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Jarosław przed upadkiem Rzeczypospolitej
Początek XVIII wieku był dla Polski i Jarosławia czasem niezwykle
trudnym, i jak się okazało później, zwiastował koniec I Rzeczypospolitej.
Chociaż lata jej świetności minęły wraz połową XVII wieku, to wciąż istniała
szansa modernizacji ustroju, gospodarki i społeczeństwa. Podobnie było
z Jarosławiem, który przestał być ośrodkiem wielkiego międzynarodowego
handlu. W tym przypadku decydowały nie tylko wojny, zarazy i błędna polityka właścicieli, ale przede wszystkim upadek starych szlaków handlowych
i zmiany systemowe w sposobie handlu.
Oczekiwanie na nowe szanse i powrót do świetności nie mogły się szybko
spełnić tym bardziej, że Jarosław przestał być wraz ze śmiercią Anny Alojzy Chodkiewiczowej w 1654 roku, miastem rezydencjonalnym i głównym
ośrodkiem dóbr magnackich. Opuszczony zamek, usytuowany na zakończeniu ulicy Zamkowej (ob. Sobieskiego), który Jan Kostka przebudował
w renesansową rezydencję, określaną małym Wawelem, ulegał stopniowej
degradacji. Dzierżawcy zarządzający Jarosławiem w imieniu właścicieli
działali niejednokrotnie w swoim interesie. Na dodatek własność jarosławska była podzielona między kilku właścicieli, którzy mieli swoje cele
i priorytety, i czasami między sobą ostro rywalizowali.
W XVIII wieku Jarosław należał do Lubomirskich, Sieniawskich, Sanguszków i na końcu do Czartoryskich, którzy skupili całą majętność w swoich
rękach. Maria Kazimiera, wdowa po Janie III Sobieskim, sprzedała swoją
część Sieniawskim, a przejściowo jej właścicielem został książę Siedmiogrodu
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Franciszek II Rakoczy. Z jednej strony te czołowe nazwiska Rzeczypospolitej i związany z tym prestiż, bogactwo i kontakty były atutem Jarosławia.
Z drugiej strony ich aktywny udział w polityce krajowej i ambicje sięgające
królewskiej korony oznaczały też kłopoty dla miasta. O polskim tronie dla
swego męża, wojewody bełskiego, a potem hetmana wielkiego koronnego,
Adama Mikołaja Sieniawskiego marzyła Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, ,,ta rządzicha” na całą Europę.
Tak było w czasie rywalizacji o koronę polską między Augustem II Sasem
i Stanisławem Leszczyńskim. Każdy z nich miał swoją klientelę i dodatkowo wsparcie państw ościennych. W ten sposób Polska została wciągnięta
w niszczącą wojnę północną (1700–1721). Właściciele Jarosławia popierali
Sasa; wobec tego wojska szwedzkie, które osadziły na tronie Leszczyńskiego
w sposób szczególny potraktowały miasto nad Sanem.
Szwedzi trzykrotnie zajęli Jarosław, pustosząc i grabiąc miasto i okolicę. Nałożyli też wysoką kontrybucję. W 1705 roku z wojskiem przyszło
do Jarosławia morowe powietrze i zdziesiątkowało miejską populację. To
samo czyniły wojska moskiewskie i oddziały polsko-saskie, które dotarły
do Jarosławia.
Wraz z nimi przybyli do Jarosławia w 1711 roku car Rosji Piotr I, król
Polski August II Mocny i książę Franciszek II Rakoczy, przywódca dopiero
co zakończonego klęską narodowego powstania węgierskiego (1703–1711).
Węgierską irredentę wspierali Sieniawscy mocno zaangażowani w grę
dyplomatyczną między Francją i Austrią. Próba osłabienia Habsburgów
nie powiodła się, Rakoczy wraz z najwierniejszymi druhami schronił się
w Jarosławiu. Tu jeszcze prowadził rokowania polityczne, a Piotr I proponował mu tron polski, którego nie przyjął. Wspólnie: Piotr I, August II Mocny
i Rakoczy trzymali do chrztu córkę Sieniawskich Marię Zofię, a następnie
z braku rezydencji wszyscy się bawili pod namiotem. 26 sierpnia 1711 roku
Węgrzy opuścili Jarosław i na jedenastu statkach ruszyli do Gdańska,
a stamtąd do Francji, aby szukać pomocy w swej walce o niepodległość. Część
z nich została w Jarosławiu. W ten sposób Jarosław i Sieniawscy zapisali
kolejną kartę w polsko-węgierskiej batalii wolnościowej.
Wyjątkowa kumulacja nieszczęść odbiła się na miejskiej gospodarce,
poziomie życia, prowadzonych inwestycjach. Opisał ten stan rzeczy książę
August Czartoryski w liście do biskupa przemyskiego z 1739 roku: Miasto
Jarosław przed laty niedawnymi osiadłością kupców sławne, murami i domami ozdobne, religione in superos przykładne, na kościoły hojne, teraz zaś
