dochodów uzy-
skiwano z podatków i opłat, mniejszą część 
natomiast z majątku komunalnego i przed-
siębiorstw miejskich. Do najważniejszych po-
datków i opłat należały: dodatki komunalne 
do podatków państwowych, udziały w podat-
kach państwowych, podatki komunalne, opła-
ty administracyjne oraz opłaty za korzystanie 
z urządzeń komunalnych. Wydatki zwyczajne 
przeznaczano na pokrycie kosztów funkcjono-
wania administracji miejskiej oraz na potrze-
by gospodarki komunalnej. Obejmowały one 
między innymi koszty sporządzania planów 
zagospodarowania przestrzennego i rozwoju 
miasta, wydatki drogowe, koszty oświetlenia 
ulicznego, wydatki na konserwację i budowę 
nowych studni publicznych, koszty konserwa-
cji i modernizacji starej sieci kanalizacyjnej, 
koszty pielęgnacji zieleni miejskiej oraz wydat-
ki na cele cmentarza komunalnego chrześci-
jańskiego. Sporą część wydatków pochłaniało 
również szkolnictwo. Finansowano w ich ra-
mach (wspólnie z państwem) funkcjonowanie 
szkół powszechnych oraz szkół dokształcają-
cych zawodowych. Niedostateczna wysokość 
dochodów zwyczajnych oraz brak dostatecz-
nej pomocy finansowej ze strony władz i insty-

tucji państwowych wymuszały konieczność ko-
rzystania z kredytów bankowych. Prowadziło 
to do wzrostu zadłużenia miasta16.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej wła-
dze miejskie zdołały zrealizować w latach 
1919–1939 szereg ważnych inwestycji w za-
kresie urządzeń komunalnych i infrastruktury 
miejskiej. 1 lipca 1919 roku ukończono i uro-
czyście oddano do użytku wodociągi miejskie. 
Ich budowę rozpoczętą w 1914 roku przerwały 
działania wojenne. Roboty budowlane wzno-
wiono w 1916 roku i kontynuowano je w na-
stępnych latach, w warunkach utrudnionych 
przez trwającą nadal I wojnę światową, później 
zaś wojnę polsko-ukraińską. Sieć wodociągo-
wa uruchomiona w 1919 roku zasilała począt-
kowo wyłącznie prawobrzeżną część miasta. 
Ukończenie wodociągów na Zasaniu utrudniał 
głównie brak finansów, zwłaszcza że urucho-
mienie wodociągów w tej dzielnicy wymagało 
równoczesnej rozbudowy ujęcia wody zlokali-
zowanego w podmiejskiej wsi Prałkowce. W tej 
sytuacji obiekty wojskowe i Szpital Powszechny 
w dzielnicy Zasanie zaopatrywał w wodę lo-
kalny wodociąg wojskowy, posiadający własne 
ujęcie wody na Winnej Górze. Pozostałym in-
stytucjom oraz mieszkańcom Zasania wodę do-
starczały studnie publiczne i prywatne. Trud-
ności finansowe sprawiły także, że do końca 
lat dwudziestych XX wieku rozbudowa sieci 
wodociągowej w prawobrzeżnej części miasta 
odbywała się bardzo powoli. Zrealizowano na-
tomiast wówczas dwie inwestycje niezwiązane 
bezpośrednio z siecią wodociągową. W latach 
1927–1928 wzniesiono przy ujęciu wodnym 
i stacji pomp w Prałkowcach budynek miesz-
kalny dla pracowników wodociągów miejskich. 
W mieście wybudowano zaś w 1929 roku bu-
dynki magazynowe i warsztatowe przy ulicy 
Strycharskiej (obecnie Bohaterów Getta).

W 1930 roku władze komunalne przystąpiły 
do rozbudowy i modernizacji zakładu wodo-
ciągowego w Prałkowcach. W jej ramach roz-
szerzono najpierw w okresie od 1930 do 1931 
roku ujęcie wody, wykonując pięć nowych 
studni lewarowych i drugą studnię zbiorową. 
Następnie, po doprowadzeniu do stacji pomp 
linii elektrycznej wysokiego napięcia z elek-
trowni miejskiej, zainstalowano w niej w latach 
1932–1933 pompy wirowe o napędzie elek-
trycznym, które zastąpiły dotychczasowe paro-
we pompy tłokowe. W końcowym etapie robót 
zrealizowanych w okresie od sierpnia 1933 do 

stycznia 1934 roku wykonano i uruchomiono 
filtry pospieszne. Umożliwiło to znaczną po-
prawę jakości produkowanej wody. W 1931 
roku, niezależnie od prac budowlanych wy-
konywanych na terenie zakładu wodociągo-
wego, przeprowadzono także dwa rurociągi 
zasilające przez most drogowy na Sanie. Na-
stępnie w dzielnicy Zasanie ułożono szereg 
nowych rurociągów zasilających, co pozwoliło 
wreszcie na oddanie do użytku w styczniu 1932 
roku sieci wodociągowej w tej części miasta. 
Od 1933 roku nastąpiło znaczne przyspie-
szenie tempa rozbudowy sieci wodociągowej 
Przemyśla, która osiągnęła na początku 1939 
roku długość 38 kilometrów. Wodociągi miej-
skie zasilały w 1939 roku większość terenów 
zabudowanych, położonych w obrębie granic 
administracyjnych miasta. Oprócz inwestycji 
związanych z rozbudową i modernizacją sie-
ci wodociągowej władze miejskie wybudowały 
w latach 1935–1937 przy ulicy Rokitniańskiej 
budynek administracyjny dla potrzeb Miejskie-
go Zakładu Wodociągowego, który zlokalizo-
wano w sąsiedztwie magazynów i warsztatów 
tego przedsiębiorstwa17.

Kontynuowanie elektryfikacji Przemyśla 
w okresie II Rzeczypospolitej wymagało zmo-
dernizowania elektrowni miejskiej zlokalizowa-
nej przy ulicy Targowica (obecnie Sportowa). 
Związane z tym prace rozpoczęto w 1925 roku 
od przedłużenia budynku hali maszyn i wznie-
sienia dobudówki przeznaczonej na rozdziel-
nię wysokiego napięcia. Zbudowano również 
zbiornik na ropę i ułożono rurociąg tłoczący 
ropę do tego zbiornika z przeładowni znajdują-
cej się na terenie stacji kolejowej. W 1926 roku 
w nowej części hali maszyn zainstalowano ge-
nerator napędzany silnikiem Diesla, wytwarza-
jący prąd przemienny. Równocześnie z realiza-
cją tych robót w dzielnicy Zasanie wzniesiono 
sześć budynków stacji transformatorowych, 
które połączono z sobą oraz z rozdzielnią 
w elektrowni podziemnymi kablami wysokiego 
napięcia. Następnie przeprowadzono szereg 
linii napowietrznych niskiego napięcia, elek-
tryfikując większość Zasania pozbawioną dotąd 
prądu elektrycznego. W rejonie placu Konsty-
tucji dotychczasowa sieć prądu stałego została 
przebudowana na prąd przemienny. W latach 
1927–1928 kontynuowano rozbudowę sieci 
elektrycznej, tym razem w prawobrzeżnej czę-
ści miasta. Zostały wówczas zbudowane dwie 
nowe stacje transformatorowe, które umożliwiły 
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elektryfikację pozbawionego dotychczas 
w większości prądu elektrycznego osiedla 
Garbarze oraz częściowo osiedla Błonie.

W 1930 roku w elektrowni zainstalowano 
drugi generator prądu przemiennego napę-
dzany silnikiem Diesla. W latach 1929–1930 
w dzielnicy Lwowskie Przedmieście zbudowa-
no sześć kolejnych budynków stacji transfor-
matorowych oraz wykonano liczne nowe linie 
napowietrzne niskiego napięcia. W ramach re-
alizacji tych prac przebudowano także z prądu 
stałego na prąd przemienny sieć elektryczną 
w części tej dzielnicy, w rejonie ulic Adama 
Mickiewicza, Stanisława Konarskiego, Fran-
ciszka Smolki i Juliusza Słowackiego. W celu 
pozyskania większych odbiorców energii elek-
trycznej podjęto starania o podłączenie do sie-
ci miejskiej zakładów przemysłowych, korzysta-
jących dotychczas z własnych źródeł energii, 
oraz koszar wojskowych zlokalizowanych na 
przedmieściach Przemyśla i w podmiejskich 
wsiach. Realizując to zamierzenie, zbudowa-
no w 1933 roku napowietrzną linię wysokiego 
napięcia do koszar wojskowych 2 Pułku Pan-
cernego we wsi Żurawica o długości 4 kilome-
trów oraz podłączono do sieci miejskiej stację 
kolejową, parowozownię i warsztaty kolejowe. 
Następnie, w 1934 roku, przeprowadzono linię 
wysokiego napięcia o długości 2 kilometrów 
do koszar wojskowych 10 Pułku Artylerii Cięż-
kiej, zlokalizowanych na przedmieściu Pikuli-
ce, i wybudowano na ich terenie transformator, 
mający także zasilać indywidualnych cywilnych 
odbiorców przedmieścia i wsi Pikulice. W tym 
samym 1934 roku zbudowano w mieście dwa 
nowe transformatory usytuowane przy ulicach 
Wacława Iwaszkiewicza (obecnie Bohaterów 
Getta) i Jana Karola Chodkiewicza. Pierwszy 
z tych transformatorów umożliwił zasilanie 
prądem przemiennym części osiedla Garba-
rze, korzystającej dotąd z sieci prądu stałego. 
Drugi transformator pozwolił na elektryfikację 
przedmieścia Krzemieniec i części wsi Kruhel 
Mały. W latach 1934–1935 zelektryfikowano 
przedmieścia Budy Małe i Kmiecie na Zasaniu 
oraz częściowo podmiejską wieś Wilcze poło-
żoną na prawym brzegu Sanu.

W 1935 roku rozpoczęto przebudowę na 
prąd przemienny sieci prądu stałego, funk-
cjonującej jeszcze w dalszym ciągu w śród-
mieściu. Pełne zrealizowanie tych prac było 
jednak możliwe tylko pod warunkiem osta-
tecznego zakończenia modernizacji elektrow-

ni miejskiej. Modernizację tę sfinalizowano 
w 1938 roku, instalując w hali maszyn w miej-
sce zdemontowanego starego turbogenera-
tora prądu stałego nowy turbogenerator wy-
twarzający prąd przemienny. Umożliwiło to 
ukończenie w pierwszym kwartale 1939 roku 
przebudowy w śródmieściu sieci prądu stałe-
go na prąd przemienny. W 1939 roku kontynu-
owano również elektryfikację wschodniej czę-
ści dzielnicy Lwowskie Przedmieście, budując 
nowy transformator oraz linie napowietrzne ni-
skiego napięcia w rejonie ulic Adama Mickie-
wicza (obecnie Lwowska), Stefana Batorego 
i Jeremiego Wiśniowieckiego (obecnie Jakuba 
Jasińskiego)18.

W 1925 roku miasto przystąpiło do budo-
wy nowoczesnej sieci kanalizacyjnej. Pierw-
szy etap tych prac wymagał przeprowadze-
nia głównego kolektora wzdłuż ulicy Adama 
Mickiewicza (obecnie ulice Lwowska i Adama 
Mickiewicza) z ujściem do rzeki Wiar na te-
renie wsi Przekopana. Inwestycję tę zrealizo-
wano w latach 1926–1927, 1929–1930, 1933–
1934, wykonując kolektor o łącznej długości 
3271 metrów. W drugim etapie prac przy 
budowie kanalizacji, realizowanym od 1934 
roku, wykonano szereg nowych kanałów w po-
szczególnych ulicach miasta. W prawobrzeż-
nej części miasta do wybuchu II wojny świa-
towej sieć kanalizacyjna została rozszerzona 
na większość ulic posiadających zabudowę. 
W dzielnicy Zasanie, gdzie budowę nowej 
sieci kanalizacyjnej rozpoczęto w 1936 roku, 
zrealizowano natomiast tylko część z zaplano-
wanych prac, wykonując między innymi jeden 
z projektowanych odcinków kolektora w ulicy 
Grunwaldzkiej. Sieć kanalizacyjna Przemyśla 
osiągnęła w 1937 roku łączną długość 15 628 
metrów19.

Modernizacji i rozbudowie poddano rów-
nież rzeźnię i chłodnię miejską. W 1925 roku 
dobudowano nowe pomieszczenia do użytko-
wanego do tej pory budynku rzeźni. Wykoń-
czono je jednak dopiero po wykonaniu w 1931 
roku koniecznych dodatkowych prac budow-
lanych. W następnej kolejności w 1933 roku 
przebudowano halę uboju bydła rogatego. 
W 1934 roku zelektryfikowano zaś chłodnię, 
posiadającą dotąd napęd parowy, instalując 
w niej urządzenia chłodnicze o napędzie elek-
trycznym. W latach 1935–1939 wyposażono 
rzeźnię i chłodnię w kolejne nowe urządzenia 
mechaniczne20.

Władze miejskie dążyły do zwiększenia 
liczby znajdujących się pod ich zarządem 
obiektów handlowych i targowisk. W 1925 
roku zbudowały one bazar przy ulicy Kazimie-
rza Wielkiego, mieszczący wewnątrz 16 lokali 
sklepowych. Na Zasaniu przy ulicy Kaciubka 
(obecnie Księcia Józefa Poniatowskiego) za-
kupiono natomiast w tym samym roku nieru-
chomość, złożoną z dwóch budynków i placu, 
w celu przeznaczenia jej na miejsce sprzedaży 
artykułów codziennego użytku dla mieszkań-
ców tej dzielnicy21.

W 1928 roku przystąpiono do motoryzacji 
taboru miejskiej straży pożarnej, posługującej 
się do tej pory zaprzęgami konnymi. Zakupio-
ne zostały wóz bojowy i dwie autocysterny. Na-
stępną autocysternę nabyto w 1931 roku, w la-
tach 1938–1939 zakupiono zaś kolejne wozy 
bojowe22.

Przedmiotem starań władz komunalnych 
było również upiększanie już istniejących i za-
kładanie nowych skwerów w mieście. W 1922 
roku obmurowano i wyposażono w trwałe 
ogrodzenie skwer obok pomnika Adama Mic-
kiewicza w Rynku. Nowy skwer został natomiast 
założony w 1926 roku na stropodachu budyn-
ku bazarów przy ulicy Kazimierza Wielkiego. 
Otoczono go także stylowym ogrodzeniem. Ko-
lejne nowe skwery założono w okresie od 1928 
do 1936 roku na ulicach Wodnej, Grodzkiej, 
Jagiellońskiej, Stefana Czarnieckiego, Broni-
sława Pierackiego (obecnie Juliana Tuwima), 
Stanisława Leszczyńskiego, Klasztornej, Świę-
tego Jana i na Wybrzeżu Tadeusza Kościusz-
ki (obecnie Wybrzeże Jana Pawła II). W 1934 
roku, po ukończeniu budowy końcowej części 
głównego kolektora miejskiego w ulicy Ada-
ma Mickiewicza, pomiędzy ulicami Stanisława 

Uroczystość poświęcenia pojazdów miejskiej straży pożarnej na przemyskim Rynku, fotografia z drugiej połowy lat 
trzydziestych XX wieku
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Konarskiego i Mariacką, po obu jej stronach 
utworzono dwa pasy zieleni, obsadzając je na-
stępnie drzewami.

W latach 1919–1939 pielęgnowano nadal 
jedyny założony w okresie autonomii galicyj-
skiej bulwar nad brzegiem rzeki San wzdłuż 
Wybrzeża Józefa Piłsudskiego, sadząc na nim 
kolejne drzewa i ustawiając nowe ławki. Upo-
rządkowanie pozostałych ulic nadbrzeżnych 
wymagało przeprowadzenia prac ziemnych 
związanych z podwyższeniem i umocnieniem 
brzegów. Prace te wykonywano stopniowo, 
wykorzystując w tym celu robotników zatrud-
nianych przez miasto w ramach robót publicz-
nych. W lewobrzeżnej dzielnicy Zasanie do 
1939 roku uporządkowano brzeg Sanu wzdłuż 
Wybrzeża Tadeusza Kościuszki, na odcinku od 
mostu drogowego do ulicy Ignacego Krasic-
kiego, oraz obsadzono go drzewami. Rezulta-
ty prac przeprowadzonych w prawobrzeżnej 
części miasta były znacznie skromniejsze. Wy-
konano jedynie wstępne roboty przy podwyż-
szaniu brzegu wzdłuż Wybrzeża Thomasa Wo-
odrowa Wilsona w rejonie elektrowni miejskiej 
i targowiska.

W zakresie pielęgnacji i rozwijania zieleni 
miejskiej władze miejskie prowadziły również 
prace związane z utrzymaniem i konserwacją 
Parku Miejskiego. W 1934 roku podjęto sta-
rania, aby powiększyć ten park, mający do-
tychczas powierzchnię 21 hektarów, poprzez 
włączenie do niego terenów sąsiadujących 
z przedmieściem Krzemieniec. Stanowiły je 
głównie należące do wojska grunty pofortecz-
ne, które pozyskano, zawierając umowę dzier-
żawy z władzami wojskowymi. Powierzchnia 
nowych gruntów, włączonych do parku, wyno-
siła w 1937 roku 16 hektarów.

Cmentarz chrześcijański przy ulicy Juliusza 
Słowackiego, znajdujący się pod zarządem 
przemyskich władz miejskich, wymagał nie 
tylko realizacji prac związanych z jego bie-
żącym utrzymaniem, ale także podejmowa-
nia koniecznych inwestycji. Przedsięwzięcia 
o charakterze inwestycyjnym związane były 
głównie z powiększaniem terenu cmentarza 
i budową ogrodzeń. W 1925 roku miasto za-
kupiło grunt przeznaczony na rozszerzenie 
cmentarza, w 1938 roku zaś pozyskano na ten 
cel, w drodze darowizny od władz wojskowych, 
tereny poforteczne o powierzchni 2,5 hektara. 
W 1920 roku wzniesiono boczną bramę pro-
wadzącą na cmentarz z ulicy Przemysława. 
W okresie od 1925 do 1928 roku zbudowano 
mur cmentarny o konstrukcji betonowej od 
strony północnej i południowej. Cmentarz miał 
bowiem wcześniej ogrodzenie o trwałej kon-
strukcji tylko od frontowej strony wschodniej, 
usytuowanej wzdłuż ulicy Juliusza Słowackie-
go, które zostało zbudowane w 1908 roku.

Cmentarz żydowski, także położony przy uli-
cy Juliusza Słowackiego i sąsiadujący z cmen-
tarzem chrześcijańskim, był zarządzany przez 
żydowską gminę wyznaniową. W 1934 roku 
został on powiększony o teren o powierzchni 
1,27 hektara, należący poprzednio do wojska, 
położony między dotychczasowym ogrodze-
niem cmentarza a wałem fortecznym. Wojsko 
przekazało ten teren gminie nieodpłatnie. 
W tym celu gmina zakupiła także w 1936 roku 
parcele od osoby prywatnej24.

Drogi i urządzenia komunikacyjne na tere-
nie miasta były utrzymywane zarówno przez 
władze państwowe, jak i samorząd miejski. 
Państwo finansowało utrzymywanie, konser-
wację i budowę dróg przelotowych oraz (do 
1934) dawnych dróg fortecznych, miasto zaś − 
wszystkich pozostałych dróg i ulic. W wyłącznej 

gestii władz państwowych znajdowały się mo-
sty i urządzenia telekomunikacyjne. W latach 
1921–1923 został odbudowany główny most 
drogowy na Sanie o konstrukcji stalowej, zlo-
kalizowany u wylotu ulicy Tadeusza Kościuszki. 
Most ten zniszczyły w marcu 1915 roku przed 
kapitulacją twierdzy wojska austriackie. Do 
około 1927 roku istniał drewniany most drogo-
wy na Garbarzach przy obecnej ulicy Boha-
terów Getta. Był on jednak stale narażony na 
zniszczenie podczas powodzi lub spływu kry. 
Z tego względu w 1924 roku władze państwo-
we cofnęły dotacje na utrzymywanie tego mo-
stu, co doprowadziło w konsekwencji do jego 
zamknięcia, a następnie rozbiórki. Z uwagi na 
brak funduszy nie został zrealizowany projekt 
budowy nowego mostu drogowego w rejonie 
rzeźni miejskiej, którego założenia władze ko-
munalne opracowały w latach 1927–1928. Po-
czątkowo planowano zbudować w tym miejscu 
most stalowy na filarach żelbetonowych. Póź-
niej, ze względu na bardzo wysoki koszt takiej 
inwestycji, planowano zrealizować tańszy wa-
riant budowy mostu o konstrukcji drewnianej. 
Pomimo starań, które władze miasta podej-
mowały trzykrotnie w 1929, 1934 i 1938 roku, 
nie udało im się jednak pozyskać funduszy 
koniecznych, aby przeprowadzić planowaną 
inwestycję25.

W okresie od 1919 do 1933 roku, dzięki 
zabiegom samorządu miejskiego, poprawił 
się stan dróg w mieście. Wzrosła liczba ulic 
o trwałej nawierzchni z kostki brukowej lub dzi-
kiego kamienia. Wybrukowano między innymi 
ulice: Basztową, Grodzką, Kapitulną, Katedral-
ną, Stanisława Konarskiego, Mniszą, Józefa Se-
bastiana Pelczara, Tadeusza Rejtana, Henryka 
Sienkiewicza, Markiana Szaszkiewicza (obec-
nie Rakoczego), Tatarską, Wałową, Walerego 
Waygarta, Władycze, Wybrzeże Józefa Piłsud-
skiego oraz część ulic Aleksandra Dworskie-
go, Świętego Jana i Zygmunta Krasińskiego. 
Staranniej prowadzono także konserwację ulic 
o nawierzchni wykonanej z tłucznia. W latach 
1934–1939 władze miejskie przeprowadziły 
szereg prac drogowych, korzystając z nisko-
oprocentowanych pożyczek oraz dotacji uzy-
skiwanych z Funduszu Pracy. Nową nawierzch-
nię z kostki bazaltowej i kostki porfirowej na 
podkładzie betonowym wykonano wówczas 
między innymi na całej długości ulic: Frydery-
ka Chopina, Franciszkańskiej, Katedralnej, Ka-
zimierza Wielkiego, Mikołaja Kopernika, Jana 

Śnigurskiego i Targowica oraz na części od-
cinków ulic Aleksandra Dworskiego i Wybrze-
że Thomasa Woodrowa Wilsona. Wybrukowano 
również fragmenty ulic Marcina Borelowskie-
go, Zygmunta Krasińskiego i Stefana Rogo-
zińskiego. Miasto pokryło ponadto część kosz-
tów wybrukowania ulicy Adama Mickiewicza 
w 1934 roku oraz ulicy Jagiellońskiej i odcinka 
ulicy Juliusza Słowackiego w 1938 roku. Ulice 
te jako przelotowe znajdowały się pod zarzą-
dem państwa26.

Sieć uliczna Przemyśla powiększyła się 
w okresie II Rzeczypospolitej głównie o nowe 
ulice wytyczone na podlegających zabudowie 
terenach przedmieść. Kilka nowych ulic zosta-
ło wytyczonych w 1925 roku na Winnej Górze, 
w związku z budową osiedla mieszkaniowego 
Oficerskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W okre-
sie od 1931 do 1939 roku w dzielnicy Zasanie 
najwięcej nowych ulic wytyczono na osiedlach 
Kazanów i Podwinie, w prawobrzeżnej zaś czę-
ści miasta – na osiedlach Garbarze i Podgórze. 
W latach międzywojennych w mieście nie po-
wstała natomiast żadna nowa ulica o charak-
terze arterii komunikacyjnej, która połączyłaby 
z sobą poszczególne dzielnice miejskie lub 
spełniałaby funkcję obwodnicy w stosunku do 
istniejących poprzednio ulic o znaczeniu prze-
lotowym. Przeprowadzenie takich ulic przewidy-
wano wprawdzie w opracowanych w paździer-
niku 1927 roku wytycznych do sporządzenia 
planu regulacyjnego dzielnicy Zasanie, zamie-
rzenia te nie zostały jednak zrealizowane27.

W zakresie telekomunikacji w Przemy-
ślu w 1926 roku oddano do użytku sieć pod-
ziemnych kabli telefonicznych, a w 1928 roku 
przeprowadzono modernizację centrali telefo-
nicznej. Centrala ta pracowała jednak nadal 
w systemie ręcznym. Funkcjonowała ona do mo-
mentu zastąpienia jej w 1934 roku przez nowo-
czesną centralę automatyczną systemu Strow-
gera, uruchomioną w nowym budynku poczty 
głównej przy ulicy Adama Mickiewicza28.