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spustoszeniem i ludzi nagością okropne… (Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, Akta Miasta Jarosławia, syg. MJ-AMJ 13: Kopiariusz przywilejów
miasta Jarosławia, 1621–1775, k. 441).
Niewątpliwie wojewoda ruski opisał stan miasta z pewną przesadą, typową dla pism interwencyjnych. Niemniej sytuacja wymagała od właścicieli
i mieszczan wyjątkowego działania i współdziałania. Sieniawscy starali się
chronić Jarosław i jarmark sierpniowy, udzielając obcym kupcom, w tym
Żydom, gwarancji bezpieczeństwa, wspartych czasowo deklaracjami moskiewskimi. Sieniawska podjęła także kluczowe decyzje w sprawie zakazu
składania danin bez wymaganego upoważnienia, skutecznego ściągania
podatków, naprawy obwarowań miejskich i ochrony domów przed ogniem.
W 1718 roku hetmanowa w porozumieniu z Aleksandrem Dominikiem Lubomirskim, właścicielem drugiej części Jarosławia, wznowiła działalność
sądów delegackich rozstrzygających spory wewnątrz stanu mieszczańskiego.
Kolejne przywileje dotyczyły ochrony majątków i konsolidacji społeczności miejskiej, ponieważ zakazywały zaciągania pożyczek pieniężnych
u szlachty i w zbożu, oraz zastawiania kamienic. Podjęte działania okazały
się na tyle skuteczne, że około połowy XVIII wieku Jarosław podniósł się
z upadku i robił na przybyszach dobre wrażenie. Był miastem w pełnym
tego słowa znaczeniu.
Mimo wszystkich trudności i przeciwności realizowano w Jarosławiu
dwie wielkie budowy, chociaż bardzo rozciągnięte w czasie. W latach 1700–
–1716 na przedmieściu Krakowskim zbudowano klasztor reformatów,
a od 1717 do 1747 roku trwała budowa cerkwi greckokatolickiej Przemienienia Pańskiego na fundamentach zamku właścicieli Jarosławia. Co ciekawe
były to w dużej mierze fundacje mieszczańskie. W pierwszym przypadku
burmistrza Antoniego Kwolka i jego żony Anny, przy współpracy łowczego
kijowskiego Franciszka Zawadzkiego. W drugim to dzieło Eliasza i Pelagii
Wapińskich. W tym czasie ludność ruska Jarosławia miała już pełnię praw
miejskich i jej przedstawiciele mogli sięgać po miejskie urzędy. Wapiński
był burmistrzem i wójtem Jarosławia.
Zaś na drugim końcu Jarosławia, daleko od centrum, jak mówiono „w polu”,
jezuici dokonali przebudowy jednonawowego kościoła NMP w trójnawową
bazylikę. Na nowo ozdobiono wnętrze świątyni i klasztoru. Sieniawska
współfinansowała to dzieło i dokonała wyboru artystów. W 1731 roku ściany
klasztornego korytarza pokryła iluzjonistyczna polichromia o treści historycznej pędzla Adama Swacha. Autor przedstawił między innymi historię
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cudownej figury Matki Bożej Bolesnej na tle historii Polski i Jarosławia.
Namalował panoramę Jarosławia, Sandomierza i Lwowa, dokąd uciekali
przed nieprzyjacielem zakonnicy z Pietą, ponadto portrety królów Polski
i właścicieli Jarosławia.
Potwierdzeniem dobrego stanu i pozycji Jarosławia była wielka uroczystość koronacji cudownej figury Matki Bożej Bolesnej w 1755 roku. Na
trwające osiem dni święto, które sfinansował wojewoda poznański Stanisław
Potocki, zbudowano sześć bram triumfalnych i wybito w Rzymie medaliki
z Matką Bożą Jarosławską. Miasto Jarosław reprezentowała brama miejska
– Krakowska – specjalnie odnowiona i przyozdobiona. Kolejne wystawili
Czartoryscy, rycerstwo polsko-litewskie, naród polski, Potoccy za cudowne uzdrowienie hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego i szóstą
jezuici przed kościołem mariańskim.
Niespełna dwie dekady później w 1772 roku Rzeczpospolita w wyniku
I rozbioru straciła integralność terytorialną. Jarosław wraz z południową
i wschodnią częścią Polski znalazł się w granicach Austrii. Rok później,
mocą decyzji papieża Klemensa XIV, zniesiony został zakon jezuitów, który
zdominował jarosławską sferę religijną i edukacyjną przez dwa stulecia,
zyskując przy tym szczególną protekcję właścicielek Jarosławia.
Na początku ta nowa sytuacja polityczna związana z instalacją obcej władzy, nowe porządki we wszystkich sferach nie wzbudziła społecznego oporu.
O tym tragicznym fakcie nie wspomniano w kronice klasztoru reformatów.
Być może przyczyna tkwiła w anarchizacji życia politycznego ówczesnej
Polski. Jej obrazem były ciągłe spory i walki stronnictw politycznych, przekupstwa, wszechwładny egoizm, wzywanie na pomoc obcych wojsk, które
plądrowały terytorium kraju i narzucały olbrzymie kontrybucje.
W 1768 roku w okolice Jarosławia dotarł ruch konfederacji barskiej
skierowany nie tylko przeciwko Rosji, ale i obozowi reform, w tym królowi
Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu w obronie wiary, tradycji i wolności. Konfederaci obozowali w Morawsku, Kidałowicach i pod Zarzeczem.
W tej ostatniej miejscowości doszło do starcia z oddziałem rosyjskim.
Podobne miało miejsce rok później w pobliżu Ostrowa. Wtedy dziesięciu
ciężko rannych konfederatów trafiło do klasztoru reformatów, który sprzyjał
temu ruchowi, i mimo troskliwej opieki, wkrótce zmarli. Obydwie walczące
strony reprezentowane przez oddział podstolego nowogrodzkiego Józefa
Bierzyńskiego i rosyjskiego podpułkownika Drewicza nałożyły na Jarosław
kontrybucje i kontyngent robocizny. Trwający cztery lata ruch konfederacki
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Kazimierz Pułaski (1747–1779), dowódca
partyzantki konfederacji barskiej.
Fot. I. Krieger, Kraków, IV ćw. XIX w.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJF-Arch 75
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przyczynił się do aktywizacji szlachty, rozwoju świadomości narodowej
wszystkich warstw społeczeństwa i tworzenia patriotycznej literatury. Konfederaci byli pierwszymi, których zsyłano na Sybir. Wyidealizowany przez
romantyczną literaturę ruch konfederacki wpłynął na historię wszystkich
polskich powstań narodowych.
Z czasem fakt rozbioru Polski określano w Jarosławiu mianem „rewolucji”. Istotnie była to rewolucja dla miasta i każdego obywatela, który z dnia
na dzień stał się poddanym cesarskim zobowiązanym do posługiwania się
językiem niemieckim w szkołach, urzędach i wojsku, oraz respektowania
systemu prawnego, ekonomicznego i społecznego zaborcy. Wszystkie wyższe
stanowiska objęli Austriacy, rzadziej Czesi.
Jarosław był ciągle miastem prywatnym we władaniu Czartoryskich,
twórców i przywódców Familii, reformatorskiego stronnictwa współpracującego przy uchwalaniu Konstytucji 3 Maja. Informacje o obradach Sejmu
Czteroletniego (1788–1792) i Konstytucji 3 Maja docierały do Jarosławia
i były żywo dyskutowane. Łącznikiem między Warszawą i Jarosławiem
był właściciel Zarzecza Ignacy Morski działający na gruncie społecznym.
Konstytucja 3 Maja, nazywana „majową jutrzenką swobody” dawała
nadzieję na odwrócenie niebezpiecznych trendów w polityce wewnętrznej i w stosunkach z potężnymi sąsiadami. Likwidowała anachroniczne
przywileje szlacheckie: liberum veto i wolną elekcję. Wprowadzała rozdział
władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Rozszerzała pojęcie
narodu na mieszczaństwo i chłopstwo, chociaż nie znosiła poddaństwa.
Ograniczała prawa polityczne szlachty „gołoty” zależnej od magnaterii
zainteresowanej utrzymaniem ustroju oligarchicznego. W związku z tym
spotkała się z dezaprobatą i przystąpieniem rzesz szlacheckich do konfederacji targowickiej. Obowiązywała czternaście miesięcy i została unieważniona w 1792 roku przez II rozbiór Polski dokonany rękami Prus i Rosji.
W tej sytuacji Konstytucja 3 Maja nabrała symbolicznego znaczenia. Weszła
do kanonu polskiej tradycji jako znak wszystkiego co święte, patriotyczne
i postępowe. Stała się pomnikiem dążeń niepodległościowych, wielkim
oskarżeniem oligarchii magnackiej i tyranii mocarstw rozbiorowych. Budowała polską tożsamość narodową i stanowiła wyraźną cezurę między
starym porządkiem a nowoczesnością.
Ówczesna Austria po doświadczeniach rewolucji francuskiej, odnosiła się
z sympatią do prac Sejmu Czteroletniego. Na wieść o uchwaleniu Konstytucji
3 Maja opracowano projekt podobnego dokumentu dla Galicji. Tak zwana
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Orzeł biały – godło Rzeczpospolitej,
ulotka Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL),
wyd. z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Druk, rys. S. E. Radzikowski, tekst M. Rej,
Kraków, 1920 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 432/2