Władze miejskie przeprowadziły również 
kilka inwestycji z zakresu szkolnictwa i opie-
ki społecznej. Z uwagi na skromne fundusze 
większość z nich ograniczała się do adaptacji 
różnych obiektów na wspomniane wyżej cele. 
W latach 1920–1924 przeprowadzono remont 
gmachu poszpitalnego przy ulicy Władycze, 
udostępniając następnie część pomieszczeń 
dla potrzeb Publicznej Szkoły Powszechnej 
Żeńskiej im. Juliusza Słowackiego. W 1923 roku 

Elektrownia miejska przy ulicy Targowica (obecnie Sportowa), 
fotografia z pierwszej połowy lat trzydziestych XX wieku 
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zaadaptowano budynek dawnego szpitala epi-
demicznego przy ulicy Krównickiej (obecnie Ja-
kuba Jasińskiego) na Zakład Sióstr Albertynek. 
W ramach tego zakładu funkcjonowały sieroci-
niec dla dziewcząt i dom starców dla kobiet. 
W 1932 roku wykonano adaptację budynków 
pofabrycznych po firmie „Aja” przy ulicy Mar-
cina Borelowskiego na filię Szkoły Powszech-
nej Siedmioklasowej Męskiej im. Świętego Jana 
Kantego. Planowano w tym miejscu budowę 
nowego dużego gmachu na samodzielną szko-
łę powszechną. Zamierzonej budowy nie pod-
jęto jednak przed wybuchem II wojny świato-
wej. W latach 1935–1936 dobudowano nowe 
skrzydło do budynku Miejskiego Domu Przytuł-
ku przy ulicy Juliusza Słowackiego. Zakład ten, 
funkcjonujący od 1888 roku, był domem opieki 
dla ubogich starców, do którego przyjmowa-
no zarówno kobiety, jak i mężczyzn. W latach 
1938–1939 nadbudowano ponadto o jedno 
piętro dotychczasowy parterowy budynek Sied-
mioklasowej Szkoły Powszechnej im. Adama 
Mickiewicza przy ulicy Wincentego Pola. Wy-
kończenie uzyskanych nowych pomieszczeń 
w tym budynku uniemożliwił jednak wybuch  
II wojny światowej we wrześniu 1939 roku29.

Inwestycje przemyskich władz miejskich 
związane ze służbą zdrowia, zrealizowane 
w okresie II Rzeczypospolitej, były stosunkowo 
niewielkie, co wynikało z zadań, jakie zobo-
wiązany był realizować w tej dziedzinie samo-
rząd miejski. Zadania te stanowiły między in-
nymi: zapobieganie powstawaniu i szerzeniu 
się chorób zakaźnych, profilaktyka i leczenie 
chorób społecznych oraz nadzór nad stanem 
sanitarnym miasta. Władze komunalne nie były 
właścicielem dwóch cywilnych szpitali funkcjo-
nujących w Przemyślu, które otrzymywały tylko 
pewne subwencje z budżetu miejskiego.

Pierwszą z inwestycji z zakresu służby zdro-
wia była wykonana w 1928 roku adaptacja 
pomieszczeń w budynku remizy straży pożar-
nej przy ulicy Jagiellońskiej na Miejskie Biuro 
Sanitarne i poradnię przeciwgruźliczą. W po-
mieszczeniach tych zorganizowano następnie 
kolejne poradnie lekarskie finansowane przez 
miasto: poradnię przeciwjagliczą, poradnię 
przeciwweneryczną oraz poradnię dla matek 
i dzieci. Około 1931 roku poradnie te połą-
czono w ramach Miejskiego Ośrodka Zdrowia. 
Znacznie poważniejszą inwestycją, zrealizowa-
ną na koszt władz komunalnych, była budo-
wa w latach 1925–1927 pawilonu zakaźnego 

Szpitala Powszechnego przy ulicy Buszkowic-
kiej (obecnie Stefana Rogozińskiego). W 1930 
roku władze miejskie przekazały ten budynek 
na własność szpitalowi.

Przemyski Szpital Powszechny stanowił 
największą cywilną placówkę lecznictwa za-
mkniętego w mieście. Szpitalem tym zarządzał 
i finansował jego działalność Tymczasowy Wy-
dział Samorządowy we Lwowie. Od 1931 roku 
stałą dotację przeznaczoną na utrzymanie szpi-
tala wypłacały także przemyskie władze komu-
nalne. Oddanie do użytku w listopadzie 1930 
roku nowego pawilonu zakaźnego zwiększyło 
liczbę łóżek, jaką dysponował szpital, z 200 
do 300. Pawilon zakaźny otrzymał wyposaże-
nie wewnętrzne zakupione z funduszy szpitala. 
Innymi inwestycjami budowlanymi zrealizowa-
nymi w szpitalu w latach 1925–1932 było do-
budowanie nowego skrzydła do budynku ad-
ministracyjnego oraz wykonanie betonowego 
ogrodzenia o długości 282 metrów30.

W Przemyślu funkcjonował również szpital 
żydowski przy ulicy Markiana Szaszkiewicza 
(obecnie Rakoczego). Działalność tego szpi-
tala była finansowana głównie przez żydow-
ską gminę wyznaniową. Otrzymywał on także 
corocznie subwencje z budżetu miejskiego. 
Budynki szpitala, zdewastowane w okresie 
I wojny światowej, oddano ponownie do użyt-
ku w 1924 roku, po przeprowadzeniu ich kapi-
talnego remontu. W latach 1930–1931 szpital 
powiększono, dobudowując do jego budynku 
głównego nowe skrzydło. W 1934 roku pla-
cówka posiadała 100 łóżek szpitalnych. Pro-
wadziła także leczenie w systemie ambulatoryj-
nym. Planowano dalsze powiększenie szpitala 
o kolejny budynek przeznaczony na ambulato-
ria, kładąc w 1938 roku kamień węgielny pod 
jego budowę. Realizację tego zamierzenia 
uniemożliwił wybuch II wojny światowej31.

Przemysł i rzemiosło odgrywały bardzo 
ważną rolę w życiu gospodarczym Przemyśla. 
W drugiej połowie XIX i na początku XX wie-
ku nie doszło do powstania na terenie miasta 
i w jego najbliższej okolicy dużych zakładów 
przemysłowych. Uruchomione wówczas zakła-
dy były przeważnie niewielkimi przedsiębior-
stwami zatrudniającymi poniżej 100 robotników. 
Większość z nich należała do branż spożywczej, 
mineralnej i drzewnej. Wśród nich były między 
innymi: Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza Jó-
zefa Górniaka, Nowy Przemyski Młyn Parowy 
Frenkel i Spółka, Sielecki Młyn „Jan Maria” Jana 

Bielawskiego i Spółki, Browar Parowy „Wikto-
ria” oraz Parowa Fabryka Wyrobów Stolarskich 
i Parkietów Michała Bystrzyckiego, które funk-
cjonowały również po 1918 roku.

W latach dwudziestych, a zwłaszcza w ich 
pierwszej połowie, w Przemyślu powstało sze-
reg nowych zakładów przemysłowych. Były to 
w większości zakłady branży metalowej i ma-
szynowej, spożywczej, drzewnej, włókienni-
czej i odzieżowej, a także chemicznej, która 
nie była w mieście wcześniej reprezentowana. 
Do najważniejszych z tych przedsiębiorstw na-
leżały: tartak firmy Goliger i Synowie (1921), 
„Pomona” Fabryka Przetworów Owocowych 
(1921), Tkalnia Mechaniczna „Dzwon” (1921), 
filia firmy Bracia Felczyńscy Odlewnia Dzwo-
nów w Kałuszu (ok. 1921), „Cyklop” Fabryka 
Maszyn, Odlewnia Żelaza i Handel Maszyn 
(1922), Zbrojownia nr 5 (ok. 1922), Garbarnia 
„Praca” Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością (1923), „Asfalt” Fabryka Papy Dacho-
wej i Wyrobów Asfaltowych (1924), „Kahape” 
Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza Klagsbald 
i Honigwachs (1925, później: „Polna” Fabry-
ka Maszyn i Odlewnia Żelaza Joachim Klags-
bald i Synowie), Przemyski Młyn Automatyczny 
Hersch Nussbaum i Spółka (ok. 1927), „Astra” 
Fabryka Farb i Wyrobów Chemicznych Jakuba 
Lazara (ok. 1927), Fabryka Wyrobów Metalo-
wych, Odlewnia Żelaza i Metali Braci Wiśniew-
skich (ok. 1928) oraz „Minerwa” Fabryka Wyro-
bów Metalowych Reiner i Spółka (ok. 1929). 
Spośród nich jedynie fabryka „Polna” zatrud-
niała powyżej 100 robotników.

Kryzys gospodarczy w latach 1929–1933 
utrudnił funkcjonowanie przemysłu i zaha-
mował jego rozwój. Spadł poziom produkcji, 
w większych zakładach w Przemyślu następo-
wały okresowe przerwy produkcyjne, zwalnia-
no pracowników, rosło zadłużenie oraz nie-
uregulowane zobowiązania finansowe wobec 
dostawców i należności podatkowe wobec 
Skarbu Państwa. Kilka mniejszych zakładów 
przemysłowych uległo likwidacji (między inny-
mi Fabryka Konserw i Wędzarnia Ryb Feingold 
i Synowie oraz Pierwsza Przemyska Fabryka 
Octu „Lech”). W 1932 roku znaczną reduk-
cję zatrudnienia przeprowadziły także dwa 
przemyskie państwowe zakłady przemysłowe: 
warsztaty kolejowe i Zbrojownia nr 5. Pożar, 
który wybuchł 25 czerwca 1933 roku, dopro-
wadził natomiast do prawie całkowitego znisz-
czenia głównego budynku młyna parowego 

firmy Frenkel i Spółka przy ulicy Adama Mic-
kiewicza. Zakładu tego już nie odbudowano 
i uległ on likwidacji.

Ożywienie gospodarcze w latach 1934–
1939 pozwoliło na uruchomienie kilku nowych 
zakładów przemysłowych w mieście i jego 
najbliższej okolicy. Wśród nich znajdowały się 
między innymi „American Union” Fabryka Pie-
ców Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(1934), „Nasze Morze” Fabryka Konserw Ryb-
nych Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią (1938) i Zakłady Przemysłu Lniarskiego 
„Żurawica” S.A. (1939). Przedsiębiorstwa te 
były jednak niewielkie. W Przemyślu domino-
wały zatem nadal małe zakłady przemysłowe32.

Istotną rolę w wytwórczości artykułów prze-
mysłowych odgrywało przemyskie rzemiosło. 
W mieście zdecydowanie przeważały niewiel-
kie zakłady rzemieślnicze. W znacznej części 
z nich nie zatrudniano w ogóle pracowników 
najemnych. Większość zakładów rzemieślni-
czych należała do branż odzieżowej, spożyw-
czej, metalowej, drzewnej, budowlanej i po-
ligraficznej. W przemyskim rzemiośle nadal 
ważną rolę odgrywały cechy rzemieślnicze, 
które troszczyły się o podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych swoich członków, kształce-
nie uczniów, zwalczały nielegalne rzemiosło, 
udzielały pomocy swoim członkom i ich rodzi-
nom oraz pośredniczyły w staraniach rzemieśl-
ników o uzyskanie w instytucjach finansowych 
drobnych, niskooprocentowanych pożyczek. 
W Przemyślu funkcjonowały odrębne cechy 
branżowe: grupy budowlanej, grupy metalo-
wej, grupy odzieżowej, grupy skórzanej, grupy 
spożywczej oraz grupy fryzjerskiej. Członkami 
tych cechów, oprócz rzemieślników z same-
go miasta, byli także rzemieślnicy z terenów 
powiatów sądowych przemyskiego i niżanko-
wickiego. Przemyskie cechy były zrzeszone 
w latach 1928–1935 w Związku Cechów Rze-
mieślniczych na Powiat Przemyski, a od 1938 
roku w Powiatowym Cechu Rzemieślników 
w Przemyślu33.

Drugą podstawową dziedzinę życia gospo-
darczego Przemyśla stanowił handel. Główny-
mi przedmiotami obrotu towarowego w han-
dlu hurtowym były produkty rolne, zwierzęta 
hodowlane i drewno. Handel detaliczny był 
nastawiony przede wszystkim na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb mieszkańców miasta. 
Większość placówek handlowych stanowiły 
niewielkie sklepy, w których pracował tylko 
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właściciel i członkowie jego rodziny. Wśród 
sklepów w mieście dominowały placówki bran-
ży spożywczej i delikatesowej, sklepy z mięsem 
i rybami oraz placówki branży odzieżowej. 
Spora była również liczba sklepów z obuwiem 
i wyrobami skórzanymi, z materiałami budow-
lanymi i opałowymi, z maszynami, narzędzia-
mi, żelazem i wyrobami żelaznymi, z meblami, 
sprzętami domowymi, wyrobami porcelanowy-
mi, fajansowymi i szklanymi, a także z artykuła-
mi chemicznymi34.

W handlu artykułami rolnymi istotną rolę od-
grywały spółdzielnie rolniczo-handlowe i rol-
niczo-spożywcze. Należały do nich działający 
w latach 1918–1937 Polski Związek Włościan 
i Mieszczan dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa 
(przemianowany w 1930 roku na Związek Rol-
ników) oraz funkcjonująca od 1916 do 1934 
roku Składnica Kółek Rolniczych. Po likwidacji 
obu tych spółdzielni w Przemyślu powstały pod 
koniec lat trzydziestych XX wieku dwie nowe 
spółdzielnie o tym profilu branżowym. Były to: 
Spółdzielnia Handlowa „Rolnik” (zał. w 1937) 
i Obwodowa Hurtownia Kółek Rolniczych (zał. 
w 1938). Aktywnie działał również ukraiń-
ski Powiatowy Związek Kooperatyw (od 1930 
Okręgowy Związek Kooperatyw), zrzeszający 
spółdzielnie rolniczo-handlowe i rolniczo-
-spożywcze z terenu powiatu przemyskiego. 
W samym mieście funkcjonowała natomiast od 
1933 roku ukraińska spółdzielnia „Zołotyj Ko-
łos”. Branżę spółdzielni mleczarskich repre-
zentowała założona w 1931 roku Ziemiańska 
Spółka Mleczarska z ograniczoną odpowie-
dzialnością, którą przekształcono w 1937 roku 
w Okręgową Spółdzielnię Mleczarską. Mniej-
sze znaczenie miały działające w Przemyślu 
spółdzielnie spożywców. Były one wprawdzie 
bardzo liczne, ale ich udział w obrotach han-
dlowych był niewielki. Do najważniejszych 
z nich należały: Urzędniczy Zespół Aprowiza-
cyjny „Społem” (zał. 1912, likw. po 1932), Ro-
botnicze Stowarzyszenie Spożywcze „Konsum 
Ludowy” (zał. 1909, likw. około 1930), Konsum 
Ukraińskich Robotników „Nadija” (zał. 1920, 
działalność do 1939) oraz Kooperatywa „Sa-
mopomicz” (zał. 1931, likw. przed 1935)35.

Właściciele przemyskich przedsiębiorstw 
handlowych zrzeszali się w organizacjach bro-
niących ich interesów zawodowych. Repre-
zentowały one środowisko zawodowe wobec 
władz państwowych oraz udzielały pomocy 
finansowej swoim członkom w formie pożyczek 

i zapomóg. Najliczniejsi w mieście kupcy na-
rodowości żydowskiej należeli do dwóch or-
ganizacji. Pierwszą z nich było funkcjonujące 
nieprzerwanie od 1887 do 1939 roku Stowa-
rzyszenie Kupców. Drugą organizację stanowi-
ło utworzone przed 1926 rokiem Stowarzysze-
nie Drobnych Kupców, przekształcone w 1928 
roku w Oddział Centrali Drobnych Kupców 
i Handlarzy w Polsce. Organizacja ta działała 
do wybuchu II wojny światowej. Polacy, będą-
cy właścicielami przedsiębiorstw handlowych, 
byli natomiast członkami przemyskiego Od-
działu Stowarzyszenia Kupców Polskich, prze-
kształconego w 1936 roku w Oddział Lwow-
skiej Kongregacji Kupieckiej.

W okresie II Rzeczypospolitej w Przemyślu 
zorganizowano dwie duże imprezy targowe, 
mające zaktywizować życie gospodarcze re-
gionu. Prezentowano na nich wyroby prze-
mysłu i rzemiosła, produkty rolne, zwierzęta 
hodowlane oraz artykuły i towary oferowane 
przez handel. W terminie od 17 do 24 stycznia 
1932 roku odbyła się Wystawa Ruchoma Prze-
mysłu Krajowego. Natomiast w okresie od 3 do 
10 października 1937 roku była czynna Wysta-
wa Polskiego Przemysłu, Handlu, Rzemiosła 
i Rolnictwa Ziemi Przemyskiej. Dla zorganizo-
wania obu wystaw wykorzystano pomieszcze-
nia hali sportowej w Domu Żołnierza przy ulicy 
Adama Mickiewicza36.

Przemyśl stanowił w okresie II Rzeczypospo-
litej siedzibę licznych instytucji finansowych. 
Mieściły się tutaj oddziały banków państwo-
wych i banków akcyjnych. W pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości funkcjonował 
oddział Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej 
w Warszawie. W 1924 roku w jego miejsce 
utworzono oddział Banku Polskiego, który ist-
niał do września 1939 roku. Drugą państwową 
instytucją kredytową był powstały w 1920 roku 
oddział Polskiego Banku Krajowego (od 1924 
roku oddział Banku Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie). Działał on do momentu likwida-
cji w 1930 roku. W Przemyślu znajdowała się 
także, założona w latach poprzedzających wy-
buch I wojny światowej, ekspozytura Wiedeń-
skiego Banku Związkowego. W 1923 roku prze-
kształcono ją w oddział Powszechnego Banku 
Związkowego w Polsce S.A., funkcjonujący do 
1939 roku. W latach 1921–1932 w mieście 
istniał również oddział Polskiego Banku Han-
dlowego w Poznaniu, stanowiący kontynuację 
utworzonego w 1920 roku oddziału Banku Ku-

piectwa Polskiego. W Przemyślu funkcjonowały 
także liczne banki spółdzielcze polskie, ukra-
ińskie i żydowskie. Do najważniejszych z nich 
zaliczały się: Bank Spółdzielczy Rzemieślników 
i Rolników (zał. 1869), Stowarzyszenie Bankowe 
dla Handlu i Przemysłu (zał. 1882, likw. 1933), 
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu „Wira” (zał. 
1894, od 1934 Ukraiński Kooperatywny Bank 
„Wira”), Związek Kredytowy (zał. 1900), Towa-
rzystwo Kredytowe „Nywa” (zał. 1903), „Misz-
czanśka Kasa” (zał. 1903), Bank Spółdzielczy 
„Eska” (zał. 1922, likw. 1930), Bank Kupiecki 
(zał. 1926, od 1930 Kupiecki Bank Spółdziel-
czy, likw. W 1933), Bank Kupców i Przemysłow-
ców (zał. 1926, od 1929 Spółdzielczy Bank 
Kupców i Przemysłowców), Kasa Ukraińskich 
Robotników i Rolników „Pracia” (zał. 1929), Ku-
piecka Kasa Kredytowa (zał. 1930), Bank Spół-
dzielczy Ludowy (zał. 1932) oraz Spółdziel-
czy Bank Mieszczański (zał. 1933). Ważnymi 
instytucjami finansowymi były ponadto: Kasa 
Oszczędności Miasta Przemyśla (zał. 1867, od 
1929 Komunalna Kasa Oszczędności Miasta 
Przemyśla), Ukraińska Kasa Oszczędności (zał. 
1906) i Powiatowa Komunalna Kasa Oszczęd-
ności w Przemyślu (zał. 1928)37.

W latach międzywojennych Przemyśl był 
również siedzibą kilku instytucji ubezpiecze-
niowych. Działalność w zakresie ubezpie-
czeń kontynuował istniejący co najmniej od 
1882 roku oddział Krakowskiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych. Nową instytucję 
ubezpieczeniową stanowił zaś oddział (póź-
niej inspektorat powiatowy) Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warsza-
wie. Przedstawicielstwa innych firm ubezpie-
czeniowych działały tylko przejściowo. Wśród 
nich znajdowały się wzmiankowane w latach 
1928–1930: oddział Towarzystwa Ubezpieczeń 
„Przyszłość” S.A. W Warszawie i reprezentacja 
włoskiej firmy Riunione Adriatica di Sicurtà, 
mającej swój oddział w Warszawie38.

Istotny wpływ na kształtowanie się funkcji 
miejskich Przemyśla w charakteryzowanym 
okresie wywierało wojsko. W mieście zloka-
lizowano w 1921 roku, o czym wspomniano 
już wyżej, Dowództwo Okręgu Korpusu nr X. 
Znalazły tutaj również swoją siedzibę 10 Szpi-
tal Okręgowy, Okręgowy Urząd Budownictwa, 
Wojskowy Sąd Okręgowy i Prokuratura Woj-
skowa, Wojskowy Sąd Rejonowy oraz od 1928 
roku Okręgowy Urząd Wychowania Fizyczne-
go i Przysposobienia Wojskowego. W Prze-

myślu stacjonował duży garnizon wojskowy. 
Po przejściu w 1921 roku wojska na organi-
zację pokojową w skład garnizonu wchodziły: 
5 Pułk Strzelców Podhalańskich (1921–1939), 
38 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich (1921–
1939), 22 Pułk Artylerii Lekkiej (1933–1939), 
10 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921–1939), 10  Dy-
wizjon Taborów (1921–1933), 10 Dywizjon 
Samochodowy (1921–1933), 10 Dywizjon Ta-
borów (1921–1933), 10 Dywizjon Żandarme-
rii (1921–1939), 22 Kompania Telegraficzna 
(1931–1939) oraz 4 Batalion Saperów (1930–
1938), a po reorganizacji – 4 Pułk Saperów 
(1938–1939). W garnizonie przemyskim znaj-
dowały się także jednostki służb sanitarno-
-medycznych i intendentury oraz magazyny 
amunicji i sprzętu sanitarnego. W mieście 
funkcjonowały również dowództwa: 2 Dywizji 
Górskiej (1921–1924), a po zmianie nazwy − 
22 Dywizji Piechoty Górskiej (1925–1939), 
Podkarpackiej Brygady Obrony Narodowej 
(1937), po przekształceniu zaś – Podkarpac-
kiej Półbrygady Obrony Narodowej (1938–
1939). W pobliskiej wsi Żurawicy stacjonowa-
ły natomiast podlegające kolejnym zmianom 
organizacyjnym formacje wojsk pancernych: 
2 Pułk Pancerny (1931–1933), 2 Batalion 
Czołgów i Samochodów Pancernych (1934–
1935), 2  Batalion Pancerny (1935–1939).

Wojsko podejmowało inicjatywy, które przy-
czyniły się do rozwoju miasta. Należała do nich 
wzmiankowana już budowa osiedla Oficerskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na Winnej Górze, 
gmachów łaźni garnizonowej i Domu Żołnie-
rza, a także stadionu sportowego Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr X przy ulicy Sanockiej39.

Przemyskie szkoły publiczne stopnia pod-
stawowego kształciły głównie dzieci i młodzież 
zamieszkałe na terenie miasta i przylegających 
do niego podmiejskich wsi. Struktura organi-
zacyjna i nazewnictwo tych szkół początkowo 
nie zmieniły się, pozostając nadal w zgodności 
z regulacjami prawnymi określonymi w usta-
wodawstwie austriackim. W 1921 roku, na 
podstawie wprowadzonych nowych polskich 
przepisów prawnych, przemianowano dotych-
czasowe szkoły ludowe na szkoły powszechne 
oraz ujednolicono ich strukturę organizacyjną, 
dostosowując ją do realizacji siedmioletnie-
go obowiązku szkolnego. W Przemyślu w roku 
szkolnym 1918/1919 funkcjonowało 11 publicz-
nych szkół ludowych, w tym 6  szkół ludowych 
czteroklasowych oraz 5 szkół wydziałowych  
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połączonych pod wspólną dyrekcją ze szkołami 
ludowymi czteroklasowymi. Z początkiem roku 
szkolnego 1921/1922 zostały one zunifikowa-
ne i przemianowane na szkoły powszechne. 
Działalność tych szkół była współfinansowana 
przez władze miejskie i władze państwowe. 
Samorząd miejski dostarczał, wyposażał i re-
montował lokale dla celów szkolnych oraz wy-
płacał pensje pilnującym ich dozorcom. Pań-
stwo przyznawało natomiast fundusze na płace 
dla nauczycieli. Funkcjonowały w większości 
odrębne szkoły męskie i żeńskie.

Sieć szkół publicznych stopnia podstawo-
wego istniejących na terenie miasta podlega-
ła pewnym zmianom. Wynikały one ze wzglę-
dów finansowych i organizacyjnych. W roku 
szkolnym 1919/1920 wznowiła działalność 
nieczynna od wybuchu I wojny światowej 
w 1914 roku Szkoła Ludowa Czteroklasowa 
Żeńska im. Stanisława Konarskiego. Z począt-
kiem roku szkolnego 1924/1925 połączono 
natomiast dwie szkoły powszechne męskie: 
Szkołę Powszechną Męską im. Tadeusza 
Czackiego i Szkołę Powszechną im. Henryka 
Sienkiewicza. Patronem placówki powstałej 
w wyniku scalenia tych szkół został Tadeusz 
Czacki, umieszczono zaś ją w budynku szkol-
nym przy ulicy Henryka Sienkiewicza. W roku 
szkolnym 1937/1938 w Przemyślu funkcjo-
nowało 11 publicznych szkół powszechnych 
finansowanych wspólnie przez miasto i pań-
stwo, w tym: 5 szkół męskich, 5 szkół żeńskich 
i 1 szkoła koedukacyjna.

Większość szkół dysponowała własnymi bu-
dynkami, które wybudowano lub zaadaptowa-
no na cele szkolne, przeważnie jeszcze przed 
1914 rokiem. Dwie szkoły powszechne korzy-
stały z pomieszczeń wynajętych przez miasto 
w budynkach prywatnych. Szkoła Powszechna 
Męska im. Tadeusza Czackiego wynajmowała 
do 1923 roku pomieszczenia w budynku przy 
ulicy Józefa Bema. Szkoła Powszechna Żeńska 
im. Klementyny Hoffmanowej wynajmowała 
natomiast lokale początkowo w budynku przy 
ulicy Grunwaldzkiej, a później – przy ulicy 
Zygmunta Krasińskiego.

Publiczną placówką szkolną stopnia pod-
stawowego o specyficznym charakterze była 
istniejąca do 1938 roku żeńska szkoła ćwi-
czeń przy I Państwowym Seminarium Na-
uczycielskim Żeńskim w Przemyślu. W szkole 
tej uczennice seminarium odbywały praktyki 
pedagogiczne i przysłuchiwały się pokazo-

wym lekcjom. Szkołę zlikwidowano w związku  
z likwidacją seminarium nauczycielskiego.

Status szkoły publicznej miała ponadto 
funkcjonująca w Przemyślu w latach między-
wojennych koedukacyjna Szkoła Powszechna 
im. Markiana Szaszkiewicza z ukraińskim języ-
kiem wykładowym. Działalność tej szkoły była 
współfinansowana przez państwo i Ukraińskie 
Towarzystwo Pedagogiczne „Ridna Szkoła”40.

W okresie II Rzeczypospolitej w Przemy-
ślu powstało szereg prywatnych szkół stop-
nia podstawowego kształcących uczniów na-
rodowości ukraińskiej i żydowskiej. W 1921 
roku została otwarta koedukacyjna szkoła po-
wszechna im. Świętego Mikołaja z ukraińskim 
językiem nauczania Bractwa Świętego Mikoła-
ja w Przemyślu. Posiadała ona własny budynek 
przy ulicy Świętego Jana na Zasaniu. W szkole 
powszechnej Żydowskiego Towarzystwa Szko-
ły Ludowej i Średniej, otwartej w 1920 roku,  
językiem wykładowym większości przedmiotów 
był język polski. W języku hebrajskim uczono 
natomiast przedmiotów nauka Biblii i religia. 
Obie prywatne szkoły powszechne, ukraińska 
i żydowska, otrzymywały corocznie niewielkie 
dotacje z budżetu miasta. W Przemyślu ist-
niały także liczne żydowskie szkoły religijne. 
Uczęszczające do nich dzieci nie były jednak 
zwolnione z obowiązku szkolnego. Kształcenie 
na poziomie elementarnym prowadziło kilka-
naście chederów i dwie Talmud Tory. Oprócz 
nich funkcjonowały także podstawowe szkoły 
religijne. Należały do nich: szkoła męska Beth 
Talmud (Dom Talmudu) Stowarzyszenia Szko-
ły Izraelickiej Beth Talmud (współfinansowana 
przez fundację Perli Tombak) oraz szkoła żeń-
ska Beth Jakow. W drugiej z tych szkół uczono 
również przedmiotów świeckich, co zwalniało 
jej uczennice z obowiązku szkolnego. W dru-
giej połowie lat dwudziestych i na początku lat 
trzydziestych XX wieku funkcjonowała ponadto 
żydowska szkoła Ezrach na Zasaniu41.

W 1918 roku, kiedy powstało niepodległe 
państwo polskie, Przemyśl był ważnym ośrod-
kiem szkolnictwa średniego. Istniało tutaj kil-
ka gimnazjów i średnich szkół zawodowych. 
Większość z nich kontynuowała działalność 
przez cały okres międzywojenny. Były to przede 
wszystkim trzy gimnazja męskie: I Państwowe 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Państwo-
we Gimnazjum II im. Kazimierza Morawskiego 
i III (od 1937) – IV Państwowe Gimnazjum z ru-
skim językiem nauczania. Do gimnazjów żeń-

skich należały Prywatne Gimnazjum Żeńskie 
im. Marii Konopnickiej i Prywatne Gimnazjum 
Żeńskie Ukraińskiego Instytutu dla Dziewcząt 
w Przemyślu. Profil ekonomiczny posiadała Pań-
stwowa Szkoła Handlowa. Kadry pedagogiczne 
dla szkół powszechnych przygotowywały I Pań-
stwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie 
i Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie 
Panien Benedyktynek. Oba seminaria nauczy-
cielskie zostały zlikwidowane w latach 1936–
1937 w związku z przeprowadzoną w Polsce 
reformą systemu kształcenia nauczycieli.

W okresie II Rzeczypospolitej w Przemyślu 
nastąpiła dalsza rozbudowa szkolnictwa śred-
niego. Wśród gimnazjów powstały: Prywat-
ne Gimnazjum Żeńskie Panien Benedyktynek 
w 1919 roku, Prywatne Gimnazjum Koeduka-
cyjne Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej i Średniej w Przemyślu w 1922 roku oraz III 
Państwowe Gimnazjum Żeńskie w 1937 roku. 
W Prywatnym Gimnazjum Koedukacyjnym 
Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej 
i Średniej językiem wykładowym przedmiotów 
ogólnych był język polski, w języku hebrajskim 
zaś uczono historii Żydów i języka hebrajskie-
go. W 1922 roku utworzono także w mieście 
dwa nowe seminaria nauczycielskie. Były to 
II Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeń-
skie z ruskim językiem nauczania i Prywatne 
Seminarium Nauczycielskie Męskie Koła Sto-
warzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Na-
uczycieli Szkół Powszechnych w Przemyślu. 
Pierwsze z nich funkcjonowało do 1937 roku, 
drugie − do 1932 roku. Likwidacja obu se-
minariów wynikała ze wspomnianej już wyżej 
przyczyny.

Poważniejszemu zwiększeniu uległa liczba 
szkół handlowych i rzemieślniczych. W 1924 
roku została otwarta Szkoła Zawodowa Żeń-
ska Towarzystwa Szkoły Ludowej w Przemyślu 
(przekształcona w 1936 roku w Żeńskie Gim-
nazjum Krawieckie Towarzystwa Szkoły Ludo-
wej w Przemyślu), a w 1928 roku − Prywatne 
Liceum Handlowe Koedukacyjne Towarzystwa 
Liceum Handlowego w Przemyślu. Druga 
z tych szkół została upaństwowiona w 1937 
roku, w związku z czym otrzymała nową nazwę: 
Państwowe Koedukacyjne Liceum Handlowe. 
Zreorganizowano również Państwową Szko-
łę Handlową, na podstawie której utworzono 
w 1935 roku Państwowe Koedukacyjne Gim-
nazjum Kupieckie. Do szkół ukraińskich nale-
żały: Prywatna Szkoła Dokształcająca Zawodo-

wa Męska im. Borysa Hrinczenki Ukraińskiego 
Towarzystwa Pedagogicznego „Ridna Szkoła” 
(1923–1939), Prywatna Szkoła Dokształcają-
ca Zawodowa Żeńska im. Borysa Hrinczenki 
Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego 
„Ridna Szkoła” (1927–1934) oraz wzmianko-
wane w źródłach w 1937 roku: Prywatna Szko-
ła Przysposobienia Krawiecko-Bieliźniarskiego 
Filii Związku Ukrainek w Przemyślu i Prywatna 
Szkoła Przysposobienia Kupieckiego II stopnia 
Ukraińskiego Instytutu Dziewcząt w Przemy-
ślu. Żydowska młodzież żeńska uczęszczała 
natomiast od 1924 roku do Prywatnej Żeńskiej 
Szkoły Zawodowej Towarzystwa Warsztatów 
Rękodzielniczych w Przemyślu (przekształ-
conej w 1937 roku w Gimnazjum Krawieckie 
Żeńskie).

Jedyną przemyską szkołą średnią o profilu 
rolniczym była, otwarta w 1919 roku, Prywatna 
Ludowa Szkoła Rolnicza Sióstr Służebnic Naj-
świętszego Serca Jezusowego, funkcjonująca 
później pod nazwą Prywatnej Szkoły Przyspo-
sobienia Gospodyń Wiejskich Sióstr Służebnic 
Najświętszego Serca Jezusowego.

W okresie II Rzeczypospolitej w Przemyślu 
istniało kilka szkół i instytutów muzycznych za-
liczanych do artystycznych. Należały do nich 
między innymi: Prywatna Szkoła Muzyczna im. 
Ludwiga van Beethovena Antoniego i Janiny 
Grzywieńskich (1913–1939), Prywatny Instytut 
Muzyczny im. Fryderyka Chopina Wandy Cyr-
besowej (1913–1939), Prywatna Salezjańska 
Szkoła Organistowska (1916–1939), Prywatna 
Szkoła Muzyczna Zofii Zabokrzyckiej (1918–
1939), Filia Prywatnego Wyższego Instytutu 
Muzycznego im. Mykoły Łysenki we Lwowie 
(1924–1939) i Prywatna Szkoła Muzyczna Eu-
stachii Petersowej (1925–1939)42.

W mieście funkcjonowały również w latach 
międzywojennych żydowskie średnie szkoły 
religijne. Były to dwie męskie jesziwy (średnie 
szkoły talmudyczne): szkoła niższego stopnia 
Ejc Chaim (Drzewo Życia) i szkoła wyższego 
stopnia, tak zwana Jesziwa Wysoka (założona 
w 1924). Oprócz wymienionych wyżej szkół, 
w Przemyślu istniały ponadto dwa wyższe se-
minaria duchowne: rzymskokatolickie i grec-
kokatolickie43.

Prawie 40 procent młodzieży uczęszczają-
cej do przemyskich szkół średnich pochodziło 
z innych miejscowości. Młodzież pochodząca 
z innych miejscowości kształciła się zwłaszcza 
w ukraińskich szkołach średnich. Uczniowie 
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pochodzący spoza Przemyśla byli zakwatero-
wani w licznych bursach i internatach, a także 
na stancjach prywatnych44.

W latach międzywojennych Przemyśl był 
ważnym centrum życia kulturalnego w wo-
jewództwie lwowskim. Życie kulturalne mia-
sta rozwijało się głównie dzięki działalności 
społecznej licznych towarzystw kulturalnych 
i oświatowych. Niewielkie znaczenie miały 
natomiast instytucje zawodowe. Z uwagi na 
zróżnicowanie narodowościowe społeczności 
miejskiej, w Przemyślu funkcjonowały odręb-
ne towarzystwa kulturalne polskie, ukraińskie 
i żydowskie. Do najważniejszych towarzystw 
polskich należały: Towarzystwo Muzyczne 
(zał. ok. 1865), Stowarzyszenie Rękodzielni-
ków „Gwiazda” (zał. w 1869), koła Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej (pierwsze zał. w 1892), 
Towarzystwo Młodzieży Rękodzielniczej im. 
Tadeusza Kościuszki (zał. w 1899), Polskie To-
warzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry 
(zał. w 1910), Oddział Towarzystwa Uniwersy-
tetu Robotniczego (zał. w 1925) i Towarzystwo 
Śpiewackie Lwowskiego Przedmieścia „Harfa” 
(zał. w 1927, przekształcone w 1931 w Polskie 
Towarzystwo Śpiewacze „Echo”). Przedsięwzię-
cia o charakterze kulturalnym podejmowały 
ponadto jako jedną z form swojej działalności 
Koło Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych (zał. w 1884), Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” (zał. w 1895), Towa-
rzystwo Upiększania Miasta Przemyśla (zał. 
w 1890) oraz Oddział Polskiego Towarzystwa 
Higienicznego (zał. w 1924).

Ukraińskimi towarzystwami kulturalnymi 
i kulturalno-oświatowymi były: Towarzystwo 
Śpiewacze „Bojan” (zał. w 1891), Filia Towa-
rzystwa „Proświta” (zał. w 1891), Koło Ukraiń-
skiego Towarzystwa Pedagogicznego „Ridna 
Szkoła” (zał. w 1900) i Towarzystwo Dramatycz-
ne im. Łesi Ukrainki (zał. w 1925).

Wśród żydowskich towarzystw kulturalnych 
i kulturalno-oświatowych znajdowały się na-
tomiast Czytelnia Naukowa (zał. w 1892), Ży-
dowskie Towarzystwo Muzyczno-Dramatycz-
ne „Juwal” (1919–1937), Klub Mandolinistów 
„Canzonetta” (zał. w 1919), Klub Towarzyski 
(zał. w 1919), Towarzyski Klub Młodzieży (zał. 
w 1924, przemianowany w 1928 na Żydowski 
Klub Towarzyski), Żydowskie Koło Dramatycz-
ne im. Estery Racheli Kamińskiej (zał. w 1927) 
oraz Oddział Centralnej Żydowskiej Organiza-
cji Szkolnej (zał. w 1930). Działalność o cha-

rakterze kulturalnym prowadziła również za-
łożona w 1924 roku żydowska loża masońska 
Towarzystwo „Humanitas” B’nei B’rith45.

Przemyskie towarzystwa naukowe miały 
w większości polski charakter. Najważniejszym 
z nich było założone w 1909 roku Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Młodszą 
organizację stanowił, utworzony w 1928 roku, 
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
Oba towarzystwa aktywnie działały do 1939 
roku. Towarzystwami o charakterze naukowym 
były także Oddział Polskiego Towarzystwa Po-
litechnicznego we Lwowie (zał. w 1902) i Koło 
Polskiego Towarzystwa Filologicznego (zał. 
w 1924). Ukraińskim stowarzyszeniem nauko-
wym było natomiast Towarzystwo Sympatyków 
Sztuki Ukraińskiej „Strywihor” w Przemyślu (zał. 
w 1931)46.

Niepowodzeniem zakończyły się, podejmo-
wane w latach 1919–1922, próby założenia 
teatru zawodowego w Przemyślu. Przez cały 
okres II Rzeczypospolitej aktywną działalność 
prowadził teatr amatorski, istniejącego od 
1910 roku Polskiego Towarzystwa Dramatycz-
nego im. Aleksandra Fredry, nazywany popu-
larnie „Fredreum”. Organizował on również 
liczne przedstawienia wyjazdowe. Oprócz naj-
bardziej znanego „Fredreum” w mieście funk-
cjonowało szereg innych teatrów amatorskich 
polskich, ukraińskich i żydowskich. Głównym 
teatrem żydowskim było istniejące w latach 
1919–1937 Żydowskie Towarzystwo Muzycz-
no-Dramatyczne „Juwal”, teatrem ukraińskim 
zaś − założone w 1925 roku Towarzystwo Dra-
matyczne im. Łesi Ukrainki47.

Dużą popularnością wśród mieszkańców 
miasta cieszyły się kina, których liczba kształ-
towała się na poziomie czterech placówek. 
W latach 1919–1939 działały nieprzerwanie 
kino „Olimpia” i kino „Polonia”. Pierwsze z nich 
dysponowało wzniesionym w 1912 roku wła-
snym budynkiem przy ulicy Tadeusza Rejtana, 
drugie zaś mieściło się w budynku przy ulicy 
Adama Mickiewicza. Kina, funkcjonujące pod 
zmieniającymi się kolejno nazwami, znajdowa-
ły się także w pomieszczeniach w ukraińskim 
Domu Ludowym (Narodnyj Dim) przy ulicy 
Tadeusza Kościuszki i w Domu Robotniczym 
na Wybrzeżu Tadeusza Kościuszki, wykorzysty-
wanych równocześnie jako sale widowiskowe. 
Kino korzystające z sali Domu Ludowego nosi-
ło nazwy: „Reduta” (1928–1930), „Świt” (1932) 
i „Muza” (1938). Kino mieszczące się w sali 

Domu Robotniczego miało zaś nazwy: „Ucie-
cha” (1932–1936) i „Casino” (1937–1938)48.

W okresie II Rzeczypospolitej w Przemyślu 
znajdowało się szereg bibliotek. Najliczniej-
sze i najcenniejsze księgozbiory spośród nich 
posiadały: Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Biblioteka Wyższego Seminarium Du-
chownego obrządku łacińskiego, Biblioteka 
Kapituły Greckokatolickiej, Biblioteka Kapituły 
Katedralnej obrządku łacińskiego, Biblioteka 
Diecezjalna obrządku łacińskiego, biblioteka 
Ojców Franciszkanów, biblioteka Ojców Re-
formatów, Biblioteka Wojskowa Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr X, Biblioteka Oficerskiego 
Kasyna Garnizonowego, biblioteka I Państwo-
wego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, 
biblioteka Uniwersytetu Ludowego im. Ada-
ma Mickiewicza i biblioteka Czytelni Nauko-
wej. Przemyśl dysponował ponadto bogatymi 
zbiorami archiwalnymi. Przechowywały je Ar-
chiwum Akt Dawnych miasta Przemyśla, Archi-
wum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Archiwum 
Kapituły greckokatolickiej, Archiwum Kapituły 
Katedralnej obrządku łacińskiego, Archiwum 
Diecezjalne rzymskokatolickie oraz archiwa 
klasztorne Ojców Franciszkanów konwentual-
nych i Ojców Reformatów49.

W mieście funkcjonowały cztery placówki 
gromadzące dzieła sztuki, najstarszą z nich 
było, założone w 1902 roku, rzymskokatolickie 
Muzeum Diecezjalne. Muzeum Narodowe Zie-
mi Przemyskiej miało natomiast genezę sięga-
jącą 1909 roku. Stanowiło ono własność Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Muzeami 
ukraińskimi były Muzeum Diecezjalne grecko-
katolickie i utworzone w 1931 roku Muzeum 
„Strywihor”50.

W latach międzywojennych Przemyśl odgry-
wał ważną rolę w ruchu wydawniczym. Regu-
larnie ukazywała się tutaj prasa informacyjna 
w języku polskim. Reprezentowały ją tygodni-
ki związane z endecją („Ziemia Przemyska”), 
Polską Partią Socjalistyczną („Nowy Głos Prze-
myski”) i obozem sanacyjnym („Tygodnik Prze-
myski”). Nieregularnie wychodziła natomiast 
prasa informacyjna w językach: hebrajskim, 
jidysz i ukraińskim. Do przemyskich wydaw-
nictw prasowych należały także liczne czasopi-
sma polskie, ukraińskie i żydowskie o tematyce 
społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Od-
rębną grupę stanowiły ponadto czasopisma 
zawodowe, czasopisma młodzieżowe i szkol-
ne, czasopisma kościelne oraz jednodniów-
ki. W drukarniach istniejących w Przemyślu 

Sala teatru „Fredreum” w przemyskim zamku podczas spektaklu, fotografia z pierwszej połowy lat trzydziestych XX wieku
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wydawano oprócz gazet i czasopism szereg 
publikacji książkowych. W mieście funkcjono-
wała ponadto od 1921 do 1939 roku firma wy-
dawnicza Książnica Naukowa Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością51. 

W okresie II Rzeczypospolitej w Przemyślu 
intensywnie rozwijało się życie sportowe. De-
cydującą rolę w rozwijaniu sportu i propago-
waniu kultury fizycznej odgrywały liczne kluby 
i organizacje sportowe, funkcjonujące na za-
sadach pracy społecznej. Kontynuowało dzia-
łalność sportową założone w 1885 roku Polskie 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Przemy-
ślu. Wiodącym klubem sportowym był utwo-
rzony w 1917 roku Przemyski Klub Sportowy 
„Polonia”, który nawiązywał tradycją do funk-
cjonującego w Przemyślu przed wybuchem 
I wojny światowej, w latach 1907–1914, klubu 
sportowego „San”. W 1928 roku, w wyniku po-
łączenia Przemyskiego Klubu Sportowego „Po-
lonia” z Wojskowym Klubem Sportowym „Le-
gia”, powstał klub sportowy Wojskowo-Cywilne 
Stowarzyszenie Sportowe (WCSS) „Polonia”, 
który intensywnie działał do wybuchu II wojny 
światowej we wrześniu 1939 roku. Drugim zna-
nym przemyskim klubem sportowym był utwo-
rzony w 1918 roku Harcerski Klub Sportowy 
„Czuwaj”, funkcjonujący także do 1939 roku. 
Spośród klubów wojskowych najważniejszy był 
Wojskowy Klub Sportowy, który powstał w 1922 
roku. Przekształcono go następnie w 1927 roku 
w Wojskowy Klub Sportowy „Legia”, w kolejnym 
roku zaś, jak wyżej wspomniano, został on po-
łączony z Przemyskim Klubem Sportowym „Po-
lonia”. Część przemyskich klubów sportowych 
zrzeszała działaczy i zawodników pracujących 
w tych samych zakładach lub wykonujących 
ten sam zawód. Były to między innymi: Kole-
jowy Klub Sportowy „Ruch” (1923–1937), Ro-
botniczy Klub Sportowy „Elektrownia” (1928–
1939), Robotniczy Klub Sportowy „Polna” 
(1935–1939). Z ważniejszych klubów sporto-
wych w Przemyślu należy również wymienić: 
Klub Sportowy „Strzelec” (1922–1939), Strze-
lecki Klub Sportowy „28” (1928–1939) oraz 
Gimnazjalny Klub Sportowy (1932–1939). 
Większość z wyżej wymienionych klubów po-
siadała sekcje z różnych dyscyplin sportowych, 
wszystkie zaś miały sekcję piłki nożnej. Oprócz 
nich funkcjonowały kluby i organizacje spor-
towe ograniczające swoją działalność tylko do 
jednej dyscypliny sportowej, takie jak: Prze-
myski Klub Tenisowy (1922–1932), Klub Jazdy 

Konnej (1923–1939) i Przemyskie Towarzystwo 
Narciarzy (1923–1939)52.

W Przemyślu, z uwagi na zróżnicowanie 
narodowościowe ludności, oprócz klubów i or-
ganizacji sportowych zrzeszających członków 
i zawodników bez względu na ich narodo-
wość, istniały także odrębne kluby i organiza-
cje sportowe zrzeszające Żydów i Ukraińców. 
Najsilniejszym i najaktywniejszym klubem ży-
dowskim był działający w okresie od 1921 do 
1939 roku Żydowski Klub Sportowy „Hagibor”. 
Innymi ważnymi żydowskimi klubami sportowy-
mi były: Żydowski Robotniczy Klub Sportowy 
„Labor” (1921–1935), Żydowski Klub Sportowy 
„Jutrzenka” (1922–1935) oraz Żydowski Klub 
Sportowy „Hapoel” (1936–1939). Do najważ-
niejszych ukraińskich klubów sportowych nale-
żały: Ukraiński Klub Sportowy „Berkut” (1922–
1939), Ukraiński Klub Sportowy „Sian” (zał. 
w 1929) i Ukraińskie Stowarzyszenie Sportowe 
„Sokił” (1937–1939). Działalnością sportową 
i propagowaniem kultury fizycznej wśród spo-
łeczności ukraińskiej zajmowało się ponadto 
Towarzystwo Gimnastyczne i Straży Ogniowej 
„Łuh” (1928–1939)53.

Przemyśl stanowił w okresie II Rzeczypo-
spolitej siedzibę zrzeszeń grupujących kluby 
poszczególnych dyscyplin sportowych. W za-
kresie piłki nożnej były to: Podokręg Przemyski 
Lwowskiego Związku Okręgowego Piłki Noż-
nej (1920–1927), Tymczasowy Związek Sporto-
wy Ziemi Przemyskiej (1927–1928), Podokręg 
Zachodni Lwowskiego Związku Okręgowego 
Piłki Nożnej (1928–1939). Kluby lekkoatle-
tyczne zrzeszone były w latach 1928–1939 
w Podokręgu Zachodnim Lwowskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Zrzeszeniem grupującym klu-
by sportowe posiadające sekcje koszykówki, 
siatkówki i piłki ręcznej był natomiast w latach 
1930–1935 Podokręg Zachodni Lwowskiego 
Okręgowego Związku Gier Sportowych, a na-
stępnie od 1936 do 1939 roku – Podokręg 
Zachodni Lwowskiego Okręgowego Związku 
Piłki Ręcznej54.