11

Carta Leopoldiana przewidywała powołanie sejmu stanowego o szerokich
kompetencjach. Ten dalekowzroczny projekt, wobec niespodziewanej śmierci
cesarza Leopolda II doczekał się realizacji dopiero w II połowie XIX wieku.
Dramatyczną próbą odwrócenia zgubnej dla Polski sytuacji politycznej
było narodowe powstanie przeciwko Rosji (1794 rok), którego Najwyższym
Naczelnikiem został Tadeusz Kościuszko. Walki toczyły się w różnych
miejscach Polski, a przejściowe sukcesy były możliwe dzięki wsparciu
insurekcji przez warstwy dotychczas wykluczone: chłopów i mieszczan.
Chłopscy kosynierzy z Wojciechem Głowackim stali za zwycięską bitwą
pod Racławicami. Warszawskie mieszczaństwo pod wodzą szewca Jana
Kilińskiego razem z wojskiem polskim wyzwoliło stolicę.
Działaczami insurekcji kościuszkowskiej byli bracia Orsetti, potomkowie
Wilhelma, bogatego kupca włoskiego, który osiadł w Krakowie i handlował
między innymi na jarmarkach jarosławskich. W tym celu nabył w Jarosławiu kamienicę, którą przebudował w stylu późnego renesansu. Nazwana
kamienicą Orsettich jest do dzisiaj ozdobą jarosławskiego rynku. Józef
Orsetti herbu Złotokłos, urodzony w Byszewie w powiecie łęczyckim, już
19 kwietnia 1794 roku jako dziesiąty wpisał się na listę przystąpienia do
powstania. W konspiracji byli prawdopodobnie także Franciszek i Wilhelm
Orsetti. Tytuł szlachecki mieli po Wilhelmie Orsettim, którego w ten sposób
w 1659 roku wynagrodziła Rzeczypospolita. Orsetti udzielił królowi Janowi
Kazimierzowi pożyczki na gwałtowną Rzeczypospolitej potrzebę. Kwota była
olbrzymia – 553 444 złp. i nie do spłacenia w tamtym czasie. W związku z tym sejm mając wzgląd na wygody urodzonego Gwilhelma Orsettego,
a przychęcając go do dalszych naszych i Rzeczypospolitej usług, a zwłaszcza, że tymi czasy znaczną sumę na potrzeby RP darował (Bieniarzówna J.,
Orsetti Guglielmo Wilhelm, Polski słownik biograficzny, t. XXIX/2, z. 101,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1979, s. 255) uznał go za szlachcica
wraz z potomstwem obojga płci. W Polsce furtka awansu ze stanu mieszczańskiego do szlacheckiego była wąska, a wykluczenie mieszczaństwa ze
sfery aktywnej polityki i możliwości wyboru do sejmu odbiło się fatalnie
na losach Rzeczypospolitej.
W insurekcji wzięli też czynny udział Wawrzyniec i Walerian Dzieduszyccy, bracia Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej. Wawrzyniec jako
adiutant Kościuszki walczył pod Racławicami i Szczekocinami. Natomiast
Walerian prowadził we Lwowie intensywną akcję propagandową na rzecz
insurekcji. W obozie pod Połańcem Kościuszko ogłosił uniwersał, w którym
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Tadeusz Kościuszko (1746–1817) generał,
wychowanek Szkoły Rycerskiej,
uczestnik wojny o wolność Stanów
Zjednoczonych (1776–1783). Najwyższy
Naczelnik powstania narodowego
przeciwko Rosji i Prusom z 1794 r.
Portret, płótno, olej, M.N., wg litografii barwnej
A. Maurina, wyk. u Lemeciera w Paryżu. Polska,
II poł. XIX w. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 341
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znosił poddaństwo chłopów, gwarantował nieusuwalność z uprawianej ziemi,
zmniejszał pańszczyznę chłopom biorącym udział w powstaniu. Naczelnik
nie do końca osiągnął założone cele z powodu sabotażu szlachty. Do akcji
przeciwko powstaniu włączyły się Prusy. Ta nierówna walka zakończyła
się przegraną Polaków i III rozbiorem w 1795 roku. Oznaczał on koniec
istnienia I Rzeczpospolitej.
W dalszej perspektywie powstanie zasiliło polską myśl narodową,
wpłynęło na rozwój ruchów wolnościowych. Weszło do legendy i mitologii
narodowej. Było punktem zwrotnym w zakresie łączenia celów politycznych
i społecznych. Wyraźny zwrot Kościuszki ku przeważającej warstwie narodu – chłopstwu – poparty symbolicznymi gestami przysporzył poparcia
powstaniu. Po udanej szarży kosynierów pod Racławicami Kościuszko,
wzorem amerykańskim wyróżniania zwycięskiej formacji, włożył chłopską sukmanę. Bohaterski kosynier, Bartos, otrzymał nazwisko Głowacki
i nominację oficerską.
W Jarosławiu widocznym znakiem obcego panowania stał się ratusz
zdegradowany do funkcji manufaktury rzemieślniczej oraz zajęte przez wojsko klasztory jezuitów i benedyktynek. Funkcję ratusza przejęła kamienica
Attavantich przy Rynku 5, wtedy nazywana miejską lub gminną. Wkrótce
przestał istnieć kolejny symboliczny obiekt – kolegiata Wszystkich Świętych
usytuowana w zachodniej pierzei rynku, główna dominanta wysokościowa
miasta z figurą Michała Archanioła na szczycie. Był to najstarszy kościół
miejski zbudowany po relokacji Jarosławia w 1375 roku na terenie obecnego
starego miasta. Miejsce zaślubin, pogrzebów i spoczynku właścicieli Jarosławia, a w zakresie wystroju wnętrza i wyposażenia pomnik ich wielkoduszności, hojności i kultury artystycznej. Najpierw w 1800 roku odebrano
jej tytuł kolegiaty, następnie w czasie nabożeństwa miała miejsce tragiczna
katastrofa budowlana: spadająca wieża przebiła sklepienie i zabiła 22 osoby.
W 1807 roku kolegiatę rozebrano z powodu niedostatecznych działań strony kościelnej i kolatorskiej. Funkcję kościoła parafialnego – fary – przejął
pojezuicki kościół świętojański rekonsekrowany pod wezwaniem Bożego
Ciała. W 1812 roku lwowskie gubernium zarzuciło miejscowym władzom
opieszałość i uznało rozebranie kolegiaty za bezprawne. W majestacie prawa
rozebrano także kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
i klasztor franciszkanów przy ulicy Franciszkańskiej, oraz kościół św. Zofii
przy dzisiejszej ulicy Przemyskiej. Ostał się przewidziany do kasacji kościół
szpitalny Ducha św., który kupili luteranie.
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Zdobycie armat, scena z Racławic
W. L. Anczyca, wyk. Szkoła męska
im. S. Konarskiego w Jarosławiu,
przedstawienie w Sokole z okazji 10-lecia RP.

Polska już wolna, utwór sceniczny wyk.
przez uczniów szkół im. Św. Jadwigi,
Św. Kingi i ks. S. Konarskiego
w Sokole w Jarosławiu.

Fot. „Sztuka”, Jarosław, 1928 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 474

Fot. „Sztuka”, Jarosław, 1928 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 474
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Poprzez wyżej opisane zmiany przekształceniu uległa sylweta urbanistyczna i architektoniczna miasta zwłaszcza po likwidacji murów obronnych,
bram miejskich i podcieni w rynku i przy ulicy Grodzkiej. Miasto, którego
pomyślność wyrosła na międzynarodowych jarmarkach, utraciło swoje
cechy szczególne: zwartość, logiczność i funkcjonalność planu podkreśloną
w sylwecie przez dominujące gmachy publiczne, zwłaszcza kościoły i klasztory. Za to otworzyło się bardziej na przedmieścia poprzez budowę drogi
okrężnej w miejscu fosy. Połączyła ona ulicę Krakowską (ob. Grunwaldzka)
z dzisiejszymi ulicami 3 Maja i hetmana Jana Tarnowskiego. W ten sposób
powstały nowe możliwości komunikacji w kierunku Przemyśla i Lwowa,
z ominięciem rynku. W przyszłości wspomniana oś komunikacyjna stała
się centrum nowego śródmieścia.
Austriaccy podróżnicy i urzędnicy, którzy badali poziom rozwoju cywilizacyjnego nowej prowincji, oceniali pozytywnie stan Jarosławia. Podkreślali
jego walory krajobrazowe, klimatyczne i rolnicze, oraz dogodne położenie
nad spławną rzeką. Zwrócili też uwagę na wybrukowane ulice i okazałą
murowaną zabudowę.
Miasta galicyjskie kiedyś były w bez porównaniu lepszym położeniu. W Jarosławiu, który mógł być największym miastem w kraju poza Lwowem, funkcjonowała wielka giełda, którą przeniesiono dziś na ratusz. Poprzedni zaś ratusz na
rynku został przeznaczony na c.k. dom roboczy komisji wojskowo-gospodarczej.
(Grodziski S., W królestwie Galicji i Lodomerii, Kraków 1976, s. 29–30).
Austriacka administracja, biorąc pod uwagę potencjał gospodarczy
i perspektywy rozwojowe, zaliczyła Jarosław obok Lwowa, Brodów, Tarnowa,
Przemyśla, Zamościa i Krosna do znaczniejszych, godnych poparcia miast
galicyjskich. W związku z tym zlokalizowano tu kilka firm produkcyjnych
i handlowych, składy towarów i urzędy, a w XIX wieku wojsko. Zastanawiano
się nawet nad możliwością uczynienia z Jarosławia stolicy Galicji i ulokowania w nim sądów I i II instancji. Za tym drugim rozwiązaniem optował
cesarz Józef II, który 29 lipca 1773 roku w drodze do Lwowa odwiedził Jarosław. Spotkał się z władzami miejskimi w ratuszu, był w szkole kolegiackiej,
zwiedził miasto, które zrobiło na nim dobre wrażenie. Cesarz rezydował
w kamienicy przy Rynku 2, o czym świadczy zachowana ozdobna tablica
na fasadzie. Na siedzibę sądów przewidywano klasztor benedyktynek, ale
wysokie koszty remontu i przystosowania budynku pogrążyły ten projekt.
Już w 1774 roku rozpoczęła działalność Wojskowa Komisja Mundurowa, najpierw w ratuszu i domach prywatnych, a następnie u jezuitów
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świętojańskich, aby w 1793 roku przenieść się do opuszczonego klasztoru
benedyktynek. Stąd koszary, które w XIX wieku zajęły jej miejsce, nazywano „pod Komisją”. Zatrudniała ona kilkaset osób i była największym tego
typu przedsiębiorstwem w Galicji. W tym czasie na Głębokiej, w dawnym
folwarku jezuickim, wybudowano obszerny magazyn wojskowy.
W Jarosławiu, jak i w całej Galicji, modernizowano główny szlak drogowy
na kierunku wschód–zachód i połączenia pocztowe. W 1776 roku rozpoczęto
prace w Białej koło Bielska, gdzie miał początek trakt cesarski docierający
do Lwowa. W Jarosławiu został on poszerzony, naprawiony i przebudowany
w otoczeniu rynku. Nowy odcinek poprowadzono dawną fosą, unikając
wjazdu do miasta. Dawna poczta przy ulicy Krakowskiej 4 (obecnie Grunwaldzka) została przekształcona w stałą ekspedycję pocztową działającą
na trasie Bielsko–Lwów. Jarosław przyjmował i wysyłał dyliżanse pocztowe,
które co dwa tygodnie przywoziły listy i pasażerów.
W porozbiorowym Jarosławiu zmianom politycznym i gospodarczym
towarzyszyły również zmiany demograficzne. Do miasta, dzięki różnym
zachętom natury ekonomicznej i społecznej, napłynęli przybysze z krajów
niemieckich, w tym Żydzi i Czesi. W ramach kolonizacji józefińskiej skierowano tu protestantów wyznania ewangelicko-reformowanego. Skupiali
się oni wokół dawnego kościoła szpitalnego Ducha św., który w 1796 roku
Katarzyna Litzke kupiła od księdza Gabriela Jakubowskiego dla parafii
protestanckiej.