Instytucją odgrywającą bardzo ważną rolę 
w propagowaniu rozwoju sportu wśród społe-
czeństwa miasta Przemyśla i regionu był istnie-
jący od 1929 roku Okręgowy Urząd Wychowa-
nia Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. 
Propagowaniem sportu i kultury fizycznej zaj-
mowała się również, w ramach realizacji jed-
nego ze swoich zadań statutowych, paramili-
tarna organizacja Związek Strzelecki. Przemyśl 

stanowił w latach 1925–1939 siedzibę Zarządu 
i Komendy Okręgu Związku Strzeleckiego55.

Jedyne stałe obiekty sportowe istniejące 
w Przemyślu w 1918 roku należały do Pol-
skiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
Wewnątrz gmachu przemyskiego „Sokoła” 
przy ulicy Aleksandra Dworskiego, pochodzą-
cego z 1895 roku, znajdowały się dwie sale 
gimnastyczne. Towarzystwo „Sokół” posiadało 
także oddane do użytku w 1910 roku boisko 
sportowe przy ulicy 3 Maja na Zasaniu. W la-
tach międzywojennych w mieście i na terenie 
bezpośrednio sąsiadujących z nim wsi po-
wstało szereg nowych obiektów sportowych. 
Dwa z tych obiektów funkcjonowały stosun-
kowo krótko. Pierwszym z nich było istniejące 
w latach 1921–1922 boisko sportowe YMCA 
(Young Men’s Christian Association – Chrze-
ścijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej) 
przy dzisiejszych ulicach Wybrzeże Thomasa 
Woodrowa Wilsona i Leopolda Okulickiego. 
Drugi obiekt stanowił funkcjonujący w okre-
sie od 1922 do 1924 roku stadion sportowy 
Wojskowego Klubu Sportowego. Znajdował 
się on w podmiejskiej wsi Wilcze, na gruntach 
okresowo wydzierżawionych przez wojsko od 
władz gminy wiejskiej. W 1922 roku został od-
dany do użytku stadion sportowy Przemyskie-
go Klubu Sportowego „Polonia”, usytuowany 
przy ulicy Mikołaja Kopernika, w sąsiedztwie 
rzeźni i chłodni miejskiej. Na terenie tego 
obiektu znajdowało się boisko do piłki noż-
nej, bieżnia, boiska do koszykówki i siatków-
ki oraz, od 1924 roku, kryta trybuna. W tym 
samym roku otwarto stadion Żydowskiego 
Klubu Sportowego „Hagibor”, zlokalizowany 
w pobliżu miejskiego zakładu wodociągowe-
go w podmiejskiej wsi Prałkowce. Obiekt ten 
posiadał boisko do piłki nożnej, bieżnię, korty 
tenisowe, kręgielnię i krytą trybunę. Nowocze-
snym i doskonale wyposażonym obiektem był 
stadion sportowy Dowództwa Okręgu Korpu-
su nr X przy ulicy Sanockiej, który oddano do 
użytku w 1926 roku. Dysponował on boiskiem 
do piłki nożnej, bieżnią, boiskami do koszy-
kówki i siatkówki, rzutnią, skocznią, kortami te-
nisowymi, urządzeniami gimnastycznymi oraz 
trybuną. Własny stadion sportowy, położony 
nad brzegiem Sanu przy ulicy 22 Stycznia, 
otworzył również w 1932 roku Harcerski Klub 
Sportowy „Czuwaj”. Po ukończeniu dodatko-
wych prac budowlanych stadion ten posiadał 
boisko do piłki nożnej, bieżnię, korty tenisowe 

oraz budynek klubowy. W 1937 roku zostało 
jeszcze otwarte boisko do piłki nożnej Ukraiń-
skiego Klubu Sportowego „Sian”, zlokalizowa-
ne w podmiejskiej wsi Wilcze (w rejonie obec-
nych ulic Polnej i Słonecznej).

W rozwoju życia sportowego Przemyśla, 
w tym zwłaszcza lekkiej atletyki, istotne funkcje 
pełnił oddany do użytku w 1928 roku Okrę-
gowy Ośrodek Wychowania Fizycznego. Mie-
ścił się on w Domu Żołnierza przy ulicy Ada-
ma Mickiewicza. W obiekcie tym znajdowały 
się hala sportowa, urządzenia gimnastyczne, 
strzelnica małokalibrowa oraz niezbędne za-
plecze sanitarne (prysznice). W 1931 roku 
otwarto natomiast kryty basen pływacki w bu-
dynku wojskowej łaźni i pralni garnizonowej 
przy ulicy Joachima Lelewela.

Oprócz kortów tenisowych zlokalizowanych 
na terenie niektórych stadionów sportowych, 
istniały także odrębne obiekty o takim cha-
rakterze. W latach 1922–1937 funkcjonowały 
korty tenisowe przy ulicy Stanisława Konarskie-
go, zarządzane początkowo przez wojskowe 
kluby sportowe, a od 1928 roku przez WCSS 
„Polonia”. W sezonie zimowym na terenie tych 
kortów uruchamiano okresowo boiska do gry 
w hokeja. Korty zlikwidowano w 1937 roku 
w związku z planowaną w ich miejscu budową 
gmachu Sądu Okręgowego. Własny kort teni-
sowy, usytuowany przy ulicy Parkowej, utrzy-
mywał również w latach 1924–1932 Przemyski 
Klub Tenisowy.

W mieście istniały ponadto takie obiekty 
sportowe, jak skocznia narciarska Przemyskie-
go Towarzystwa Narciarzy na Lipowicy (1929–
1931) i przystań wodna wioślarska przy ulicy 
22 Stycznia na Zasaniu (1929–1939)56.

W latach międzywojennych w Przemyślu 
prężnie działały stowarzyszenia propagujące 
rozwój turystyki. W pięciu przemyskich szko-
łach istniały przed wybuchem II wojny świato-
wej koła krajoznawcze, działające w ramach 
utworzonej w 1919 roku ogólnopolskiej orga-
nizacji Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej. 
W 1936 roku powstał Oddział Przemysko-Jaro-
sławski Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Szczególnie aktywną działalność prowadziło 
założone w 1923 roku Przemyskie Towarzystwo 
Narciarzy. Podlegały mu utworzone w latach 
1926–1929 koła terenowe w Jarosławiu, Lesku, 
Olszanicy i Turce57.

Przemyśl rozwijał się w okresie II Rzeczypo-
spolitej niezbyt dynamicznie, zwłaszcza pod 
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względem demograficznym, przestrzennym 
i budowlanym. Wynikało to ze zmiany dotych-
czasowych warunków rozwojowych miasta po 
likwidacji przemyskiej twierdzy, niekorzystnej 
przez szereg lat koniunktury gospodarczej oraz 
braku dostatecznych działań ze strony władz 
rządowych, które mogłyby wesprzeć miasto. 
W Przemyślu dokonano jednak istotnej moder-
nizacji urządzeń komunalnych, infrastruktury 
miejskiej, a także unowocześniono standardy 
w budownictwie mieszkaniowym, co znacznie 
polepszyło kulturę materialną i warunki higie-
niczne życia jego mieszkańców.

Ludność Przemyśla była zróżnicowana pod 
względem narodowościowym. Oprócz najlicz-
niejszych Polaków znaczną część społeczności 
miejskiej stanowili Żydzi i Ukraińcy. Zróżnico-
wanie etniczne wywierało istotny wpływ na 
formy rozwoju życia gospodarczego, oświaty, 
kultury i sportu w mieście. 

Problemami społecznymi występującymi 
w Przemyślu, zwłaszcza w pierwszych latach 
po powstaniu niepodległego państwa polskie-
go oraz w okresie wielkiego kryzysu gospodar-
czego, były niski poziom dochodów ludności 
i wysokie bezrobocie. Władze miejskie starały 
się walczyć z tymi problemami, zarówno przez 
bezpośrednie wsparcie materialne osób po-
trzebujących, jak i organizację robót publicz-
nych. Rezultaty tych działań nie były jednak 
w pełni zadowalające.

Rozwój przestrzenny i budowlany miasta 
odbywał się w granicach administracyjnych 
ustalonych w okresie autonomii galicyjskiej. 
Budownictwo mieszkaniowe o charakterze jed-
norodzinnym rozwijało się najintensywniej na 
przedmieściach, w tym szczególnie na daw-
nych terenach fortecznych. W mieście wznie-
siono kilkanaście nowych gmachów użytecz-
ności publicznej i dwa obiekty sakralne.

Sytuacja finansowa budżetu miasta była 
trudna z uwagi na stosunkowo niewielką wy-
sokość dochodów zwyczajnych uzyskiwanych 
głównie z podatków i opłat. Dochody te po-
zwalały jedynie na pokrycie, i to w niepełnym 
zakresie, wydatków zwyczajnych. Samorząd 
miejski otrzymywał tylko w niektórych latach 
niewielkie dotacje od władz i instytucji pań-
stwowych. W tej sytuacji, w celu realizacji nie-
których bieżących potrzeb oraz podejmowania 
niezbędnych inwestycji, konieczne było korzy-
stanie z kredytów bankowych. W konsekwencji 
następował wzrost stanu zadłużenia miasta.

Pomimo to władze miejskie zrealizowały 
szereg ważnych inwestycji w zakresie rozbu-
dowy przedsiębiorstw i urządzeń komunal-
nych oraz infrastruktury miejskiej. Ulepszyły 
i zmodernizowały nawierzchnię wielu ulic 
w mieście. Przeprowadziły również inwestycje 
z zakresu szkolnictwa, służby zdrowia i opieki 
społecznej. Przedsięwzięcia inwestycyjne, któ-
re zrealizowano w zakresie szkolnictwa, były 
jednak niewystarczające, aby zapewnić dosta-
teczną bazę lokalową szkołom powszechnym 
w mieście.

W latach międzywojennych Przemyśl sta-
nowił wielofunkcyjny ośrodek miejski, które-
go charakter ukształtował się już wcześniej 
w okresie autonomii galicyjskiej. Największe 
znaczenie dla rozwoju miasta miały przemysł, 
rzemiosło, handel, usługi i administracja. 
W okresie II Rzeczypospolitej w Przemyślu uru-
chomiono kilkanaście nowych zakładów prze-
mysłowych, w tym kilka z branż, które dawniej 
w mieście nie występowały. Zakłady te były 
wprawdzie w większości niewielkie, jednak 
w wyniku ich uruchomienia wzrosło znaczenie 
przemysłu w życiu gospodarczym miasta. Istot-
ny wpływ na funkcjonowanie i rozwój Przemy-
śla wywierał również liczny garnizon wojskowy. 
Przemyśl był ponadto w okresie międzywojen-
nym ważnym ośrodkiem szkolnictwa średniego 
oraz centrum życia kulturalnego i sportowego 
w województwie lwowskim.

Perspektywy kontynuacji korzystnych ten-
dencji rozwoju Przemyśla, kształtujących się 
w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku, 
przekreślił wybuch II wojny światowej we wrze-
śniu 1939 roku.
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Dzięki uzyskaniu szerokiej autonomii Ga-
licja stała się obszarem, gdzie obok de-
klarowanego przywiązania do monarchii 

Habsburgów można było pielęgnować polską 
historię, tradycję i kulturę. Działały polskie sto-
warzyszenia, kwitły patriotyczne uczucia, za-
szczepiane młodym i rozwijane w nich przez 
nauczycieli zarówno szkół powszechnych, jak 
i gimnazjów. Przykładem takiego wychowawcy 
młodych pokoleń był Tadeusz Gawryś1.

Urodził się 24 kwietnia 1881 roku w pod- 
rzeszowskiej Woli Zgłobieńskiej2. Pochodził 
z zubożałej rodziny szlacheckiej. Był synem 
Władysława Gabrysia, leśnika w dobrach Stra-
szewskich, oraz Emilii z Nagawieckich3. Nie-
wiele wiemy o początkach jego edukacji. Być 
może był uczniem szkoły ludowej w Rzeszowie4. 
W latach 1891–1900 uczęszczał do I Gimna-
zjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie5, 
które ukończył zdaniem egzaminu dojrzałości6, 

a następnie odbył studia historyczne na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie (lata 1900–1905)7. 

W 1906 roku, decyzją Rady Szkolnej Krajo-
wej, rozpoczął pracę jako zastępca nauczycie-
la w I gimnazjum w Przemyślu, co niewątpliwie 
mogło być wyróżnieniem dla młodego peda-
goga. Przemyskie gimnazjum słynęło bowiem 
ze znakomitego poziomu, a fakt, że znajdowało 
się w trzecim mieście Galicji, przydawało owej 
nominacji prestiżu. W piśmie Rady Szkolnej 
Krajowej czytamy: C.k. Rada szkolna krajowa 
mianuje Pana zastępcą nauczyciela w c.k. 
gimnazjum z polskim językiem wykładowym 
w Przemyślu z obowiązkiem udzielania nauki 
w przepisowej liczbie godzin […]. Chciej Pan 
po otrzymaniu niniejszego dekretu udać się 
bezzwłocznie na miejsce swojego przeznacze-
nia i przedstawić się p. Dyrektorowi zakładu 
celem złożenia przepisowej przysięgi służbo-
wej i objęcia czynności nauczycielskich […]8. 
11 lutego 1906 roku Tadeusz Gawryś rozpoczął 
pracę w rzeczonym gimnazjum9. Uczył: języka 
polskiego, historii, geografii, śpiewu, a także 
z dużą satysfakcją prowadził zajęcia z zakre-
su historii kraju rodzinnego10. W I gimnazjum 
nie zagrzał jednak długo miejsca, bowiem już 
w 1907 roku został przeniesiony do nowo po-
wstałego c.k. gimnazjum z wykładowym języ-
kiem polskim w Przemyślu na Zasaniu. Uczył 
w nim języka łacińskiego, historii, geografii, 
a także współprowadził szkolną orkiestrę11. 

Tadeusz Gawryś szybko włączył się w dzia-
łalność przemyskich społeczników, szczegól-
nie bliskie były mu wszelkie inicjatywy mające 
na celu poprawę sytuacji biednej młodzieży 
szkolnej, na rzecz której między innymi współ-

organizował zbiórki i bale charytatywne12. 
Dzięki jego uporowi udało się przy zasańskim 
gimnazjum powołać do istnienia bursę, któ-
rej został pierwszym kierownikiem13. Gawryś 
przez cały czas dawał się poznać jako gorący 
orędownik polskości. Cenił informacje z zakre-
su nauki, dlatego też znalazł się w grupie, która 
w 1909 roku powołała do istnienia przemyskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, którego pierw-
szego zarządu został członkiem14. 

Okres przemyski to również czas stabili-
zacji rodzinnej Tadeusza Gawrysia. W 1906 
roku pojął za żonę Alojzę Moskalównę; w Prze-
myślu również przyszło na świat jego pierw-
sze dziecko. Niestety z nieznanych nam bliżej 
przyczyn w 1911 roku został przeniesiony do 
znacznie mniej prestiżowego Sokala. Dla ów-
czesnego nauczyciela gimnazjalnego była 
to swoista degradacja. Z dużego i prężnego 
ośrodka miejskiego, kulturalnego i naukowego 
trafiał na prowincję. Zazwyczaj takie działanie 
władz oświatowych podyktowane było czynni-
kami dyscyplinarnymi. W Sokalu uczył języka 
polskiego, geografii, historii i jako przedmiotu 
dodatkowego śpiewu kościelnego15. Pomagał 
w prowadzeniu szkolnej biblioteki, opiekował 
się kółkiem muzycznym, a także był dyrygen-
tem chóru mieszanego i orkiestry smyczkowej. 
Był ponadto członkiem zarządu drużyn skau-
towskich (polskiej i ruskiej)16. 

Podobnie jak w Przemyślu również w Soka-
lu włączył się w pozaszkolną działalność spo-
łeczną, między innymi pomagał w organizacji 
i sam wystąpił z odczytem podczas akademii 
ku czci ks. abp. Józefa Bilczewskiego17. 

Nie było jednak dane Gawrysiowi i jego 
rodzinie na dłużej zadomowić się w Sokalu. 
W 1912 roku Rada Szkolna Krajowa nakazała 
mu przenieść się do Dębicy, gdzie miał objąć 
posadę zastępcy nauczyciela. Dębickie gimna-
zjum, powstałe ledwie dekadę wcześniej (zo-
stało utworzone w 1900 roku18), przez władze 
oświatowe traktowane było często jako miejsce 
zesłania dla tych nauczycieli, którzy sprawiali 
lub mogli sprawiać ewentualne problemy19, 
sama zaś Dębica była niewielkim miastecz-
kiem, liczącym w momencie przyjazdu Gaw-
rysia niespełna 4500 mieszkańców20. Również 
grono pedagogiczne szkoły nie stanowiło zin-
tegrowanej grupy, a jego członkowie nie na-

stawiali się raczej na dłuższy pobyt w Dębicy: 
Grono nauczycielskie, corocznie znacznie 
zmniejszające się, na ogół za młode, za mało 
ze sobą zżyte i z zakładem zrosłe, składa się 
w wielkiej części z jednostek, uważających 
swój pobyt w Dębicy za chwilowy tylko, ma-
rzących o przeniesieniu jak najrychlejszym do 
większego miasta i dlatego może w przeważ-
nej części nie oddanych zakładowi tak, jakby 
tego jego dobro wymagało21.

W Dębicy Tadeusz Gawryś, jako egzamino-
wany zastępca nauczyciela, uczył historii, geo-
grafii, języka polskiego oraz języka niemieckie-
go, gimnastyki, śpiewu i muzyki22. Opiekował 
się także chórem i orkiestrą gimnazjalną23 oraz 
pełnił funkcję drużynowego w I Drużynie Har-
cerzy im. Mieczysława Romanowskiego24. Był 
także sekretarzem dębickiego oddziału Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół”25. Prowadził 
również ćwiczenia wojskowe drużyn sokolich, 
Związku Strzeleckiego oraz skautów26. Wycho-
wanie patriotyczne stanowiło szczególnie istot-
ne pole działalności pedagogicznej Tadeusza 
Gawrysia. Uważał się za zwolennika military-
zmu i czynu zbrojnego. Jednocześnie jednak 
poprzez swoje zaangażowanie w pracę peda-
gogiczną zyskiwał pozytywną opinię dyrektora 
dębickiego gimnazjum Józefa Szydłowskiego: 
Gawryś Tadeusz o wiadomościach z zakresu 
geografii i historii powszechnej gruntownych, 
odznacza się też wykładem płynnym, jasnym, 
interesującym. Także jako nauczyciel śpiewu 
i gimnastyki jest siłą pożyteczną. W wypeł-
nianiu swych obowiązków sumienny, wobec 
młodzieży życzliwy, poważny, w miarę surowy, 
jest nabytkiem do zakładu wcale dodatnim. 
Zachowanie się jego w szkole i poza szkołą 
bez zarzutu. Poza szkołą zajmuje się gorliwie 
obudzeniem i pielęgnowaniem poczucia mu-
zykalnego w łonie miejscowego Towarzystwa 
Gimnastycznego Sokół27. 
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Tadeusz Gawryś
(1881–1914)
Arkadiusz S. Więch

Indeks Tadeusza Gawrysia Gimnazjum w Dębicy, 1907 rok
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Kiedy wybuchła I wojna światowa, Tadeusz 
Gawryś bardzo szybko postanowił wcielić swo-
je ideały w życie i ruszyć do walki jako żołnierz 
Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego: […] na 
pierwsze wezwanie do broni ze strony Monar-
chy wstąpili w szeregi armii profesorowie: Ar-
seni Dorożyński, ks. Błażej Kotfis, Antoni Mig-
dał, w szeregi legionów zastępcy nauczycieli: 
śp. Tadeusz Gawryś i Stanisław Mydlarczyk 
z 30 uczniami klas wyższych28. Wyjeżdżając, 
pozostawił po sobie skierowane do żony Aloj-
zy i dzieci (Czesława, Kazimierza, Eugeniusza, 
Mariana, Zbigniewa i najmłodszej córki Marii 
Danuty) Ostatniej woli rozporządzenie: Wstę-
puję do Legionów Polskich, pragnę bowiem 
przyczynić się do zwycięstwa nad naszym cie-
miężcą Moskalem i do oswobodzenia Polski 
z kajdan niewoli. Majątku żadnego nie mam; 
to też [!] w razie mej śmierci wszystkie rucho-
mości, jakie posiadam, lub też ich wartość po 
ewentualnej sprzedaży otrzymaną w gotówce, 
pozostawiam mej Najukochańszej żonie Aloj-
zie z Moskalów i mym Najdroższym dzieciom, 
do podziału według ustawy. Gdybym zginął 
na polu chwały, proszę mą Najukochańszą 
żonę, by wpajała zawsze jak i dotąd w dzieci 
moje gorącą miłość Ojczyzny, dzieciom moim 
polecam i nakazuję, by pamiętały o tem, gdy 

dorosną, a Ojczyzna ich będzie wołać, mają 
bez wahania iść w ślady swego ojca i oddać 
życie za Polskę, za naszą Ukochaną Ojczyznę. 
Błogosławię Wam moje Najdroższe dzieci, ko-
chajcie nade wszystko Polskę, kochajcie swą 
Matkę, która była mi najlepszą towarzyszką 
i miłujcie się wzajemnie, bo tylko miłością silni 
i zjednoczeni wielkich rzeczy dokonać może-
cie. W Dębicy dnia 31 sierpnia 1914 Tadeusz 
Gawryś ojciec i mąż29. 

Gawryś po przybyciu do punktu mobiliza-
cyjnego w Krakowie został zakwaterowany na 
Dębnikach i wcielony do IV batalionu (pod 
dowództwem por. Bolesława Roi) 2 Pułku Le-
gionów Polskich30. 1 października 2 Pułk został 
skierowany do walki na froncie w Karpatach 
Wschodnich. Legionowa epopeja por. Tade-
usza Gawrysia nie trwała długo. Wziął udział 
w bitwie pod Nadwórną (24 października), 
a następnie pod Mołotkowem (29 październi-
ka)31, w której wykazał się dużą odwagą. Ranny 
w bitwie, jako jeniec rosyjski, trafił do szpitala 
Czerwonego Krzyża w Stanisławowie, gdzie 
zmarł 4 listopada 1914 roku. Pochowany zo-
stał dzień później na tamtejszym cmentarzu. 
Świadkami jego śmierci byli niejaki Krzankow-
ski, legionista Stanisław Cholewka oraz nie-
znany z imienia i nazwiska kapelan szpitalny. 
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Tadeusz Gawryś z uczniami, Dębica, 1913 rok

Testament Tadeusza Gawrysia



Protokół sporządził ks. Józef Panaś32. Tak mołot-
kowską batalię i moment domniemanej śmierci 
Gawrysia wspominał po latach Bolesław Roja: 
W południe, już w pełnym toku akcji, gdy zna-
lazłem się na lewym skrzydle 15-tki, biegł wła-
śnie z własnej inicjatywy naprzód, w kierunku 
ostrzeliwującego nas karabinu maszynowego 
służbisty, jak to pod Nadwórną i Bohorodcza-
nami miałem sposobność już się przekonać, 
oficer batalionu, por. Gawryś. Jednak na tej 
równej jak stół powierzchni było to szaleń-
stwem. Niestety, odległość ode mnie znaczna, 
ostatni mój wierzchowiec po zranieniu go zarył 
tak łbem w kałużę błota, że nie mógł się już 
dźwignąć na przednie nogi i zresztą nie wiem, 
czy byłbym tu odwagą por. Gawrysiowi do-
równał. Gawryś nie mógł mnie już słyszeć ani 
widzieć. Tęcza nie zdążył i nie było już mowy 
o zatrzymaniu ich. W moich oczach większość 
tego plutonu wraz z Gawrysiem padła tuż na 
jakie pięćdziesiąt kroków przed zabudowa-
niami i stanowiskiem karabinu maszynowego 
dobrze okopanej pozycji Moskalów, ranni, tru-
py i żywi jeszcze. Mój […] Gawryś […] i tylu 
innych, którzy wybrali się „na ochotnika” żyć, 
albo umierać na wojnie za Polskę, ci ludzie są 
naprawdę prawie bez „lęku” i „strachu”! Z do-
wódców, żołnierzy, niewrażliwych na „strach” 

i „lęk” jestem zadowolony”. […] Jeden z naj-
odważniejszych i najbardziej służbistych ofi-
cerów IV batalionu na Mołotków przy szturmie 
na karabiny maszynowe 29 października 1914 
roku33. Tadeusz Gawryś jako legionista cieszył 
się dobrą opinią. Cytowany powyżej Roja pisał 
o nim: […] Drugi, jakiś profesor, dowódca plu-
tonu, Gawryś, ten nie bawi się w filozofię żad-
ną, ludzi krótko bierze. Z tego na pewno będą 
na froncie ludzie i żołnierz […]. Mój dzielny 
służbista, ppor. Gawryś, nadsyła najbardziej 
szczegółowe meldunki i najwięcej jeńców, ale 
ma też już kilku rannych. Trochę szorstki dla 
panów młodszych, ale co za dzielny i służbisty 
żołnierz! Więcej mi takich potrzeba. A mało ich 
jest […]34.
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szych Oddział w Przemyślu. Dodatek do „Muzeum” 
1908, t. 2, z. 6, s. 119–120. 
Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum z wykłado-
wym językiem polskim w Przemyślu na Zasaniu za 
rok szkolny 1910, Przemyśl 1910, s. 13. 
Rocznik TPN w Przemyślu za rok 1909–1911, red. 
F. Przyjemski, Przemyśl 1912, s. 81; Z. Zduła-Pel-
czyński, Kronika TPN [w:] Siedemdziesiąt lat TPN 
w Przemyślu 1909–1979, red. J. Olszak, Przemyśl 
1979, s. 150. 
Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Sokalu 
za rok szkolny 1911/1912, Sokal 1912, s. 3–4.  
Ibidem, s. 6, 8, 10, 11. 
Ibidem, s. 6. 
Zob.: A. Kwolek, Liceum Ogólnokształcące w Dębi-
cy 1900–2000. Próba monografii, Dębica 2000. 
Zob.: T. Pudłocki, „Grono nauczycielskie już nie jest 
tak zharmonizowane jak było dawniej” – środowisko 
profesorów dębickiego gimnazjum przed I wojną 
światową [w:] Prowincja galicyjska. Wokół I wojny 
światowej. Konteksty, porównania, przykłady, red.  
T. Pudłocki, A.S. Więch, Przemyśl 2014, s. 9–21. 
A.S. Więch, Miasteczko. Życie codzienne mieszkań-
ców Dębicy w latach 1900–1939, Przemyśl 2012, 
s. 19. 
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukra-
iny we Lwowie [dalej CDIAU], fond 178, opis 3, 
sprawa 23. 
Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Dębicy 
za rok szkolny 1912/1913, Tarnów 1913, s. 3–4; 
Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Dębicy 
za rok szkolny 1913/1914, Tarnów 1914, s. 2, 4. 
Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Dębicy 
za rok szkolny 1912/1913, Tarnów 1913, s. 35; 
Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Dębicy 
za rok szkolny 1913/1914, Tarnów 1914, s. 31, 37. 
M. Żychowska, Harcerstwo dębickie 1911–1939, 
Tarnów 1991, s. 21. 
A. Stańko, E. Skowron, Dębica w karpackiej bryga-
dzie legionów. Legioniści w walkach o niepodle-
głość i odbudowę kraju, Dębica 2004, s. 378. 
Ibidem, s. 61. 
CDIAU, fond 178, opis 3, sprawa 23. 