Rodziny Litzke, Weissów i Rungów
Rodziny Litzke i Rungów wzbogaciły się na transakcjach skonfiskowanymi
dobrami benedyktynek oraz na kooperacji z komisją mundurową. Karol Litzke,
żonaty z Katarzyną Wadson, dzierżawił Morawsko i Kidałowice. Założył także
folusz sukienniczy pracujący na potrzeby komisji mundurowej. Ich córka Elżbieta
poślubiła Jana Fryderyka Rungego, który kupił na licytacji Morawsko i Kidałowice.
Elżbieta Litzke wniosła w posagu pałac murowany na przedmieściu Krakowskim
zwany później pałacem Rungów (ob. ulica Jana Pawła II 12), folwark Pilchowski
na Głębokiej (Weissówka) i folwark Łazowy (Szwarcmanówka). Rungowie mieli
ośmioro dzieci, między innymi Karolinę wydaną za Wilhelma Weissa. Ich syn
Gustaw Adolf był pierwszym samorządowym burmistrzem Jarosławia. Weissowie
przybyli do Jarosławia z Tropawy na Morawach. Rungowie i Weissowie szybko się
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spolonizowali. Ferdynand Runge, brat Karoliny, studiował prawo na Uniwersytecie
we Lwowie i brał udział w pracach tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego wraz
z Albinem Dunajewskim, późniejszym kardynałem krakowskim. W 1837 roku został
aresztowany i osadzony w twierdzy Munkacz. W 1848 roku objęła go amnestia.
W 1863 roku jako administrator dóbr Dzieduszyckich w Zarzeczu wspomagał powstanie styczniowe poprzez transport ludzi i amunicji do granic Królestwa Polskiego.

Dla wielu obcych przybyszów polskość była bardzo atrakcyjna, żenili się
z Polkami i jak pisał Józef Wawel-Louis ich synowie i wnuki zrodzeni i wychowani wśród naszego społeczeństwa, zatracili charakter odrębności narodowej,
stali się pożytecznymi dziećmi kraju i cennym materiałem urzędniczym (Wawel-Louis. J, Sądownictwo w Królestwie Galicji (1784–1855), „Przegląd Prawa
i Administracji” r. 24, Lwów 1899, s. 356).

Jarosław i powiat jarosławski wobec
powstań narodowych

Powiat jarosławski wniósł znaczący wkład w walkę o wolność i niepodległość Polski w czasie powstań narodowych, oraz w I i II wojnie światowej. Najpierw wojny napoleońskie rozbudziły nadzieję na wskrzeszenie
niepodległego państwa polskiego. Następnie, w miarę rozwoju wydarzeń,
liczono na wyzwolenie Galicji zwłaszcza po utworzeniu Księstwa Warszawskiego i wojnie polsko-austriackiej w 1809 roku. Zwycięską kampanię
galicyjską poprowadził książę Józef Poniatowski naczelny wódz wojsk
Księstwa Warszawskiego.
Polacy wyzwolili Lublin, Kraków, Lwów, zmuszając Austriaków do opuszczenia Galicji. 24 maja 1809 roku oddziały polskie idące spod Sandomierza
w kierunku Lwowa, pod dowództwem generała Aleksandra Rożnieckiego
niemal bez walki zdobyły Jarosław. Najdłużej broniła się załoga Komisji
Mundurowej. Do niewoli dostało się około 900 żołnierzy i 20 oficerów austriackich, których przetrzymywano w klasztorze dominikanów. Zwycięskie
wojsko przejęło magazyny wojskowe z dużą ilością żywności i mundurów
wojskowych, które nieodpowiednio zabezpieczone dostały się ostatecznie
w ręce Rosjan.
W nowej farze z inicjatywy proboszcza księdza Franciszka Siarczyńskiego odprawiono nabożeństwo dziękczynne. Kazanie wygłosił ksiądz Jan
Korytko w niedźwiedziej szaserskiej czapce na znak jedności z żołnierzami.
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Książę Józef Poniatowski (1763–1813), wódz
naczelny armii Księstwa Warszawskiego.

Odznaka oficerska 10 dywizjonu artylerii
konnej utworzonego w Jarosławiu na
Głębokiej w 1922 roku. Jego tradycje
bojowe sięgają Księstwa Warszawskiego
i wojny z Austrią w 1809 r.