Sprawozdanie Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Dębicy 
za rok szkolny 1915/1916, Tarnów 1916, s. 3. 
MSz, Teczka osobowa Tadeusza Gawrysia, kopia 
Ostatniej woli rozporządzenia z 31 sierpnia 1914 r. 
A. Stańko, E. Skowron, op. cit., s. 380–381. 
Zob.: J. Ślipiec, Walki polsko-rosyjskie pod Mołot-
kowem (28–29 X 1914) jako pierwsza wielka bitwa 
odradzającego się Wojska Polskiego [w:] Z walk  
II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschod-
nich 1914/1915. Materiały pokonferencyjne,  
red. L. Fac, Przemyśl 2012, s. 65–80. 
Archiwum Państwowe w Przemyślu, nr zespołu 
1389/2114, Zespół Sądu Grodzkiego w Dębicy, 
Akta sprawy spadkowej po Tadeuszu Gawrysiu; 
J. Cisek, K. Stepan, Lista strat Legionów Polskich 
1914–1918, Kraków 2006, s. 55. 
B. Roja, Legioniści w Karpatach 1914–1915 roku, 
Warszawa 1933, s. 128. 
Ibidem, s. 30, 81.

Arkadiusz S. Więch (ur. 1982) – doktor nauk hu-
manistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Insty-
tucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje 
się archiwistyką społeczną, archiwistyką cyfrową, 
historią mówioną, historią Galicji, historią życia co-
dziennego XIX i XX wieku oraz historią nauki. Autor 
między innymi monografii Miasteczko. Życie co-
dzienne mieszkańców Dębicy w latach 1900–1939 
(Przemyśl 2012) oraz rozdziału Miasteczko Pruch-
nik w XIX i XX wieku w monografii Pruchnik. Studia 
z dziejów miasta i okolic (red. Marian Wolski, Kra-
ków 2014), redaktor naukowy: Erazm Józef Jerzma-
nowski (1844–1909). Życie w służbie idei (Kraków 
2013); Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. 
Wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy 
(Przemyśl 2014). Autor biogramów w Przemyskim 
słowniku biograficznym oraz Słowniku biograficz-
nym twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski 
południowo-wschodniej.
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– Nie ma sytuacji przegranej – 
 przekonywał 10  maja 

w Przemyskiej Bibliotece Publicznej znany be-
nedyktyn z Tyńca, ojciec Leon Knabit. Spotka-
nie z tym nietuzinkowym zakonnikiem przycią-
gnęło ogromną publiczność.

88-letni ojciec Leon to ceniony rekolekcjoni-
sta, były przeor opactwa Benedyktynów w Tyń-
cu, publicysta oraz autor i współautor wielu 
poczytnych książek. To także postać medialna. 
Był twarzą kilku programów telewizyjnych, ta-
kich jak Ojciec Leon zaprasza czy Ojciec Leon 
Zawodowiec i pisze blog, nagrodzony w 2011 
roku tytułem Blog Roku w kategorii Profesjo-
nalne. Przy tym wszystkim to wspaniała osobo-
wość. Człowiek tryskający humorem, za który 
otrzymał Order Uśmiechu, z dystansem do sie-
bie, z łatwością nawiązujący kontakt z innymi 
i niezwykle serdeczny.

Nie ma sytuacji przegranej to tylko jedna 
z życiowych mądrości, którymi podzielił się 
ze słuchaczami na majowym spotkaniu i które 
zresztą stały się tytułami jego książek. Zachę-
cał na przykład, by przestać narzekać i zacząć 
żyć, i stwierdził, że nikt nie jest byle jaki, każ-
dy jest jakiś. W swojej wypowiedzi często po-
wracał do przeszłości. Mówił o tym, że w wie-
ku 17 lat już wiedział, co będzie robił, a dziś 
stwierdza, że podjął słuszną decyzję. Najpierw 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowne-
go w Siedlcach, a później został wyświęcony 
na księdza diecezjalnego, ale to właśnie życie 
zakonne okazało się jego prawdziwym powoła-
niem. Opowiedział także o swojej znajomości 
z Janem Pawłem II, którego poznał jeszcze jako 
młodego księdza. – Więcej słuchał, niż mówił. 
Już wtedy wiedziało się, że jest kimś nieprze-
ciętnym – wspominał zakonnik.

życie jest modlitwa, praca i pogoda ducha. 
– Smutek to diabelska sprawa – podkreślił. Za-
pewniał także, że tylko Jezus nie zawodzi, przy-
pominając słowa Benedykta XVI: Kto wierzy, 
nigdy nie jest sam, ale zalecał też, by liczyć na 
siebie wzajemnie, wyzbyć się uprzedzeń, niko-
go nie potępiać i wykreślić ze swojego słowni-
ka słowo obcy. Na koniec spotkania poprosił 
o modlitwę za siebie, pobłogosławił zebranym 
i życzył im dobrych ludzi wokół, a następnie 
zaprosił wszystkich chętnych po autograf, któ-
ry – jak zaznaczył – można uzyskać za darmo. 
– A to przecież niezwykłe, że ksiądz robi coś za 
darmo – dodał z uśmiechem. Później już tylko 
przez niemal trzy godziny podpisywał książki 
ogromnej liczbie ludzi i z każdym z nich roz-
mawiał indywidualnie, wykazując oczywiście 
benedyktyńską cierpliwość.

11 czerwca gościem Przemyskiej Biblioteki Pu-
blicznej był dr Andrzej Franaszek, literaturo-
znawca i krytyk literacki, który w wydanej nie-
dawno obszernej biografii Zbigniewa Herberta 
ukazał o wiele bardziej złożony obraz autora 
Przesłania Pana Cogito niż ten, do którego 
wielu z nas zdążyło się już przyzwyczaić.

Herbert, jaki wyłania się z liczącego niemal 
dwa tysiące stron dwutomowego dzieła, to po-
stać bynajmniej nie posągowa, ale człowiek 
z krwi i kości, równie intrygujący, co odpycha-
jący. To przede wszystkim autor wspaniałych 
wierszy, które – jak powiedział jego biograf – 
zmuszają do myślenia i zapierają dech w pier-
siach, a także człowiek szlachetny, szczodry, 
zabawny, błyskotliwy i pełen uroku. Z drugiej 
jednak strony bywał niesprawiedliwy i wybu-
chowy, nie stronił od romansów, nadużywał 
alkoholu i zmagał się z chorobą psychiczną. 
Ponadto miał skłonność do ubarwiania swoje-
go życiorysu, na przykład sugerował, że w cza-
sie wojny działał w ruchu oporu, co Franaszek 
nazwał kompleksem nieuczestnictwa, gdyż – 
jak stwierdził – nie ma żadnych podstaw, by 
sądzić, że Herbert zaangażował się w walkę 
zbrojną.

Autor tłumaczył, że nie zamierzał pisać bio-
grafii przeciwko jej bohaterowi ani tworzyć ha-
giografii. Starał się po prostu jak najuczciwiej 
opowiedzieć o poecie. Przekonywał, że jego 
jednostronny obraz, który utrwalił się w spo-
łeczeństwie, wynika z naszego zapotrzebowa-
nia na jednoznacznie szlachetne, niezłomne 
życiorysy, które można wynosić na sztandary. 

A przecież – jak podkreślił – życie Herberta 
składało się z tragizmu i komizmu, wzniosłości, 
ale i trywialności.

W rozmowie, którą moderował dr Jan Zię-
ba, dyrektor Instytutu Humanistycznego Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu, pojawił się też wątek sporu ide-
ologicznego między Herbertem a Miłoszem, 
dotyczącego polskiej historii i patriotyzmu, 
choć i w tym względzie trudno mówić o jed-
noznacznej postawie tego pierwszego twórcy, 
który był wprawdzie poetą pamięci o powsta-
niu warszawskim i żołnierzach walczących za 
Ojczyznę, konserwatystą i krytykiem lewicy, ale 
też, jako człowiek wychowany w przedwojen-
nym, wielokulturowym Lwowie, sprzeciwiał się 
wszelkim nacjonalizmom.

Dzieło Andrzeja Franaszka, które skądinąd 
jest także fascynującą opowieścią o minionej 
epoce, Jan Zięba nazwał odbrązowieniem po-
staci Herberta. Sam biograf określił je zaś jako 
próbę uczłowieczenia poety, który zgodnie 
z życiowym credo – Mimo wszystko – starał się 
przekraczać własne ograniczenia.

Warto zaznaczyć, że spotkanie z Andrzejem 
Franaszkiem odbyło się w ramach mijającego 
właśnie Roku Zbigniewa Herberta.

13 czerwca w bibliotece gościł pisarz i ilustra-
tor książek dla dzieci Paweł Wakuła. W spo-
tkaniu z nim wzięło udział blisko 100 dzieci 
w wieku 6–12 lat z Przemyśla i powiatu, w tym 
głównie uczestnicy II Konkursu Plastycznego 
„Czarodzieje dziecięcej wyobraźni”, który po-
legał na wykonaniu ilustracji do książek Pawła 
Wakuły.

Autor opowiedział zebranym o kulisach 
pracy pisarza i ilustratora oraz narysował kilka 
postaci ze swoich opowieści. Chętnie odpo-
wiadał także na pytania młodej widowni.

W drugiej części spotkania wraz z dyrekto-
rem PBP dr. Maciejem Waltosiem wręczył na-
grody laureatom konkursu, a wszystkim jego 
uczestnikom – pamiątkowe dyplomy.

Najmłodsi mogli się spotkać w bibliotece także 
z Wojciechem Widłakiem, który 16 czerw-
ca przybliżał im przygody Pana Kuleczki, bo-
hatera serii jego książek, a dorośli pasjonaci 
lokalnej historii – z Alicją Chruścicką, dzia-
łaczką społeczną, promującą 27 września 
swoją książkę Obrońcy Przemyśla i okolic. Rok 
1918–1919.

Spotkania autorskie
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej 

w 2018 roku

Co pewien czas ojciec Leon swoim zwycza-
jem opowiadał anegdoty, na które publiczność 
reagowała gromkim śmiechem. Tłumaczył, że 
kobiety żyją dłużej, bo nie mają żon, i żartował, 
że gdy był młody, podobały mu się wszystkie 
kobiety i nawet rozważał przejście na maho-
metanizm, ale zrezygnował, bo oprócz pięciu 
żon miałby pięć teściowych. Zakonnik przeko-
nywał też, że receptą na długie i szczęśliwe 

Monika Maziarz

Ojciec Leon Knabit
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W 2018 roku do Przemyskiej Biblioteki Publicz-
nej zawitała również Magdalena Grzebałkow-
ska, autorka głośnych książek reporterskich 
o ks. Janie Twardowskim, rodzinie Beksińskich 
i Krzysztofie Komedzie. O swoich bohaterach 
i o kulisach swojej pracy opowiadała na spo-
tkaniu 3 października.

Jej wielkim książkowym debiutem był wy-
dany w 2011 roku Ksiądz Paradoks. Biografia 
Jana Twardowskiego, który przyniósł zaskakują-
cy portret „poety od biedronek”. – Nikt nie jest 
jednoznaczny i tylko taki, jakim go widzimy – 
podkreśliła na spotkaniu reporterka. W 2014 
roku znów było o niej głośno za sprawą poru-
szającej opowieści Beksińscy. Portret podwójny 
o życiu słynnego malarza Zdzisława i jego syna 
Tomasza. Rok później ukazał się tom 1945. Woj-
na i pokój o losach przesiedleńców na Ziemie 
Odzyskane, jak podkreśliła Grzebałkowska, 
najbardziej osobisty jej reportaż, ponieważ ta 
mieszkanka Sopotu sama jest wnuczką prze-
siedleńców spod Lwowa i Warszawy. I wresz-
cie w 2018 roku pojawił się Komeda. Osobiste 
życie jazzu, który opowiada nie tylko historię 
krótkiego, choć fascynującego życia jednego 
z najwybitniejszych polskich muzyków, ale tak-

że tego, co kryło się za kulisami świata polskie-
go jazzu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 
Zapytana przez prowadzącego spotkanie Woj-
ciecha Kalinowskiego o to, skąd taki dobór po-
staci, autorka odpowiedziała, że tematy podsu-
wały jej wydawnictwa, a ona sama, dokonując 
wyboru, za każdym razem kierowała się intu-
icją. Później dodała, że lepiej nie znać zbyt 
dobrze człowieka, o którym chce się pisać, bo 
pewne informacje o nim wydają się oczywiste 
i nie zawsze przelewa się je na papier. – Poza 
tym – dopowiedziała – istnieje coś takiego jak 
przyjacielska lojalność, więc gdybym się przy-
jaźniła na przykład z ks. Twardowskim czy To-
maszem Beksińskim, niektórych rzeczy pewnie 
bym o nich nie napisała. A mówiła to wszystko 
z polotem i otwartością godną prawdziwego 
reportera. Z równą swadą i otwartością odpo-
wiadała na pytania publiczności, a na końcu 
podpisywała swoje książki tym, którzy ustawili 
się do niej w niemałej kolejce. 

Z kolei 23 października Przemyską Bibliote-
kę Publiczną odwiedził Jacek Hugo-Bader, 
dziennikarz i autor kilku książek reporterskich, 
dwukrotnie nominowany do Nagrody Literac-
kiej Nike.

Początkowa twórczość Hugo-Badera to re-
zultat jego podróży głównie po krajach byłe-
go ZSRR. – Najbardziej fascynuje mnie Rosja. 
Dlaczego? Bo jest nieoczywista. Im dziwniej, 
fikuśniej, nieprawdopodobniej, im gorzej po 
prostu – tym lepiej – tłumaczył w bibliotece 
dwukrotny laureat Grand Press.

Największy rozgłos przyniosła mu Biała go-
rączka – zapis jego samotnej podróży łazikiem 
z Moskwy do Władywostoku. Opublikował tak-
że W rajskiej dolinie wśród zielska, Dzienniki 
kołymskie oraz Długi film o miłości. Powrót na 
Broad Peak, w którym zrelacjonował wyprawę 
w Karakorum po ciała zaginionych himalaistów 
Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego, czym 
naraził się ich rodzinom.

Ostatnimi czasy Hugo-Bader zostaje jednak 
w kraju. W wydanej w 2016 roku książce Sku-
cha rozmawia ze swoimi kolegami z solidarno-
ściowego podziemia, pokazując, że nie wszyst-
kim, którzy walczyli o wolną Polskę, w tej Polsce 
się powiodło. Z kolei w Audycie z 2018 roku 
daje głos bohaterom własnych reportaży sprzed 
dwudziestu, trzydziestu lat, ludziom z margine-
su czy dziwakom, których losy potoczyły się nie-
kiedy zaskakująco także dla nich samych.

To właśnie tym polskim historiom autor po-
święcił najwięcej uwagi w trakcie spotkania 
w bibliotece. – Cieszmy się, bo żyjemy w wol-
nym kraju. I fajnym – powiedział w pewnym 
momencie. Mówił też, że czasem jako reporter 
posądzany jest o złe intencje. – Bohaterowie 
Skuchy już po wszystkim zarzucali mi, że ich 
obnażyłem. Ale reporter jest po to, by obna-
żać – przekonywał. Jego ekspresyjny i wartki 
monolog chwilami zamieniał się w dialog z pu-
blicznością, która szczelnie wypełniła niema-
łą czytelnię biblioteki. Spotkanie poprowadził 
Wojciech Kalinowski.

Kilka dni później, 26 października, z najmłod-
szymi czytelnikami spotkała się autorka ponad 
30 książek dla dzieci Renata Piątkowska. To-
warzyszyła jej lektorka Malwina Kożurno.

Na spotkaniu pisarka mówiła głównie o swo-
jej książce Wszystkie moje mamy, ukazującej 
II wojnę światową z perspektywy dziecka. Bo-
haterem tej opowieści jest żydowski chłopiec 
Szymek z warszawskiego getta, ale pojawia się 
w niej również postać Ireny Sendlerowej, któ-
ra podczas wojny uratowała od zagłady około 
2,5 tysiąca dzieci, za co została uhonorowana 
tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. 

Wybór książki nie był przypadkowy, ponieważ 
decyzją Sejmu RP Irena Sendlerowa została 
jednym z patronów 2018 roku.

Autorka opowiedziała dzieciom o heroicz-
nej postawie działaczki Żegoty oraz o trudnej 
wojennej rzeczywistości, z jaką przyszło się 
mierzyć zarówno dorosłym, jak i dzieciom.

Ostatnim autorem goszczącym w 2018 roku 
w Przemyskiej Bibliotece Publicznej był po-
dróżnik Robert Czerniak, który 22 listopada 
promował w niej książkę Podróże do granic.

Pozycja ta, wydana w 2017 roku, to relacja 
autora oraz jego syna, Joachima, z ich wypra-
wy do Ameryki Łacińskiej i z powrotu do Polski, 
po którym Joachim dowiedział się, że ma no-
wotwór mózgu, oraz relacja z kolejnej wspól-
nej podróży ojca i syna, tym razem do Australii. 
Podróże do granic to jednak nie tylko książka 
globtroterska, ale przede wszystkim – jak czyta-
my na okładce – rzecz o przekraczaniu granic 
ludzkiej determinacji w urzeczywistnianiu pla-
nów uznawanych za niemożliwe; granic hartu 
ducha i woli, czyli prawdziwego męstwa w tym 
starym, dobrym znaczeniu. To opis niespoty-
kanie odważnego sposobu walki ze śmiertelną 
chorobą.

Tym podróżniczo-geograficznym akcentem, 
będącym także pouczającą lekcją pokory i wy-
trwałości w walce z przeciwnościami losu, za-
kończyły się spotkania autorskie w Przemyskiej 
Bibliotece Publicznej w bieżącym roku. Kolejne 
już niebawem.

Monika Maziarz (ur. 1982) – absolwentka filologii 
polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Od 2005 roku pracuje w Przemyskiej 
Bibliotece Publicznej. Redaktorka „Przemyskiego 
Przeglądu Kulturalnego”, korektorka publikacji 
regionalnych. Autorka około 70 artykułów w czaso-
pismach: „Przemyski Przegląd Kulturalny”, „Życie 
Podkarpackie”, „Nasz Przemyśl”, „Biblioterapeu-
ta. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa 
Biblioterapeutycznego we Wrocławiu”, „Prace 
Językoznawcze” (wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) oraz „Słowo. 
Studia językoznawcze” (wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego). 

Magdalena Grzebałkowska Jacek Hugo-Bader
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Od 25 do 28 października 2018 roku 
odbywały się w Krakowie 22. Mię-

dzynarodowe Targi Książki. Swoje stoiska pre-
zentowało 615 wystawców (w tym przemyskie 
wydawnictwo literatury dla dzieci Pryzmat) 
z 20 krajów, między innymi z Francji, Wielkiej 
Brytanii, Czech, Niemiec, Włoch, Rumunii, 
Hiszpanii, USA i Ukrainy. Gościem honorowym 
tegorocznej edycji była Szwecja, dlatego od-
było się wiele spotkań ze szwedzkimi autora-
mi. W ostatnich latach literatura szwedzka to 
przede wszystkim popularne powieści krymi-
nalne i ich twórcy: Camilla Läckberg (warto 
przypomnieć, że pisarka była gościem Targów 
w 2017 roku), Henning Mankell, Stieg Larsson 
czy Åsa Larsson. Na tegorocznych, 22. Tar-
gach mieliśmy jednak okazję poznać mniej po-

pularnych, ale równie interesujących twórców, 
takich jak: Herman Lindqvist, autor książki Wa-
zowie. Historia burzliwa i brutalna czy Thomas 
Erikson, twórca serii o czterech kolorach ludz-
kich charakterów. Szwedzką poezję reprezen-
towała Linn Hansén, zaś szwedzką literaturę 
dla dzieci – na przykład Martin Widmark, autor 
między innymi serii o Biurze Detektywistycznym 
Lassego i Mai, oraz Åsa Lind, autorka książek 
o Piaskowym Wilku i Karusi. Dla najmłodszych 
w czasie trwania Targów przygotowano zresztą 
niezwykle bogaty program spotkań autorskich. 
Gośćmi byli między innymi: Paweł Beręsewicz, 
Grzegorz Kasdepke, Izabella Klebańska, Kata-
rzyna Ryrych, Wojciech Widłak.

Jeśli chodzi o autorów książek dla dorosłych 
goszczących na Targach, trudno byłoby wy-

mienić wszystkich (odsyłam do strony interne-
towej Targów), pozwolę sobie natomiast wspo-
mnieć o kilku, ponieważ miałam przyjemność 
uczestniczyć w spotkaniach z nimi: Anna Bi-
kont, Anna Dymna, Magdalena Grzebałkow-
ska, Magdalena Kordel, Ewa Lipska, Maria 
Nurowska, Beata Pawlikowska, ks. bp Tadeusz 
Pieronek, Mariusz Szczygieł, Olga Tokarczuk, 
Szczepan Twardoch. Łącznie zwiedzający 
Targi mieli do wyboru ponad 700 nazwisk au-au-
torów, tłumaczy, ilustratorów.

Oprócz prezentacji oferty wydawców na 
stoiskach, spotkań z pisarzami, paneli dysku-
syjnych Targi to także miejsce, gdzie wydawcy, 
księgarze, bibliotekarze, przedstawiciele dru-
karń i instytucji kultury mają swoją przestrzeń 
do dyskusji i szukania rozwiązań różnych pro-
blemów branżowych. Ważnym wydarzeniem 
było tegoroczne Małopolskie Forum Bibliotek, 
organizowane wspólnie przez Bibliotekę Ja-
giellońską, Wojewódzką Bibliotekę Publicz-
ną w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersyte-
tu Pedagogicznego w Krakowie oraz Zarząd 
Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich. W czasie trwania Forum szu-
kano odpowiedzi na pytania dotyczące przy-
szłości bibliotek: Biblioteka w roku 2028. Jaka 

22. Międzynarodowe 
Targi Książki  
w Krakowie

Agata Pilawa

będzie? Taka sama czy zupełnie inna? Czy 
będzie potrzebna? Czy zmieści się w telefonie 
komórkowym? Czy będzie z nami rozmawiać 
i odczytywać intencje i potrzeby swoich użyt-
kowników na podstawie ich zachowań w sieci? 
Czy postulowany model Biblioteki 2.0 zosta-
nie zastąpiony przez inny model? Czy podział 
na biblioteki publiczne i akademickie nadal 
będzie uzasadniony? Jak poradzą sobie z tą 
zmianą bibliotekarze? Czy potrzebują jej użyt-
kownicy? Czy znajdziemy złoty środek pomię-
dzy nadmiarem (informacji) a niedostatkiem 
(uwagi użytkowników)?

Targi Książki to także przestrzeń dla litera-ń dla litera-la litera-
tury naukowej. Oprócz tego, że można było 
odwiedzić stoiska wszystkich najważniejszych 
wydawców tego typu literatury, odbyła się 
uroczystość wręczenia nagrody w Konkursie 
o Nagrodę im. Jana Długosza, którego celem 
jest popularyzowanie książek naukowych. Jej 
laureatką została w tym roku Monika Bobako, 
autorka książki Islamofobia jako technologia 
władzy. Studium z antropologii politycznej. 
Jak podkreślił w laudacji odczytanej w trakcie 
uroczystości wręczenia nagrody prof. Ryszard 
Nycz, książka Moniki Bobako to pierwsza 
w polskiej humanistyce monografia problemo-
wa doniosłego we współczesnym życiu spo-
łecznym zjawiska islamofobii.

70 tysięcy zwiedzających, kilkusetmetrowe 
kolejki do wejścia na teren Targów, obecność 
Targów także poza głównymi halami wystawo-
wymi w Międzynarodowym Centrum Targo-
wo-Kongresowym EXPO (warto dodać, że ze 
względu na duże zainteresowanie wystawców 
specjalnie w tym roku stworzono tu dodatkową 
przestrzeń dla Targów) – wszystko to pokazuje, 
że czytelnictwo książki drukowanej, wbrew po-
wszechnej opinii, ma się bardzo dobrze, a po-
głoski o jego upadku są przesadzone i zdecy-
dowanie przedwczesne.

Agata Pilawa (ur. 1966) – absolwentka informa-
cji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, od 1987 roku pracuje w Przemy-
skiej Bibliotece Publicznej, wieloletni pracownik 
Czytelni Głównej i Działu Informacyjno-Bibliogra-
ficznego, obecnie kierownik Wypożyczalni Głów-
nej tej biblioteki. Jej zainteresowania zawodowe to: 
biblioteki cyfrowe, stosowanie prawa autorskiego 
w działalności bibliotek publicznych, formy pracy 
z czytelnikiem. Aktywny członek Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich.
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Pod koniec roku ukazały się niemal rów-
nocześnie dwie książki Josepha Conra-
da, którym warto tutaj poświęcić chwilę 
uwagi. Nie są one premierami sensu 

stricto: wszystkie te teksty były już wcześniej 
dostępne dla polskiego czytelnika. Jednak 
obie są sporymi wydarzeniami na polskim 
rynku wydawniczym, a dla miłośników prozy 
Conrada okazać się mogą pozycjami wręcz 
ekscytującymi. Są to bowiem nowe przekłady, 
dokonane przez dwoje świetnych i uznanych 
tłumaczy, a zarazem znawców literatury: Mag-
dę Heydel (znaną z tłumaczeń między innymi 
Virginii Woolf i Jądra ciemności) oraz Macieja 
Świerkockiego (autora przekładów zwłasz-
cza dwudziestowiecznej literatury angielskiej 
i amerykańskiej, na przykład Jacka Kerouaca 
czy Michela Fabera).

Dla naiwnego czytelnika, śledzącego jedy-
nie atrakcyjne fabuły, obie publikacje mogą 
być rozczarowaniem: w końcu są to teksty 
znane i do tego powstały przed bez mała stu 
laty. Jednak owe przykłady światowych arcy-
dzieł są w polskim obiegu literackim wydarze-
niami doniosłymi, bo to przecież od tłumacza 

zależy to, czy dane dzieło zdobędzie u nas 
należne mu uznanie i rangę. A z Conradem 
tak się dziwnie złożyło, że polski czytelnik 
najczęściej styka się z przekładami słabymi, 
niedokładnymi, a na pewno już zdezaktualizo-
wanymi (bo niemal dziewięćdziesiąt procent 
owych tłumaczeń powstało do lat czterdzie-
stych XX wieku). Paradoksalnie zatem, chyba 
największy polski pisarz (choć piszący po 
angielsku), a przynajmniej najbardziej znany 
na całym świecie, jest czytany u nas w byle 
jakich, tanich i tandetnych wersjach.

Dwoje tłumaczy wzięło na warsztat jego 
teksty mniej znane w Polsce (bo spoza ka-
nonu lektur szkolnych), które często przez 
krytyków zachodnich są uważane za jedne 
z najlepszych i najciekawszych. Tajny agent 
to opowieść na pierwszy rzut oka kryminalna, 
w dodatku poświęcona sprawom politycznego 
terroryzmu, a zatem już to może zaciekawić 
współczesnego czytelnika. Ale jak to u Conra-
da bywa, ów podstawowy poziom tekstu – 
atrakcyjna historia tajnego agenta obcego 
mocarstwa, przygotowującego bombowy atak 
na podwaliny brytyjskiego społeczeństwa – 

CConrad
odczytany / napisany
na nowo

Andrzej Juszczyk
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jest tylko pretekstem do wielowątkowego obra-
zu świata aktualnego Conradowi. Dostajemy 
tam niezwykle przekonujące, złożone wizerun-
ki postaci, które podczas lektury okazują się 
kimś zupełnie innym, niż nam się na początku 
wydawało. Tytułowy „tajny agent” to pan Ver-
loc, działający na usługach wywiadu tajemni-
czego państwa (którym zapewne jest Rosja), 
w trakcie rozwoju fabuły okazuje się najpierw 
gnuśnym i leniwym pajacem, ale to tylko kolej-
ny pozór, gdyż wkrótce okaże się on postacią 
najbardziej demoniczną, rozsiewającą wokół 
zło i rozpacz, choć wcale nie z powodu swej 
terrorystycznej akcji. Z kolei jego żona Winnie, 
początkowo znana nam jako milcząca gospo-
dyni domowa bez żadnych głębszych uczuć 

czy myśli, okaże się osobą zdolną do niezwy-
kłych porywów uczuć i czynów, na jakie by 
się nie zdobyli zadowoleni z siebie mężczyźni 
tłumnie zaludniający karty tej powieści. Wiele 
tu postaci pomniejszych, odmalowanych 
w kilku rysach – trafnych, przekonujących 
i zjadliwie ironicznych. Ponadto w powieści 
doskonale została poprowadzona narracja, 
która prowadzi nas do wstrząsającego punktu 
kulminacyjnego. Narrator spokojnie i niepo-
strzeżenie wciąga nas coraz bardziej w to 
cywilizowane i nowoczesne „jądro ciemności”, 
rysując przy tym ponury i bardzo prawdziwy 
obraz świata, w którym wciąż – mimo stu lat 
różnicy – żyjemy.

I właśnie w tłumaczeniu Świerkockiego 
wszystkie te narracyjne mechanizmy i opisowe 
subtelności zostają świetnie oddane. Powieść 
czyta się z zainteresowaniem, bez wrażenia 
anachroniczności (jak to się dzieje w dotych-
czasowych tłumaczeniach). To oczywiście 
zasługa głównie Conrada, ale bardzo istotne 
jest to, że tłumacz dobrze zrozumiał wielopo-
ziomową strukturę tej powieści, dzięki czemu 
mógł ją przełożyć w sposób pełny. Czego nie 
można powiedzieć o niektórych wcześniej-
szych jej tłumaczeniach.

Z kolei tom opowiadań w przekładzie 
Magdy Heydel pokazuje nam nieco innego 
Conrada: autora doskonałych mikronarracji, 
czasem naprawdę bardzo krótkich, a jednak 
niezwykle bogatych w spostrzeżenia i poru-
szające wizerunki postaci. Tłumaczka po-
stawiła sobie za cel nie tylko „poprawienie” 
dotychczasowych spolszczeń tych opowiadań, 

ale też dokonała świadomego wyboru tekstów 
najlepszych. Pochodzą one z różnych czasów 
i pokazują, jak styl i metoda twórcza Conrada 
coraz bardziej się krystalizują. Mamy zatem 
nie tylko zbiór tekstów najciekawszych, ale 
też swoistą lekcję poglądową. Znalazły się tu 
zatem między innymi: Placówka postępu  
(ponury i sarkastyczny wstęp do Jądra ciem-
ności), Amy Foster (poruszające studium 
obcości i ksenofobii), Freya z Siedmiu Wysp 
(pozornie romantyczna historia miłosna) czy 
wreszcie Tajemny towarzysz – rzeczywiście ta-
jemnicze opowiadanie, przez wielu uznawane 
za największe arcydzieło Josepha Conrada. 
Brak tu miejsca, by omawiać poszczególne 
teksty, ale warto zaznaczyć, że zarówno ten 

Joseph Conrad

TAJNY AGENT
Przełożył Maciej Świerkocki
Wydawnictwo Officyna, Łódź 2018

Joseph Conrad

OPOWIADANIA
Wybór i przekład Magda Heydel
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018

wybór, jak i styl tłumaczenia opowiadań przez 
Heydel zasługują na najwyższe uznanie. 
Według mnie to powinna być podstawo-
wa pozycja do poznawania Conrada, także 
w trakcie nauki szkolnej. Teksty są krótkie, nie 
nużą więc, a zarazem okazują się fabularnie 
atrakcyjne i po prostu bardzo mądre.

Niektórzy mają żal do Conrada, że nie pi-
sał po polsku (ani nie przetłumaczył sam swo-
ich powieści) i że jego rodacy muszą męczyć 
się z angielskimi oryginałami albo tłumacze-
niami. Ale ja uważam, że to wielki dar od losu, 
że co jakiś czas dostajemy prozę tego pisarza 
w odnowionej, zrozumiałej w naszych czasach 
i zadziwiająco aktualnej formie. A to możliwe 
jest tylko dzięki tłumaczom.

Andrzej Juszczyk (ur. 1972) – doktor 
habilitowany, polonista, badacz literatury 
i kultury popularnej, adiunkt na Wydziale 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
kierownik Ośrodka Dokumentacji i Badania 
Twórczości Josepha Conrada UJ, w latach 
2001–2018 wykładowca w Państwowej 
Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej 
w Przemyślu. Autor książek Między reto-
ryką a poznaniem. O powieściopisarstwie 
Teodora Parnickiego (Kraków 2004) oraz 
Stary wspaniały świat. O utopiach pozy-
tywnych i negatywnych (Kraków 2014). 
W wolnych chwilach muzyk, kompozytor 
i działacz społeczny.
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C o się stało z naszą klasą, pyta Adam 
w Tel Awiwie, ciężko sprostać takim 
czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie – 
śpiewał w jednej ze swoich ballad 

Jacek Kaczmarski. Przesraliśmy to nasze życie, 
Heniek, mówi jeden z bohaterów książki  
Tadeusza Słobodzianka. Tak jak język, szokują-
ca jest jego opowieść.

Widzę w jednej klasie dzieci polskie  
i żydowskie, ich wspólne zabawy. Tragedia 
narasta niepostrzeżenie. Jeszcze Polak bawi 
się z Żydówką w założenie rodziny. Stopnio-
wo pojawia się agresja, potem nienawiść, 
i klasa, jak w soczewce, odbija odwieczną 
historię Kaina i Abla. Lektura nieoczekiwanie 
przenosi odbiorcę ze szkolnej ławki na dach 
świata. Bez asekuracji. Z literackiego evere-
stu Słobodzianka widać człowieka, który jest 
równocześnie występny i cnotliwy. Skacze mi, 
jak to na wysokości, ciśnienie, i już nie wiem, 
czy człowiek został stworzony na obraz i po-
dobieństwo Boga czy zwierzęcia.

Bohaterowie są przedstawieni w XIV 
lekcjach, swego rodzaju epopei XX wieku, 
łączącej niespodziewanie piekło, czyściec i raj 
tak, że trudno je rozdzielić. Funkcję inwokacji 
pełni tu, w zaskakujący sposób, przedwojenne 
zdjęcie grupki dzieci maszerujących zgodnie 
do szkoły. Zdjęcie przenosi mnie i duszę utęsk-
nioną autora w przeszłość, bo okazuje się, że 
w XX wieku nie ma już żadnego bóstwa, które 
można by prosić o natchnienie. To wstrząsają-
ca lekcja egzystencjalizmu.

Słobodzianek jest do bólu sprawiedliwy. 
Pięciu Polaków i pięciu Żydów jak palce dwu 
rąk jednego człowieka. Pomimo wojny chcą 

stać się kimś. I stają się: Rachelka staje się 
Marianną, żeby przeżyć, Heniek wysyła kole-
gów z klasy na Madagaskar, Zygmunt zabija 
Żydów, Menachem torturuje Polaków. Nikt 
już nie pamięta, że, jak w balladzie Kaczmar-
skiego, to w końcu jedno i to samo drzewo. 
Znakomitym komentarzem wydarzeń staje 
się sen Jakuba o wilkach, wpisany w znane, 
ale błyskotliwie reinterpretowane konteksty 
biblijne. Nie ma już drabiny, po której można 
wspinać się do nieba, nie ma już nieba, Kain 
i Abel są agresywni i bezwzględni, a ecce 
homo żałośnie groteskowy. Początkowo wzru-
szająca scena, w której polski żołnierz śpiewa 
kołysankę żydowskiemu dziecku swojej daw-
nej koleżanki, przechodzi w brutalny gwałt. 
Behawioryzm opisu poraża. Bohaterowie 
umierają na różne sposoby, ale żaden z nich 
nie przypomina ars bene moriendi.

Niezmiennie intrygującym pomysłem jest, 
mickiewiczowski w duchu i w formie, powrót 
dziadów, duchów przodków, spalonych, 
zastrzelonych, starych. W pewnym momencie 
czytelnik traci orientację, w jakim wymiarze 
rozgrywa się akcja, i dostaje gęsiej skórki. 
Świat to, podobnie jak u Isabelle Allende, 
istny dom dusz czy też dom duchów. Uczest-
niczymy zatem w tańcu śmierci, w utworze 
staje się nim szlagier muzyczny sprzed II woj-
ny światowej, tango milonga. Bo kto nie był 
ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie 
pomoże. I nie można zostać na drugi rok  
w tej samej klasie.

Autor nie posługuje się prostymi schema-
tami. Każdy człowiek może być zły lub dobry, 
przyzwoitość nie jest wpisana w geny. Każdy 

jest i będzie taki, jak chce. Czy to odpowiedź 
na pytanie: unde malum? Nawet sprawiedliwi 
nie mogą uciec z tej Sodomy i Gomory, bo kie-
dy odwracają się, stęsknieni za dawną klasą, 
kamienieją z bólu. Nie ma zbawienia, nie ma 
wybaczenia, nie ma spokoju. Kloto przędzie 
Jedwabne nici Polaków i Żydów, choć deli-
katne – nierozerwalne. Gdzie był Bóg?, pyta 
z goryczą Zygmunt. Niedobry Bóg, odpowia-
dam mu od razu, kazał człowiekowi zabijać 
człowieka. Tylko w którym przykazaniu?

W pewnym momencie lektury czytelnik 
uświadamia sobie, że w opisywanej klasie nie 
ma nauczycieli i rodziców. Są dzieci bez nad-
zoru, którym nikt nie ustala zasad, których nikt 
nie trzyma za rękę. Układ wartości przyjmuje 
więc charakter horyzontalny i taki pozostaje. 
Wszyscy przegrywają, bo kto mieczem wojuje, 
od miecza ginie. Nasza klasa Słobodzianka 
przedstawia zatem zdziecinniały i nieodpo-
wiedzialny świat dorosłych. Niestety, mniej za-
bawny niż u Gombrowicza, jesteśmy bowiem 
świadkami nie anatomii głupoty, ale anatomii 
nienawiści.

Lektura książki wywołuje lawinę pytań, 
szukam więc twarzy dzieci swojego pokolenia 
i pytam, co się stało z moją klasą, czy też po-
stawiliśmy między sobą mury, które nie runą? 
Tytuł książki zdaje się być doskonałą metaforą 
ludzkiego losu. Autor łączy w niej zwyczaj-
ność, niepokój, mikrokosmos z ironią historii 
i makrokosmosem świata. Wpisuje opowieść 
we współczesność i, w jakiś mrożący krew 
w żyłach kasandryczny sposób, także w przy-
szłość. Tytuł nie przez przypadek bowiem 
stanowi aluzję do portalu społecznościowego 
Nasza Klasa, któremu autor nadaje głębsze 
znaczenie i demaskuje jego pozory.

Tadeusz Słobodzianek przemawia w swoim 
utworze jako patriota świata umarłych i aktyw-
ny obywatel świata żywych. Przekłuwa balony 
mitologii, odkrywa skandaliczną dla niektó-
rych kafkowską prawdę, że każdy z nas powi-
nien czuć się winny, że los żadnej narodowo-
ści nie jest ważniejszy od drugiej, że ważni są 
ludzie cierpiący, którzy nie potrzebują legend, 
ale łez i miłości drugiego człowieka.

Jakie to dziwne było to nasze życie, mówi 
jeden z bohaterów, stary Abram. Puenta nie 
pociesza. Życie to nie sen, to rzeczywistość, 
w której człowiekiem gardzi człowiek, nawet 
siedząc z nim w jednej ławce. 

Małgorzata Wilgucka (ur. 1968) – doktor nauk 
humanistycznych w zakresie językoznawstwa, 
absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii-
-Curie Skłodowskiej w Lublinie, od 1992 roku 
nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogól-
nokształcącym im. Kazimierza Morawskiego 
w Przemyślu. W latach 2001–2007 pracownik 
dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschod-
nioeuropejskiej w Przemyślu. Publikowała w „Rocz-
niku Przemyskim” i „Nauczycielu i Szkole”. W 2017 
roku zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie 
Pamiętnik nauczyciela, zorganizowanym przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sanoku 
oraz Uniwersytet Rzeszowski. Jej zwycięski esej 
Sztuka niemożliwego ukazał się w monografii 
Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli (red. 
Maria Kuzin, Wojciech Walat, Rzeszów–Sanok 
2017). Laureatka Grand Prix Wiosennego Kon-
kursu na Recenzję „Czytam. Oczywiście!” 2017 
(org. Przemyska Biblioteka Publiczna, „Przemyski 
Przegląd Kulturalny”, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich – Oddział w Przemyślu) oraz I nagrody 
w kategorii: dorośli w II edycji Wiosennego Kon-
kursu na Recenzję „Dowolność czytania” 2018. 

KKlasa świata
Małgorzata Wilgucka

Tadeusz Słobodzianek

NASZA KLASA. 
HISTORIA W XIV LEKCJACH
Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, 
Gdańsk 2009
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GGra o tron
Justyna Kozioł

Remigiusz Mróz

WOTUM NIEUFNOŚCI
Wydawnictwo Filia, Poznań 2017

Udzielając autorowi wotum zaufania, 
zdecydowałam się wejść po raz pierw-
szy do świata polityki i, zaskoczona, 
znalazłam się w teatrze. Przepychanki 

na scenie były tylko namiastką tego, z czym 
zmagają się bohaterowie. Przesiąkają tym 
światem, nie wracają do domu, przestają inte-
resować się czymkolwiek innym poza polityką. 
Polityka zostaje wpuszczona za drzwi domo-
wego ogniska, intryguje, wciąga, pochłania, 
tak jak mnie powieść Wotum nieufności. Remi-
giusz Mróz, autor wielu książek kryminalnych 
oraz sensacyjnych, stworzył historię toczącą 
się wśród sejmowych sal.

Na pierwszych stronach utworu poznajemy 
Darię Seydę, marszałka sejmu, i od razu 
wchodzimy w świat, który bohaterowie będą 
chcieli ukryć przed kamerami. Gdy kobieta 
budzi się w obcym dla niej miejscu, niczego 
nie pamiętając (oczywiście oprócz tego, że 
jest politykiem), wie, że nie wróży to dobrze  
jej karierze, natomiast nie wie, kto, kiedy i dla-
czego odsłoni przed nią karty intrygi, ponie-
waż niczego nie pamięta, oprócz kilku wypi-
tych poprzedniego wieczoru lampek wina. 
Bohater przeciwnej strony sceny politycznej, 
Patryk Hauer, podczas pracy komisji śledczej 
odkryje konspirację, która może albo zapro-
wadzić go na szczyt, albo na dno. O tym, jak 
połączą się losy obojga, będzie głośno w krę-
gach władzy. Króciutkie resume każdej sceny 
politycznej: porzućcie wszelką nadzieję, któ-
rzy tu wchodzicie. Remigiusz Mróz jest wierny 
tej myśli zarówno w odniesieniu do swoich 
bohaterów, jak i do czytelników.

Ciekawy pomysł w literaturze political 
fiction stanowi uczynienie kobiety jedną 
z głównych postaci. To silna osobowość, bo 
niewątpliwie radzenie sobie w podobnej rze-ątpliwie radzenie sobie w podobnej rze- rze-
czywistości jest jakimś sukcesem, ale nie raz 
los każe grać bohaterce według swoich za-
sad. Kiedy Daria Seyda bierze sprawy w swoje 
ręce, robi to z klasą, i w takich momentach za-
sługuje na uznanie. Bardziej złożoną postacią 
jest Patryk Hauer, pokazany jako antybohater, 
realizujący zasadę exitus acta probat. Jednak 
świat powieści nie jest czarno-biały. Seyda 
to odbija się od dna, to znów na nie spada, 
a Hauera nachodzą autokrytyczne refleksje.

Intrygujące i wyraziste, może nawet bar-
dziej od głównych bohaterów, są postacie 
drugoplanowe, niejednokrotnie lepiej psycho-
logicznie naszkicowane, jak choćby cha-
rakterny premier Chronowski, nieubłagana 
Marlena czy wierny swojej przełożonej Hubert 
Korodecki. Po raz kolejny sprawdza się  
w literaturze zasada przyciągnięcia uwagi  
odbiorców przez pogłębione portrety czar-
nych charakterów.

Powieściowy styl i język, reprezentujący 
żargon polityczny, nie przeszkadza politycz-, nie przeszkadza politycz-
nemu laikowi w zrozumieniu tekstu, jedno-
cześnie ucząc czegoś nowego, bo tym wła-
śnie jest dla mnie dobrze napisana historia. 
Nauką o mechanizmach rządzących także 
przecież moim życiem. Nie brakuje więc 
aforystycznych gier słownych, które angażują 
odbiorcę, a nagrodą staje się odnalezienie 
błyskotliwej myśli filozoficznej. Inną przynętą, 
na którą łowi czytelnika autor, jest słowo klucz 

zaskoczenie. Mróz raz po raz odkrywa przed 
nami wiele tajemnic oraz niedopowiedzeń, 
w odpowiednim momencie dawkując czytel-
nikowi informacje, które ten będzie się starał 
połączyć, aby rozwiązać zagadkę. Jednak nic 
z tego, ponieważ rozwiązanie jednej sprawy 
otwiera przed nami kolejną. Kiedy już się nam 
wydaje, że puzzle zaraz się ułożą, okazują 
się one kostkami domina. Zabieg ten ma swój 
niewątpliwy urok i odbiorca wcale nie wie, że 
nic nie wie, wprost przeciwnie, jest zadowolo-
ny brakiem własnych, zbyt może oczywistych 
spekulacji, szuka dalej. Samo życie, nieprze-
widywalne i wciąż otwarte.

Podobnie nieprzewidywalne są postacie. 
Na fabularnej drodze do punktu kulmina-
cyjnego spotykamy różne wzorce osobowe, 
przy czym bohaterowie w świecie, w którym 
gra idzie o tron, są nieustannie szantażowani, 
zachęcani do podjęcia decyzji mimo woli, do 
postąpienia wbrew wartościom etycznym. Lu-
dzie ludziom gotują ten los, jedni zastraszani, 
drudzy zastraszający. Czytelnik może polubić 
na początku tych, którzy go potem rozczarują, 
lub zniechęcić się do tych, którzy zaskoczą 

moralnym heroizmem. Dlatego trzeba być 
ciągle czujnym, choć szybko może się okazać, 
że – mimo oczu szeroko otwartych – coś nam 
umknęło. Występujące niekiedy zwalnianie 
akcji, bez względu na obecne w całej opowie-
ści fabularne napięcie, potrafi bowiem zna-
komicie uśpić uwagę nieuważnego odbiorcy, 
ale będzie to wyłącznie jego wina.