Miniatura, kość, gwasz, mal. Dupay, Francja,
2 poł. XIX w. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 232

Mosiądz, emalia, 1928-1937 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-N 2819

Strzelcy konni, czyli szaserzy, w reprezentacyjnych, barwnych mundurach
stali w dwóch rzędach, w środku kościoła. Ksiądz Korytko i wielu jarosławian zgłosiło się na ochotnika do wojska polskiego. Proboszcz Siarczyński
prawdopodobnie z powodu swej politycznej postawy nie otrzymał nominacji
na urząd biskupa tynieckiego.
Atmosferę tamtego czasu opisał w pamiętniku Trzy po trzy uczestnik
kampanii 1809 roku, późniejszy znakomity komediopisarz Aleksander
Fredro następująco: …była to wiosna roku, wiosna mojego życia, wiosna
chlubnego zawodu, wiosna odradzającej się Ojczyzny. Jechałem po trzaskach
dwułbistych orłów. W Jarosławiu ujrzałem już nad odwachem naprędce namalowanego orła białego. Mógł być wprawdzie i za gęś wziętym, ale któż na
to zważa. Sercem, a nie oczyma patrzyłem na ten obraz, droższy, milszy niż
wszystkie dzieła Rafaela (Fredro A., Trzy po trzy, Pamiętniki z epoki napoleońskiej, Kraków 1957, s. 127).
Wolność trwała krótko, już w czerwcu odszedł z Jarosławia ostatni
oddział polski – 40 strzelców konnych dowodzonych przez kapitana Wita
Sulimirskiego. Do miasta wkroczyły wojska rosyjskie pod dowództwem
generała Aleksandra Suworowa, a za nimi morawska landwera generała
Józefa Egermanna, która pozostała w Jarosławiu jako stała załoga. Znowu
na gmachach publicznych zamiast białego orła – godła Polski, pojawiły się
symbole zaborcy – „dwułbiste”, czarne orły austriackie, jak pisał Fredro.
Wobec niezakończonej batalii z Napoleonem ogłoszono dodatkowy pobór
do wojska austriackiego i nowe daniny na cele wojenne.
Latem Napoleon pokonał główne siły austriackie i na mocy traktatu
pokojowego w Schönbrunn Austriacy oddali Księstwu Warszawskiemu
ziemie zajęte w czasie III rozbioru Polski, tzw. Nową Galicję z Krakowem
i Lublinem i niewielką część zaanektowaną w 1772 roku z Zamościem.
Utworzono z nich cztery nowe departamenty Księstwa Warszawskiego.
Książę Józef Poniatowski stał się częścią legendy napoleońskiej, narodowym bohaterem obok Tadeusza Kościuszki. Na początku XX wieku
próbowano ich sobie przeciwstawiać. Z jednej strony Kościuszko, bohater
ludowy „bez skazy i zmazy”, a z drugiej książę o skomplikowanym życiorysie
i wyborach, z matki Austriaczki, prowadzący swobodny styl życia, ale oddany sprawie polskiej co udowodnił w działaniach politycznych u schyłku
Rzeczypospolitej i w czasie wojen napoleońskich. Ostatecznie jeden i drugi
doczekali się odpowiedniego miejsca w pamięci rodaków i stosownego
upamiętnienia w dziełach sztuki i literatury, oraz nazwach ulic i placów.
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Alegoria powstania listopadowego, nad
Belwederem – rezydencją wielkiego
księcia Konstantego – i Warszawą krąży
duch spiskowca – żołnierza polskiego.
Rys. J. M. Brzeski, Kraków, 1930 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 474

Powstanie listopadowe
Nadzieje i pragnienia wolnościowe, wyzwolone przez napoleońskie
kampanie wojenne, znalazły ujście w działalności konspiracyjnej i kolejnych
zrywach narodowych. Ich główną bazą było Królestwo Polskie utworzone
w 1815 roku, mocą kongresu wiedeńskiego, na gruzach częściowo okrojonego
Księstwa Warszawskiego. W Galicji Królestwo Polskie nazywano Polską. Na
kongresie wiedeńskim Prusom, z ziem Księstwa Warszawskiego, ofiarowano
departamenty poznański i bydgoski oraz Gdańsk. Kraków otrzymał status
wolnego miasta. Austria otrzymała obwód tarnopolski. Królestwo Polskie było
monarchią połączoną unią personalną z Rosją. Car sprawował jednocześnie
funkcję króla Polski. Ustrój tego quasi-państewka określała Konstytucja Królestwa Polskiego. Według jej postanowień polski był sejm, rząd i wojsko, ale
na jego czele stał wielki książę Konstanty, wspólna była polityka zagraniczna.
Ład polityczny ustanowiony na kongresie wiedeńskim nie zadowalał
Polaków, zwłaszcza patriotycznie nastawionej młodzieży uczącej się i rzemieślniczej, tworzącej się inteligencji i wojskowych. Romantyczna literatura
budziła świadomość narodową, a docierające na ziemie polskie informacje
o rewolucji we Francji i Belgii tylko utwierdzały konspiratorów forsujących
program walki zbrojnej o niepodległość. Sytuacja gospodarcza, ucisk fiskalny i prześladowania polityczne zadecydowały o wybuchu 29 listopada
1830 roku powstania narodowego zwanego listopadowym.
Podobne nastroje panowały w Galicji, gdzie młodzi ludzie radykalizowali
się, nie widząc możliwości zrobienia kariery i zaspokojenia swoich aspiracji
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wobec awansów obcych. Szansą było podważenie panującego status quo,
walka o Polskę. Młodzi, bardzo świadomi narodowo ludzie, często ze zubożałej szlachty, przygotowywali się na różne sposoby, do tej chwili. Najczęściej
wybierali studia, na których wzmacniali jeszcze swoją formację patriotyczną.
W ten sposób Henryk Bogdański i Franciszek Zabłocki z cyrkułu przemyskiego, studenci prawa w Wiedniu, ruszyli pieszo na pomoc powstaniu greckiemu, przeciwko tureckiej niewoli (1821–1829). Wyprawa była nieudana, ale
po powrocie Bogdański nie zszedł z raz obranej drogi. Skończył we Lwowie
studia prawnicze i wziął udział w powstaniu listopadowym.