Kiedy przesiąka się podczas lektury intry-
gami bez filtrów, kiedy powieściowa rzeczywi-
stość wciąga, z tyłu głowy kiełkuje myśl, czy to 
może się zdarzyć. Autor balansuje na granicy 
między fleszami a momentem, kiedy światła 
gasną, zdając się sugerować, że może się to 
zdarzyć, a nawet – że to się dzieje. Kreacja 
świata political fiction jest bowiem kolejnym 
w literaturze ciekawym i bardzo współcze-
snym sposobem na opowiadanie o bardzo 
starych niedoskonałościach ludzkiego charak-
teru i życia społecznego. Co robić? Podpo-życia społecznego. Co robić? Podpo-Co robić? Podpo-
wiedź mamy w tytule. Reszta jest milczeniem.

Justyna Kozioł (ur. 2001) – uczennica drugiej 
klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimie-
rza Morawskiego w Przemyślu, laureatka I nagrody 
w II Wiosennym Konkursie na Recenzję „Dowol-
ność czytania” 2018 (org. Przemyska Biblioteka 
Publiczna, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział 
w Przemyślu); laureatka I miejsca w literackiej 
odsłonie konkursu „Śladami Księdza Arcybiskupa 
Ignacego Tokarczuka w 100. rocznicę urodzin” 
2018 (org. Wydział Nauki Katolickiej Kurii  
Metropolitalnej w Przemyślu, Komitet Obchodów 
100. Rocznicy Urodzin Księdza Arcybiskupa Igna-
cego Tokarczuka, Patrona Technikum nr 8 w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Przemyślu); finalistka Ogólnopolskiego Konkursu 
na Esej „Hejter, hacker, e-obywatel” 2017  
(org. Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci 
i Młodzieży w Świecie Wirtualnym); finalistka 
w Konkursie na Esej „25 lat Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka w Polsce” 2018 (org. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych).
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Przemyśl
Jacek Szwic
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Uczniowie przemyskich szkół śpiewają hymn. Rynek, 11.09.2018Na poprzednich stronach: Balon Montgolfiera nad Przemyślem, 
sfotografowany z drugiego balonu, 2.05.2010 
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Festiwal „Bike Town” (2). Rynek, 30.04.2016
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Grekokatolicy obchodzą nad Sanem święto Jordanu (2), 19.01.2015
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Koncert Julii Doszny i Antoniego Pilcha w prywatnej kamienicy przy ulicy Aleksandra Dworskiego, 2.05.2014 Plenerowa wystawa na przemyskim rynku poświęcona Sławomirowi Mrożkowi, 28.07.2015

Na następnych stronach:

Święto Zamku Kazimierzowskiego, 25.06.2006

Sobowtór Franciszka Józefa na Manewrach Szwejkowskich, 7.07.2018
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Aktor teatru ulicznego z Paderborn, 15.05.2013
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Młodzież ze szkoły ukraińskiej obchodzi „Święto wyszywanki”, 19.05.2016
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JJak patrzyć 
na ikony?

101

Katarzyna Bieniasz

101
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Mogę przypuszczać, że tytuł mojego 
tekstu wzbudzi w Czytelniku lekki nie-
pokój, wątpliwość i chęć uzyskania 

wyjaśnień. Zazwyczaj spotykamy się z tytułami: 
Jak czytać…, Jak rozumieć…, Jak interpreto-
wać… Czemu więc uparłam się właśnie na 
patrzyć, mimo że przez to jedno słowo tytuł nie 
brzmi zbyt ładnie?

Patrzyć może każdy. Można patrzyć, a nie 
widzieć. Można rzucić okiem, a więc powierz-
chownie zapoznać się z przedmiotem. Bo 
przecież ze zwykłego patrzenia jeszcze nic nie 
wynika. Od razu nasuwają nam się takie okre-
ślenia, jak: bezcelowość, brak rezultatu działa-
nia, nieefektywność i podobne frazy rodem ze 
słownika młodego menedżera. Takie myślenie 
przejęte z polityki wielkich korporacji niestety 
jest zaraźliwe. My też, bez względu na miejsce 
zatrudnienia, jesteśmy nakierowani bezpo-
średnio na szybkie osiągnięcie celu. Zamiast 
patrzyć, wolimy czytać. Czytać, aby wiedzieć, 
aby zrozumieć i zastosować poznaną wiedzę 
w praktyce. Oznacza to rozwój osobisty, tak 
modne i potrzebne dzisiaj samodoskonalenie 
się, ćwiczenie umysłu.

Zgoda, nasze oczy są jedynie pośrednikiem 
w odbieraniu rzeczywistości, więc patrzenie 
pozbawione prób zapamiętania czy choćby 
„odkodowywania” oglądanej informacji jest 
w gruncie rzeczy bezcelowe.

No właśnie. Informacja. Przyzwyczailiśmy 
się już, że wszystko, co odbierają zmysły, jest 
informacją, kodem zerojedynkowym. Tego 
wymaga od nas obecne tempo życia, liczba 
zadań, konfliktów intelektualnych, które roz-
wiązujemy nawet podczas snu. Informacje gro-
madzi, analizuje i przetwarza niczym centralna 
baza danych – nasz mózg. Porównujemy więc 
pracę systemu nerwowego do współczesnych 
urządzeń elektronicznych. To pomaga lepiej 

zrozumieć ciało i panować nad jego reakcja-
mi. Ale ciągle jest w nas część niepodlegająca 
tej ścisłej kontroli.

Emocje może faktycznie są wynikiem reakcji 
chemicznych… Jednak czy istnieje wzór, który 
byłby w stanie określić pełny proces, jakim jest 
na przykład zachwyt? Znamy tylko jego rezul-
tat, wpływ, jaki wywiera na nasze ciało, hor-
mony, jakie wydziela, komórki, które pobudza. 
A przecież bodźców wywołujących zachwyt 
czy fascynację nie potrafimy nazwać skrótem, 
tak jak pierwiastków w tablicy Mendelejewa. 
Pozostają one poza światem laboratoriów, teo-
rii naukowych, definicji logicznych. Są nie-
uchwytne, niemierzalne.

Jak to więc możliwe, że jeden zawijas wień-
czący literę starego manuskryptu w obcym 
nam języku przyprawia o szybsze bicie serca, 
a wirtuozowsko poprowadzona linia profilu 
nieznanego starca w kapeluszu powoduje, że 
wstrzymujemy oddech? Dlaczego, odwiedza-
jąc wystawę współczesnego malarstwa, niejed-
nokrotnie zwracamy uwagę na wygięcie drew-
nianej poręczy antycznego fotela stojącego 
„przypadkiem” pod ścianą w galerii?

Pozostawiam odpowiedzi na te pytania lu-
dziom kompetentnym. Na pewno istnieje już 
znaczna liczba mądrzejszych tekstów na poru-
szony przeze mnie temat. Moim zadaniem jest 
jedynie stawianie (mam nadzieję) nurtujących 
pytań. Pozwolę sobie, może nieco swawolnie, 
przeskoczyć do właściwego przedmiotu tych 
rozważań. Będzie to krótka „wycieczka” za na-
szą wschodnią granicę, a słowa wypowiedzia-
ne już wcześniej będą towarzyszyć nam w dal-
szej rozprawie.

Zajmując się od kilku lat tematem ikony, 
mam ogromne szczęście korzystać ze źró-
deł w językach bliższych temu zagadnieniu 
niż język polski, to jest w językach ukraińskim  

Katarzyna Bieniasz, Ikona św. Józefa Oblubieńca, 2017/2018, 
(kompozycja autorska), złoto i srebro płatkowe, 
tempera żółtkowa na desce lipowej, 40 x 30 cm
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i rosyjskim. Znaczną przewagą jest również 
żywy i aktywny kontakt ze środowiskiem lwow-
skich artystów ikonopisarzy oraz historyków 
i teoretyków sztuki. Na podstawie osobistych 
doświadczeń zauważam wyraźne różnice 
w sposobie obcowania ze sztuką ikony. Spo-
strzeżenie to ma charakter ogólny, bo mogę 
wymienić niejedną postać, która (jako nie-
zbędny wyjątek) potwierdzi tę regułę.

Punkt widzenia, jaki – moim zdaniem – do-
minuje wśród polskich odbiorców, odważę się 
określić jednym długim słowem o nieco sarka-
stycznym zabarwieniu: przeintelektualizowanie. 
Taka postawa, być może, wynika z niezrozumie-
nia, a raczej braku intuicyjnego odczuwania 
zjawiska, jakim jest ikona. A to z kolei spowodo-
wane jest jej odmiennością, pewną egzotyką, 
którą odczuwa odbiorca wychowany w kręgu 
kultury środkowoeuropejskiej w jej odmianie 
kończącej się dokładnie na linii Bugu i Sanu. 
Postawa ta przybiera niekiedy formę grotesko-
wą. Wtedy ikonę stawia się na nieosiągalny dla 
percepcji piedestał i zamyka w gablocie z arte-
faktami archeologicznymi dawno przebrzmia-
łej epoki. Jedynym kontaktem z ikoną jest cho-
dzenie dookoła przeszklonej szafy i owijanie 
umieszczonego w niej obiektu zwojami reguł, 
często sprzecznych ze sobą, oraz zbyt poetyc-
kich fraz, które niczego nie wnoszą do odbioru, 
a nawet wręcz nie dotykają przedmiotu bezpo-
średnio. Te frazy bywają po drodze zniekształ-
cane i w miarę wzrostu ich powtarzalności tra-
cą sens. Goście muzeów, widząc w ekspozycji 
ikonę, starają się jak najszybciej przypomnieć 
sobie wszystkie te określenia i figury retorycz-
ne, chcąc pokazać swoją elokwencję i zna-
jomość tematu. Niestety często przykrywają 
one brak szczerego zainteresowania. Niejed-
nokrotnie wypowiedzi te wymagają logicznej 
korekty, ale w obliczu niezłomnej pewności 
siebie, a zarazem bogobojnej i snobistycznej 
postawy prelegenta czynność ta z założenia 
skazana jest na niepowodzenie. W takich mo-
mentach zasłyszane przypadkiem zdawkowe 
komentarze „niedokształconych” widzów, takie 
jak: o, całkiem ładne, strasznie pomarszczone 
to czoło albo ale wielkie oczy działają jak miód 
na serce. Cieszą, bo zdradzają szczerą obser-
wację i stwarzają wolną przestrzeń dla pytań, 
na które MOŻNA odpowiedzieć. A odpowiedź 
nie ugrzęźnie w gęstej ciszy, nie napotka nie-
widzących oczu i odwróconej obojętnie gło-
wy. To prawda, że szanse na ciekawą dysku-

sję wciąż jeszcze nie są przesądzone. Dalszy 
bieg wydarzeń zależy od wrażliwości pytające-
go i jego skłonności do uważnego słuchania, 
a w końcu… od jego grafiku spraw bieżących 
ułożonego na dany dzień. Ale ten ostatni czyn-
nik musimy pominąć, bo jakkolwiek może mieć 
decydujący wpływ na wynik takiej dyskusji, po-
zostaje on poza zasięgiem naszych możliwości 
sprawczych.

W związku z powyższym mam pewną propo-
zycję dla osób planujących wybrać się do mu-
zeum ikon w Sanoku, Przemyślu, Lwowie czy 
Łańcucie. A gdyby tak, odwiedzając te miejsca, 
zapomnieć o przewodniku? Nie zauważając 
etykiet z opisami, dać się ponieść intuicyjnemu 
obcowaniu z oglądanymi dziełami? Nazwiska, 
daty, interpretacje, fakty i mity zawsze można 
„doczytać”, siedząc wygodnie w bibliotece czy 
w domu przed ekranem komputera. Prawdopo-
dobnie będzie to potrzebne, ponieważ słowa 
mogą wyjaśnić nam wiele. Ale dopóki nie bę-
dzie pytań, wątpliwości, szczerej ciekawości – 
nie sięgajmy po zbyteczną wiedzę.

Zamiast poznawać legendy i daty, spróbuj-
my zobaczyć wibrujące odcienie oliwkowych 
półcieni na twarzach świętych. Zamiast ana-
lizować teologiczne zawiłości w interpretacji 
symboli i soborowych dogmatów, zobaczmy 
wymowne napięcie, dramatyzm w rysunku 
dłoni. W wyszukanej kaligrafii ornamentów na 
szacie – bezbłędną pewność ruchów malarza, 
jego zachwyt nad fakturą pereł i mieniących 
się fałd aksamitu podpatrzonych u baroko-
wych mistrzów.

Podczas takiej wycieczki okaże się, że obra-
zy i obiekty muzealne (w tym także ikony) mogą 
być jak ludzie: ujmujące i urocze, a jednocze-
śnie nieśmiałe; zdystansowane, chłodne, ale 
uczciwe; bezpośrednie, szczere, naiwne, cza-
sem nawet narzucające się i krzykliwe. Skoro 
potrafimy już „wyłowić” charakter oglądanego 
dzieła, spróbujmy posunąć się o krok dalej.

Być może w taki sam sposób można roz-
poznać osobowość autora? Wniknąć w jego 
usposobienie i prześledzić tok jego myślenia? 
Nawiązać ciekawy dialog, zadając pytania 
i szukając odpowiedzi na nie w oglądanym 
właśnie dziele? Jeśli tak, to od tej pory każda wi-
zyta w muzeum czy galerii przestanie być po-
strzegana jako wątpliwa rozrywka zarezerwo-
wana dla introwertyków i stanie się towarzyskim 
przyjęciem pełnym ciekawych spotkań. Czego 
z całego serca życzę wszystkim Czytelnikom.

Katarzyna Bieniasz, Ikona Matki Bożej Fatimskiej, 2017/2018, 
(autor wzoru: I.L. Gojdz, współczesny malarz z Petersburga), 
złoto i srebro płatkowe, tempera żółtkowa na desce lipowej, 40 x 30 cm
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Kilka myśli o ikonie

Pisanie ikon jest dla mnie jak osnowa, trzon, 
wokół którego rozwija się moje życie twórcze, 
zawodowe i duchowe. Obecnie coraz częściej 
organizuję warsztaty, wprowadzając w świat 
ikony nowych pasjonatów. Malowanie zmienia 
się niepostrzeżenie z dominującego jak do-
tąd zajęcia w trudno dostępną formę relaksu. 
Rzadko się zdarza, że mogę przeznaczyć cały 
dzień wyłącznie na malowanie, i to malowa-
nie dla własnej przyjemności. Ale wtedy jest 
to zupełne zapomnienie. Nieraz wystarczy tyl-
ko spojrzeć na reprodukcję którejś ze starych 
ikon, żeby poczuć „iskrę” i pogrążyć się w wi-
rze pracy. Ma to wiele wspólnego z modlitwą, 
ale taką, w której słowa nie są już istotne. To 
raczej głęboka medytacja, po której zakoń-
czeniu człowiek wybudza się jak ze snu i ze 
zdziwieniem stwierdza, że za oknem zrobiło 
się ciemno. Nie słyszy się wtedy grającej w tle 
muzyki, chyba że jest to zadziwiająca interpre-
tacja dobrze znanego nokturnu Chopina lub 
przeczytany głosem Zbigniewa Zapasiewicza 
wiersz Herberta. Myślę, że praca artysty, po-
dejmowana zgodnie z jego powołaniem i z wy-
razem wdzięczności Stwórcy za Piękno świata, 
jest wyjątkową i potrzebną formą modlitwy.

Warto przy okazji odnieść się do kwestii dość 
kontrowersyjnej w środowisku współczesnych 
plastyków. Otóż tworzenie prac na zamówie-
nie według mnie nie jest synonimem uległo-
ści, „chałturnictwa”, powielania „jeleni na ry-
kowisku”. To, że artysta dostaje zlecenie, nie 
umniejsza jego kreatywności. Wręcz przeciw-
nie, dla człowieka rzetelnie traktującego swój 
zawód jest to wyzwanie: jak w ramach ustalonej 
kompozycji przemycić swoje własne artystycz-
ne intuicje? A przecież bez konkretnych zadań 
i rozwiązywania twórczych konfliktów nie ma 
rozwoju. Artysta bez ustanku toczy walkę z sa-
mym sobą, odrzuca pokusy sprzecznych lub 
zbędnych idei, bo przecież nie wszystkie uda 
się pomieścić w jednym obrazie. Jest to więc 
walka ze swoim niezdecydowaniem i brakiem 
dyscypliny. Kiedy nad tym wszystkim staje do-
datkowo widmo konkretnego terminu, tematu, 
techniki – sprawa wbrew pozorom wydaje się 
ułatwiona. Ja, na szczęście, mogę pochwalić 
się współpracą ze wspaniałomyślnymi klien-
tami (pozdrawiam tych, którzy czytają). Ufając 
mojemu poczuciu estetyki, zdają się wyłącznie 
na efekty mojego wewnętrznego pojedynku 

i nie narzucają dodatkowych wizji, jednocze-
śnie mobilizując w sposób wymierny. To chyba 
najlepszy możliwy układ. Taka praca to czysta 
przyjemność, tym bardziej że już na samym 
początku myśli się o osobie, do której ikona 
trafi. Spotkałam się podczas studiów we Lwo-
wie z artystą z Chin, pracującym w tradycyjnej 
technice malarstwa tuszem. Według jego wy-
jaśnień takie obrazy zawsze opatrzone są ka-
ligraficznie nakreślonym tekstem, który, jak się 
okazuje, jest zapisem życzeń skierowanych do 
przyszłego właściciela dzieła. Ta dość odległa 
paralela wskazuje na istotę i celność pracy na 
zamówienie.

W przypadku ikon umieszczone na niej na-
pisy mają zupełnie inne znaczenie. Stanowią 
nieodłączną część wizerunku zarówno w war-
stwie estetycznej, jak i dogmatycznej. Zgodnie 
z kanonem jedynie ikona opatrzona podpisem 
(imię przedstawionej postaci) może pełnić sa-
kralną funkcję. Tekst jest wtedy „odnośnikiem”, 
kierującym nasze myśli ku pierwowzorowi, któ-
rym jest Stwórca.

Znaczenie napisów jest bardzo istotne, więc 
umiejętność prawidłowego ich odczytania jest 
kluczowa dla tych osób, które chcą w pełni 
zrozumieć sens ikony. Nie jest to proste z co 
najmniej kilku powodów. Artyści podpisujący 
ikony używali różnego rodzaju skrótów i „ta-
jemnych” oznaczeń, a dawna stylistyka i spo-
sób wykonania liter stwarzają dodatkową ba-
rierę. Te dylematy stały się dla mnie inspiracją 
i głównym motywem mojej pracy magisterskiej. 
Postanowiłam stworzyć własny krój pisma, któ-
ry łączy w sobie czytelność, praktyczność oraz 
estetykę pism cyrylickich. Projekt pod nazwą 
Europa Familiaris zawiera komplet liter alfa-
betu łacińskiego poszerzonego o polskie znaki 
diakrytyczne, znaki interpunkcyjne oraz cyfry 
arabskie. Liter o podobnym kształcie używa-
łam już w swojej pracowni do komponowania 
tekstów na ikonach, a na potrzeby pracy dy-
plomowej postanowiłam zrealizować projekt 
w wersji cyfrowej. Z perspektywy czasu uwa-
żam ten pomysł za bardzo udany. Dzięki niemu 
miałam okazję sprawdzić się w zupełnie innej, 
zdawałoby się, przeciwstawnej technice. Jed-
nak pomimo zastosowania odmiennych narzę-
dzi nawyki zdobyte podczas pracy nad kla-
syczną ikoną okazały się niezwykle przydatne.

Sam proces tworzenia ikony za każdym ra-
zem jest inny. Najbardziej lubię wymagające 
zlecenia, które polegają na stworzeniu nowej, 

autorskiej kompozycji. Zaczyna się od wielu 
szkiców, stopniowego zwiększania skali rysun-
ków: od miniaturowej wersji znaczka poczto-
wego do formatu docelowego. Wtedy burzliwa 
kreska nienadążająca za nadchodzącymi po-
mysłami zamienia się w dokładną i przemy-
ślaną linię kreślarza. Rysunek powinien mieć 
czystość technicznego projektu, uwzględniać 
proporcje poszczególnych mas (każdy kolor 
ma swój wizualny ciężar), pozostawiać miej-
sce na modelunek świateł… Powinien też wy-
kluczyć konieczność najdrobniejszych zmian 
w procesie malowania. Kolorystykę również 
ustala się na początku, podobnie jak tech-
niczne szczegóły wykonania złoceń i innych 
zdobień. Kiedy przychodzi czas sięgnięcia 
po farby, praca podąża harmonijnym rytmem. 
Oczywiście, zawsze towarzyszą jej wątpliwości, 
ale dobrze przygotowany rysunek pozwala na 
w miarę szybkie ich rozwianie.

Drugi wymiar pracy ikonopisarza ma bar-
dziej odtwórczy charakter. Daleki jest jednak 
od pracy kopisty. Niewiele znam przykładów 
z historii ikony, kiedy w jednej pracowni wy-
konywano taśmowo kilka identycznych kopii. 
I rzadko były to próby wiernego odwzorowy-
wania metodą 1:1, jak to bywa obecnie przy 
cyfrowych reprodukcjach. Każdy ze spisów 
ikony, czyli kolejnej kopii, wykonywany był po-
przez wierne odtworzenie przede wszystkim 
kompozycji ikony, natomiast szczegóły doty-
czące niuansów kolorystyki, rodzaju techniki 
i liczby zdobień, wreszcie modelunku i napi-
sów zależały od wizji i możliwości ikonopisarza. 
Dlatego każdy typ ikonograficzny ma mnóstwo 
odmian lokalnych.

W dzisiejszych czasach jest podobnie. Po-
wiela się najczęściej układ kompozycyjny, więc 
jest to raczej „wariacja na temat”, a nie dosłow-
na kopia. Uważam jednak, że każda powstają-
ca współcześnie ikona, która „trafia do obiegu”, 
powinna być opatrzona odpowiednim opisem, 
a w przypadku gdy rzeczywiście jest wiernie 
skopiowana, warto również wskazać autora 
pierwowzoru bądź jego źródło pochodzenia. 
Tak jak to bywa w muzyce – autorem dzieła jest 
mniej lub bardziej znany kompozytor, a wyko-
nawca nie przypisuje sobie autorstwa granego 
przez siebie repertuaru.

Katarzyna Bieniasz 
(ur. 1990) – rzeszowianka. 
Absolwentka Lwowskiej 
Narodowej Akademii Sztuk na 
Wydziale Sztuki i Konserwacji 
Dzieł Sztuki (2013). Ukończyła 
również studium podyplomowe 
z zakresu Konserwacji, 
Kształtowania Architektury 
i Aranżacji Wnętrz Obiektów 

Sakralnych na Politechnice Krakowskiej (2015). 
Dyplom magistra zdobyła na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego (2017). Obecnie 
zajmuje się sztuką ikony. Wykonuje kopie dawnych 
ikon oraz tworzy własne interpretacje motywów 
wschodniej sztuki sakralnej. Uczestniczka 
Międzynarodowych Warsztatów Ikonopisów 
w Nowicy i Zamłyniu. Bierze udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Od kilku lat prowadzi warsztaty ikonopisarskie. 
https://pracowniaikony.com/

Katarzyna Bieniasz, fragment magisterskiej pracy dyplomowej  
Europa Familiaris, Pracownia Projektowa  

prof. Tadeusza Nuckowskiego i dr. Piotra Kisiela,
Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017 
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Drogi Witoldzie,
zasiadam do napisania tego listu po lekturze poświęconej Tobie dwutomowej książki 
biograficznej, która ukazała się nie tak dawno w naszym kraju. Słowo poświęconej wydaje 
się tu nie bardzo na miejscu, gdyż książka zajmuje się raczej desakralizacją Twojej osoby. 
Ale taki teraz mamy trend, polegający na tak zwanym odbrązawianiu znanych postaci. 
Podobno istnieje nawet państwowa instytucja zajmująca się tym procederem.

Do teraz nie jestem w stanie otrząsnąć się z wrażenia, jakie na mnie wywarła ta Twoja 
biografia. Wrażenia negatywnego, tak przez jej treść, jak i formę. A bodajbym nigdy jej 
nie przeczytał! Chyba sam szatan mnie do tego skusił. Teraz tym listem próbuję to jakoś 
odreagować.

Jestem już w wieku, w którym czyta się głównie wspomnienia, pamiętniki, biografie. 
Lektura tych ostatnich zawsze jest ryzykowna, bo często okazuje się, że nasze ulubione 
książki, obrazy czy utwory muzyczne mają autorów, których nigdy nie chcielibyśmy znać; 
często nie mieści się nam w głowie, że ktoś taki potrafił stworzyć coś tak wspaniałego. 
Ludowa mądrość mówi: jeśli chcesz sobie obrzydzić dzieło, poznaj jego autora. Na szczę-
ście nie zawsze się to sprawdza, ale w Twoim przypadku jak najbardziej.

Natura jest kapryśna i nieraz płata figle, obdarowując niedoskonałe i udręczone ciała 
wielkim duchem i talentem. Ty, Witoldzie, jesteś tego klasycznym przykładem (weź to za 
komplement), Twoje ciało nie dorastało do pięt Twojemu duchowi (czy duch ma pięty? kto 
to wie, nikt go przecież nie widział).

Zapewne jesteś zdziwiony, a może i oburzony, że zwracam się do Ciebie po imieniu; 
nigdy przecież nie spotkaliśmy się, kiedy Ty już kończyłeś życie, ja zaledwie wchodziłem 
w jego dorosłą fazę. Ale dzięki niepojętemu zjawisku zwanemu czasem teraz jestem od 
Ciebie starszy, mogę więc zaproponować Ci bruderszaft. Dla przyzwoitości powinienem 
wpierw spytać o zgodę, a ponieważ jesteś osobą nieżyjącą, skomunikuję się z Tobą za 
pomocą popularnego niegdyś wywoływania duchów: widzisz ten stary stolik zrobiony 
bez użycia jakichkolwiek części metalowych? Świeczkę sobie daruję, choć mam dwa 
lichtarzyki używane raz do roku podczas wizyty duszpasterskiej. Jeśli się nie zgadzasz na 
przejście na ty, stuknij tyle razy, ile liter w słowie nie, jeśli się zgadzasz, nie stukaj wcale. 
No i? Nic nie słyszę. Dziękuję. Będę się mógł chwalić w towarzystwie, że jestem (byłem?) 
z Tobą na ty.

Powróćmy do 1969 roku, w którym porzuciłeś swą doczesną powłokę. O roku ów! 
obfitujący w wiele ważnych wydarzeń: plenerowy koncert w Woodstock, wydanie albumu 
Abbey Road zespołu The Beatles, ale to nie Twoja bajka. W lipcu Amerykanie dostali się 
na Księżyc (zdążyłeś to obejrzeć w telewizji), a ja na Wydział Grafiki krakowskiej ASP, co 
miało zasadniczy wpływ na moje dalsze losy. Przejdźmy do wydarzeń literackich. Samuel 
Beckett załapał się na Literacką Nagrodę Nobla (załapał? przepraszam za kolokwializm 
wzięty z repertuaru autorki Twojej biografii, w dalszym ciągu tego listu zwanej Autorką). 

VA
RI

A

List  
do Witolda G.
Tadeusz Nuckowski

Witold Gombrowicz, na podstawie fotografii Bohdana Paczowskiego (Wikipedia) narysował Tadeusz Nuckowski
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Zmarli: Kazimierz Wierzyński, Marek Hłasko, Tadeusz Peiper, Jack Kerouac, a spoza tej 
branży nie mniej ważni: Krzysztof Komeda, Grażyna Bacewicz, Bogumił Kobiela, Brian 
Jones (założyciel zespołu The Rolling Stones), Walter Gropius i parę innych znakomitości. 
Nie byłeś więc oryginalny, wiele osób wpadło w tym roku na ten sam pomysł.

Zauważyłeś chyba, że staram się opóźnić przejście do zasadniczego tematu, jakim 
jest Twoja biografia (w dalszym ciągu tego listu zwana Biografią), której padłem ofiarą. 
Zaraz się nią zajmę, ale wpierw kilka technicznych spraw. Zastanawiając się, gdzie ten list 
wysłać, wpadłem na pomysł publikacji w „Przemyskim Przeglądzie Kulturalnym”, którego 
z pewnością jesteś wiernym czytelnikiem. Pomyślałem ponadto, że możesz przecież teraz, 
patrząc z góry, czytać ten list w trakcie jego powstawania z monitora mojego kompute-
ra. Patrząc z góry? Zwyczajowo mówi się, że po śmierci, jeśli już, patrzy się z góry, czyli 
w domyśle – z nieba, tradycyjnie sytuowanego gdzieś tam w górze. No dobrze, ale czy 
Ty trafiłeś do nieba? Przecież byłeś, że tak powiem, bezbożnikiem. Jednak według mojej 
dość pobieżnej znajomości teologii i eschatologii, dzięki miłosierdziu Bożemu piekło musi 
świecić pustkami, smażą się tam tylko najwięksi zbrodniarze i zboczeńcy. Jestem więc 
przekonany, że trafiłeś do nieba, dziwię się tylko Autorce, że nie podała informacji o wy-
roku Sądu Ostatecznego, jaki zapadł w Twojej sprawie.

No i wreszcie ta Biografia, znów muszę dotknąć tych książek, co sprawia mi niewymow-
ną przykrość. Przez lata trawione na graficznym opracowywaniu różnych książek nabawi-
łem się przywary (tak to chyba trzeba nazwać) uważnego czytania tekstów i wyłapywania 
różnego rodzaju ich niedostatków. Stałem się czujny niemal jak zawodowy korektor czy 
wręcz cenzor. Wolałbym pozbyć się tej cechy, wcale nie ułatwiającej mi lektury, ale wciąż 
nic na to nie mogę poradzić. Przechodzę zatem do punktowania tekstu Biografii. Nie 
zajmę się wszystkimi miejscami, które skrupulatnie zaznaczyłem ołówkiem, bo list ten roz-
rósłby się do niebotycznych rozmiarów. Na początek stwierdzę ogólnie, że Biografia, choć 
z pozoru obiektywna, nie oszczędza opisywanej postaci i nie darzy jej zbytnio sympatią, 
sprawia nawet wrażenie publicznego prania brudów. W trakcie lektury zdawało mi się nie-
raz, że znalazłem się w maglu czy w jego współczesnym odpowiedniku – jakimś plotkar-
skim portalu internetowym. Zbyt wiele miejsca, jak na mój gust i moją wrażliwość, zajmują 
brudne aspekty Twojej cielesności, a ich opisy, w których najwyraźniej lubuje się Autorka, 
w pewnym momencie dochodzą do sceny tak obrzydliwej, że aż niemożliwej do czytania 
przy jedzeniu. Taktownie nie wdaję się tu w szczegóły, posunę się tylko do uwagi, że zdoła-
łeś osiągnąć najwyższy stopień poniżenia. Po prostu – geniusz w każdej dziedzinie.

Cóż, żyjemy w wolnym kraju, nie ma już cenzury, i każdy może pisać, co chce, każde-
mu też może się zdarzyć, jak w tym przypadku mnie, że przeczyta o tym, o czym wolałby 
nie wiedzieć. Stało się dla mnie jasne, że nastąpiło niewłaściwe sparowanie czytelnika 
z książką. To oczywiste: nie powinienem był tego czytać, oszczędziłbym sobie nerwów, no 
i nie zawracałbym Ci głowy tym listem.

Przechodzę do konkretów. Tom 1, strona 27, jest: spokrewniona była z hulaką Micha-
łem Radziwiłłem „Panem Kochanku”, powinno być: „Panie Kochanku”, tej ksywy (określe-
nie występujące w innym miejscu Biografii) się nie odmienia. Z imieniem tego Radziwiłła 
Autorka też sobie nie poradziła, był synem Michała, ale na imię miał Karol. Powiesz, że 
to nieistotne drobiazgi, że się czepiam? A może przyznasz mi rację? Sam przecież byłeś 
niesłychanie wyczulony na formę i najdrobniejsze detale.

Strona 66 – jest: popularnej wtedy Ćwierciakiewiczowej, powinno być: Ćwierczakie-
wiczowej (nawet komputerowa korekta podkreśla mi Ćwierciakiewiczową). Przeczytałem 
wprawdzie niedawno (A. Dobosz, Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia), że w którymś 
z felietonów Boy przekręcił nazwisko Ćwierczakiewiczowej, ale zrobił to umyślnie, chcąc 
jej dopiec (przekręcanie nazwiska to najprostszy, wręcz prostacki sposób na okazanie 
komuś lekceważenia). Nie sądzę jednak, by Autorka kierowała się takimi intencjami. 

Strona 127, z niej obszerniejszy cytat: Do nich należą Władysław Moes, Mannowski 
Tadzio, i jego brat Aleksander. Władzio Moes jest starszy od Witka o cztery lata. Witold 
nigdy nie dowie się, że prototyp bohatera „Śmierci w Wenecji” był jednym ze starszych 

chłopców na pięterku. Nie wie o tym zresztą sam zainteresowany. O tym wie chyba tylko 
Autorka, kilkakrotnie z uporem wracająca do tego tematu niczym z Tobą niezwiązanego, 
najwyraźniej chcąc się popisać erudycją. Imputuje Ci nawet, że podczas pobytu w We-
necji chodziłeś śladami owego Tadzia (strona 332: W Wenecji udaje się na Wyspę Lido 
śladem Aschenbacha i Tadzia). Równie dobrze mogła napisać, że chodziłeś śladami 
wielu tysięcy nieznanych sobie ludzi, ale trudno dociec, jakie to miałoby mieć znaczenie 
dla Twojej biografii.

Strona 180 dostarcza informacji, że w latach dwudziestych ubiegłego wieku spędziłeś 
wakacje w ukraińskich Karpatach (Worochcie lub Jaremczu). To samo na stronie 288: 
wyjeżdżając w góry na ukraińską Huculszczyznę, do Worochty i Jaremcza. Czyżby Au-
torka nie wiedziała, że wtedy Worochta i Jaremcze były w granicach Polski? Czyżby nie 
wiedzieli tego również redaktor i dwie korektorki Biografii? A przecież wystarczyło dodać 
jedno słowo i napisać: w ukraińskich obecnie Karpatach, na ukraińską obecnie Hu-
culszczyznę. Łaskawiej został potraktowany Sambor (też obecnie na Ukrainie), określony 
miastem na południu Polski (strona 338).

W pierwszym tomie zostało jeszcze sporo zaznaczonych miejsc budzących moje za-
strzeżenia i sprzeciw, ale wszystkich nie omówię, bo to zaczyna być nużące. Może jeszcze 
tylko dwa kawałki o pomnikach w Buenos Aires: stoi Wieża Anglików, zwana Torre de los 
Ingleses, imitująca Big Bena (strona 378). Po przetłumaczeniu na polski wychodzi, że 
Wieża Anglików zwana była… Wieżą Anglików. Można było uniknąć tej niezręczności, 
używając czyli zamiast zwana. A Big Ben to dzwon wewnątrz wieży zegarowej parlamen-
tu brytyjskiego, choć tu odpuśćmy Autorce, tą nazwą zaczęto określać całą wieżę. I drugi 
pomnik (strona 393): Na skrzyżowaniu Avenida 9 de Julio stanął pomnik Obelisco. Czyj 
pomnik? Kim był ten Obelisco? Bohaterem narodowym? Nie, obelisco to po hiszpańsku 
obelisk, a więc był to pomnik… pomnika.

Trudno się oderwać od pierwszego tomu, ale to już ostatni cytat (strona 400): Z dzielni-
cy San Telmo przeprowadza się na początku października 1939 roku, gdy przed señorem 
Hitlerem defiluje strumień zwycięskiego wojska po warszawskich Alejach Ujazdowskich, 
do odległej dzielnicy Flores. Rety! Jak długo żyję, nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił 
o tym zbrodniarzu pan Hitler! To brzmi prawie jak oksymoron! Co też strzeliło do głowy 
naszej Autorce?! Może miało to zabrzmieć ironicznie? Bo przecież nie przez szacunek dla 
Hitlera tak napisała. Na dodatek nieuważny czytelnik może pomyśleć, że strumień zwy-
cięskiego wojska (cóż za wspaniałe określenie hitlerowskich agresorów!) pomaszerował 
do odległej dzielnicy Flores. Trochę poniosło naszą Autorkę, zamiast stylistycznego popisu 
mamy dużą niezręczność, nie pierwszą zresztą i nie ostatnią w tej Biografii.

W drugim tomie zaznaczyłem tylko kilkanaście miejsc, bo przestało mnie to już ba-
wić. Strona 87 wymaga więcej uwagi. Posłuchaj, co o Tobie pisze Autorka: pewnej nocy 
wracał na piechotę z Caballito (czy po zastrzyku na syfilis?). Do kogo kieruje to pytanie? 
Chyba do swojej jednostronnie ukierunkowanej wyobraźni. W rezultacie nie dowiaduje-
my się, czy wracałeś po zastrzyku na syfilis, czy nie. A to przecież bardzo ważne. I na tej 
samej stronie: Teraz narzuca mu się sklerotyczny język polski z XVII wieku. Sklerotyczny 
język? Może chodziło o archaiczny? Brzmi podobnie, każdy przecież może się pomylić, 
ale redaktorowi i korektorkom nie za to płacą. Z XVII-wiecznej literatury polskiej przeczy-
tałem chyba tylko Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska, jednak nie przyszłoby mi do głowy 
nazwać język jego czasów sklerotycznym. Ale Autorce przyszło, widać posługuje się 
innym zasobem słów, nie zawsze nadając im właściwe znaczenie.

Strona 233, jest koniec lat pięćdziesiątych XX wieku: Moda przynosi muzykę Elvisa 
Presleya czy The Beatles, chłopcy powoli rezygnują z marynarek na rzecz kurtek. Na 
Presleya mogę się zgodzić, ale Beatlesi debiutowali w 1962 roku i przez pierwszych kilka 
lat, jak większość brytyjskich zespołów, występowali w garniturach, których – wyjaśniam 
na wszelki wypadek – górną część stanowiły marynarki.

Pamiętasz, Witoldzie, tego młodego pisarza Le Clézia, który odwiedził Cię w Vence 
w 1965 roku? Chyba wiesz, że w 2008 roku został laureatem Literackiej Nagrody Nobla. 



Autorka taktownie o tym nie wspomina, najwidoczniej nie chcąc Cię drażnić (nawet 
nie podejrzewam, że o tym nie wie). Ach, i ta dowcipna rada, jakiej udzieliłeś żonie Le 
Clézia, pół-Polce, piszącej pracę magisterską o powstaniu listopadowym: jeśli czegoś nie 
wie, to niech zmyśli. Nie sądzę, aby przyjęła ją poważnie, ale może ktoś inny skorzystał 
z tej rady?

Trochę o alkoholu, a dokładniej o winie. Szklanka wytrawnego wina do argentyńskich 
posiłków była Twoją codziennością. Ten chwalebny zwyczaj zachowałeś zresztą do końca 
życia. Zdziwiła mnie jednak cytowana przez Autorkę Rita (strona 458): kazał kupować tyl-
ko tanie wina. Uważał, że wina wytrawne to rzecz zbyt „burżuazyjna”. Witek, coś Ty? Niby 
dlaczego wina wytrawne miałyby być droższe od słodkich i burżuazyjne, piją je przecież 
nawet francuscy robotnicy. A na dodatek z tej samej strony dowiadujemy się, że w Vence 
właśnie pijałeś wytrawne beaujolais! Mam tylko nadzieję, że były to lepsze gatunki niż ten 
przereklamowany sikacz beaujolais nouveau.

Mam książkę napisaną przez Kazimierza Głaza poświęconą Twojemu pobytowi w Ven-
ce. Czytałem ją (z przyjemnością, jaka nie towarzyszyła mi przy lekturze Biografii) chy-
ba ze trzy razy w dłuższych odstępach czasu. Autorka zresztą cytuje ją w Biografii. Nie 
powtarza jednak informacji o tym, że zajmowałeś się też rysowaniem, a rysunki wstydliwie 
ukrywałeś na dnie szuflady. Dowiadujemy się tylko, że pasjami rysowałeś drzewa gene-
alogiczne. Gdybyś żył dłużej, z pewnością doszedłbyś do przodków siedzących na gałę-
ziach, ale to tylko moje przypuszczenia. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby wydano Twoje 
rysunki w formie albumu, choć z pewnością nie życzyłbyś sobie tego. Ale jeśli opubliko-
wano Kronos, to równie dobrze mogą się ukazać drukiem Twoje amatorskie rysunki, kwity 
z pralni i rachunki za światło. To też się da sprzedać.

Na koniec jeszcze o Autorce. Powinienem był wpisać jej nazwisko w wyszukiwarce 
przed kupnem Biografii. Dowiedziałbym się (z wywiadu prasowego), że nie jest to książka 
dla gombrowiczologów, ale przede wszystkim dla ludzi młodych, nawet nastolatków. Boże, 
chroń niewinną młodzież! Znów poczułem się nieswojo, bo nie należę już (czego żałuję) 
do ludzi młodych, a tym bardziej nastolatków, za gombrowiczologa też się nie uważam. 
W internecie zobaczyłem też, że ktoś przesadnie nazwał Autorkę Biografii pisarką.

Koniec, już nie kombinuję, kto czytał, temu dziękuję.

Miałem zakończyć zwyczajowymi pozdrowieniami, ale przecież zdrowie  
nie jest Ci już do niczego potrzebne.

        Tadeusz N.

PS
Wkrótce czeka mnie kolejna przeprowadzka. To świetna okazja do pozbycia się wielu 
niepotrzebnych rzeczy. Znajdzie się wśród nich również Twoja Biografia. Twoje książki 
wydane przez Wydawnictwo Literackie, mimo szpetnych okładek, chyba wezmę, choć 
wskutek lichego kleju rozpadają się na pojedyncze kartki. 

Tadeusz Nuckowski (ur. 1948) – profesor sztuk plastycz-
nych, absolwent Wydziału Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Jest nauczycielem akademickim, autorem wystaw 
indywidualnych w wielu galeriach krajowych i kilku zagranicz-
nych, laureatem międzynarodowych i ogólnopolskich nagród 
graficznych, organizatorem (1976) i dyrektorem (do 1996) 
Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.
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Zachwyt grupą Kobong jest dziś zja-
wiskiem często spotykanym. Sporo 
osób przyznaje się do fascynacji 
tym zespołem. Tymczasem gdy wra-
cam pamięcią do drugiej połowy lat 

dziewięćdziesiątych, spośród wszystkich kole-
gów, którzy słuchali mocnych dźwięków, przy-
pominam sobie chyba tylko jednego, z którym 
można było o Kobong porozmawiać. Fakt, ten 
człowiek, wzorem innych fanów metalu, też 

ustawiał sobie na jednej półce kolejne pły-
ty Metalliki, Iron Maiden i Megadeth, ale na 
półce drugiej można było znaleźć dysko-
grafię King Crimson czy płyty Franka Zappy. 
Czyli na muzykę o bardziej skomplikowanych 
podziałach rytmicznych był otwarty. Kolega 
był też perkusistą i z szacunkiem wypowia-
dał się o sekcji rytmicznej, która wchodziła 
w skład Kobong. Ale ja nie o koledze miałem 
pisać…

Kobong
KOBONG (reedycja)
Universal Music Polska, 2018

Piotr Bałajan

Rock, rock alternatywny, metal ekspery-
mentalny – między innymi takimi określenia-
mi opisuje się muzykę, która znalazła się na 
dwóch płytach zespołu Kobong. Płytach, któ-
re znów są dostępne, budzą ekscytację, choć 
w czasach, gdy ukazały się po raz pierwszy, nie 
zawsze spotykały się ze zrozumieniem, a nale-
życie zostały docenione, gdy zespół już nie ist-
niał, i wtedy osiągały na aukcjach absurdalne 
ceny. Sami muzycy teraz twierdzą, że to nie-
zrozumienie ich twórczości wiąże się przede 
wszystkim z albumem Chmury nie było.

Z debiutem nie było aż tak źle… Właśnie zo-łaśnie zo-zo-
stał wznowiony krążek, który oryginalnie ukazał 
się w 1995 roku. Poddany ponownemu maste-
ringowi (Adam Toczko), z bonusowym materia-
łem, którym jest koncert zarejestrowany w 1994 
roku w warszawskim klubie Remont (miks i ma-
stering – również Adam Toczko). Dwie płyty, 
dwie książeczki, łącznie 26 utworów. Całość 
prezentuje się okazale, zarówno pod wzglę-
dem wizualnym, jak i brzmieniowym. Materiał 
studyjny brzmi zdecydowanie lepiej i nowo-
cześniej. Ale, co najważniejsze, jest to muzyka, 
która po 23 latach od pierwszego wydania nie 
straciła nic ze swojej mocy. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że trudno w tym gatunku mówić o hi-
tach, ale kompozycje Taka tuka, Trzcinki, Rege, 
Drzewa, Dzwony są dla mnie właśnie takimi 
kobongowskimi hitami. Utworami, które lata 
temu, choć może i nie należały do najłatwiej-może i nie należały do najłatwiej-
szych w odbiorze, wbiły mi się w pamięć i do 
których dziś z chęcią powracam. Tak jak zresztą 
do całej płyty, która jest dla mnie muzycznym 
monolitem.

Bardzo często w kontekście tego zespołu 
mówi się o zaawansowanej stronie technicz-
nej utworów, skomplikowanych podziałach 
rytmicznych, ale myślę, że warto też pochylić 
się nad tekstami, o których chyba rzadko ktoś 
wspomina, mówiąc o tej grupie. W obfitości 
znajdziesz nędzę, w narodzinach znajdziesz 
śmierć, w swej miłości inwestycję, a w zwątpie-
niu świeżą krew. Niezłe, prawda?

Doskonałym uzupełnieniem debiutu studyj-
nego jest wspomniany Koncert Remont 1994, 
czyli materiał, który został zarejestrowany jesz-
cze przed ukazaniem się pierwszej płyty. Sami 
muzycy w wywiadzie dla „Noise Magazine” 
opisują ten koncert słowami: Jest to szczenię-
ca faza rozwoju zespołu, aranżacje są jeszcze 
kostropate, niedopracowane (Bogdan Kon-
dracki – bas, śpiew); Dla mnie to tylko szkice, 

które chcieliśmy ograć, przyjrzeć się im i od-
rzucić, co niepotrzebne przed wejściem do 
studia (Wojtek Szymański – bębny, teksty. Po 
tych słowach może się wydawać, że mamy do 
czynienia z niepotrzebnym dodatkiem, ale za-
pewniam, że jest to rzecz, która fanom spra-
wi wiele radości. Perkusista mówi o szkicach, 
być może właśnie dlatego koncertowa wersja 
utworu, który w wersji studyjnej znany jest nam 
jako Zanim, nosi tytuł Walec. Swoją drogą, nie-
źle to oddaje ciężar tej piosenki… Zwróćcie też 
uwagę, jak bardzo różnią się od siebie utwory 
Nawet jeśli (płyta koncertowa) i Trzcinki (al-
bum studyjny). Tekst ten sam, ale czy aranża-
cja i dźwięki identyczne? Choćby właśnie dla 
takich ciekawostek warto zainteresować się tym 
materiałem, ale nie tylko z tego powodu, bo 
muzycy oraz Adam Toczko zadbali, by całość 
zabrzmiała naprawdę dobrze. To nie jest kon-
cert nagrywany przez ścianę na monofonicz-
nym radiomagnetofonie. Jest surowo i głośno, 
ale czytelnie.

Ważna płyta, piękne wznowienie. Rzecz, 
po którą powinni sięgnąć ludzie pamiętający 
ostatnią dekadę XX wieku, a także ci, którzy dziś 
rozglądają się za nieszablonowymi dźwiękami 
i być może nie wiedzą, że takie rzeczy poja-być może nie wiedzą, że takie rzeczy poja-
wiały się lata temu.

Piotr Bałajan (ur. 1976) – absolwent Wyższej Szkoły 
Administracji i Zarządzania w Przemyślu, w latach 
1996–2005 był redaktorem Radia HOT, od 2007 
roku pracuje w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. 
Publikuje w magazynie muzycznym „Mystic Art”. 
Traci czas na muzykę, kino i książki.
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Jacek Szwic (ur. 1950) – artysta fotografik, dziennikarz, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Brał udział 
w ponad 100 wystawach zbiorowych, miał 39 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą (Francja, Grecja, Irlan-
dia, Słowacja, Ukraina). Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Andy’ego Warhola w Medzilaborcach, w Mu-
zeum Fotografii w Arles, w Galerii „Światło i cień” we Lwowie, Galerii Domu Polskiego w Dublinie oraz w galeriach 
krajowych i zbiorach prywatnych. Zorganizował wiele plenerów, warsztatów i akcji artystycznych, między innymi 
dwie edycje Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w  Przemyślu (1998, 1999). Wykładał fotografię w  Studium 
Nauczycielskim w Przemyślu oraz w Studium Kulturalnym w Krośnie. Założył międzynarodową grupę twórczą Black 
& White. Przez dziesięć lat prowadził White Photo Gallery w Klubie „Niedźwiadek” w Przemyślu, jest kuratorem „Małej 
Galerii Fotografii” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Był autorem i kuratorem międzynarodowego projektu 
The Limits of the document, zrealizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W ramach „Roma De-
cade” uczestniczył w autorskim projekcie Community Children In Medzilaborce. W 2014 roku w ramach stypendium 
twórczego Prezydenta Miasta Przemyśla przygotował autorski projekt Pracownie przemyskich artystów. 
e-mail: photjack@o2.pl

Jacek Szwic, Bez tytułu, 2016 