Henryk Bogdański (1804–1887) herbu Prus III,
prawnik, działacz patriotyczny, więzień stanu
Urodził się w Niżankowicach w powiecie przemyskim, ojciec pracował jako
dzierżawca majątków i dóbr, między innymi Radymna. Do Gimnazjum uczęszczał
w Przemyślu. W latach 1822–1825 studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim
i Wiedeńskim. Po nieudanej wyprawie greckiej wrócił do Lwowa i skończył studia w 1829 roku. Pracował w sądzie karnym w Samborze. Przystąpił do powstania listopadowego i walczył w tak zwanej legii litewsko-ruskiej. Odznaczył się
w bitwach pod Chotczą Górną i Iłżą, awansowany na podoficera. Od 1833 roku
działał w tajnym ruchu narodowym, zaangażowany w wyprawę Józefa Zaliwskiego z 1833 roku, która próbowała bezskutecznie wzniecić powstanie w Królestwie
Polskim. Należał do Związku bezimiennego, do którego wciągnął kleryków przemyskich w czasie pobytu u rodziców w Radymnie. Działał w Węglarstwie Polskim
i w Stowarzyszeniu Ludu Polskiego. W tym czasie pracował w oddziale sądowym
magistratu lwowskiego. Za działalność spiskową został w 1841 roku aresztowany i osadzony w więzieniu karmelickim we Lwowie. Skazano go na karę śmierci
i utratę szlachectwa, zamienioną później na osiem lat więzienia w Spielbergu.
Amnestiowany w 1848 roku, wstąpił do lwowskiej gwardii narodowej. W 1863 roku
współpracował z komitetem powstańczym. Pracował jako zarządca dóbr dominikanów lwowskich. W 1838 roku ożenił się z Emilią Sobolewską, działaczką
narodową. Mieli dwóch synów – Władysława i Antoniego, który zginął w powstaniu styczniowym. Henryk Bogdański zmarł we Lwowie i został pochowany na
Cmentarzu Łyczakowskim. Był autorem cenionych pamiętników z historii Galicji.
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Tableau dowódców powstania
listopadowego: H. Dembiński,
J. Skrzynecki, L. Kicki, P. Wysocki,
J. Sowiński, J. Bem, J. Dwernicki.
Druk patriotyczny, wyd. z okazji 50. rocznicy
wybuchu powstania, 1880 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 1032
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Inną drogę wybrał związany w późniejszych latach z Jarosławiem, Leon
Czechowski, także wieczny konspirator i bojownik sprawy narodowej. Przerwał studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim i dzięki wstawiennictwu
u wielkiego księcia Konstantego został przyjęty do Gwardii Grenadierskiej
Królestwa Polskiego. Tam szybko awansował na podporucznika. Należał do
spisku oficerów. Doskonale wywiązywał się z powierzonego mu zadania.
W nocy 29 listopada, mimo przeszkód, wyprowadził z koszar aleksandryjskich osiem kompanii pod Belweder, w którym rezydował wielki książę
Konstanty. W ten sposób uratował powstanie, ponieważ przeszkodził generałowi Żymirskiemu, niewtajemniczonemu w plany insurekcyjne, w wyjściu
z wojskiem na Plac Broni. Czechowski w czasie powstania działał cały czas
w Klubie Patriotycznym, walczył i został ranny pod Olszynką Grochowską.
Wrócił po kilku miesiącach rekonwalescencji i bronił stolicy. Wtedy został
awansowany na stopień majora.
Wiadomości o wydarzeniach w Królestwie i Europie docierały do Jarosławia poprzez młodzież studiującą we Lwowie lub Wiedniu, okoliczne dwory
i kler, zwłaszcza zakony mające łączność ze swoimi domami w zaborze
rosyjskim. Władze administracyjne Jarosławia krytycznie oceniały przyjmowanie do zakonu kandydatów z zagranicy. Na zakonnikach wymuszano
deklaracje lojalności. Z dezaprobatą Magistratu spotkały się patriotyczne
kazania wikarych kościoła parafialnego: księży Jana Kwiatkiewicza i Szymona Mężowicza. Czasami docierały do Jarosławia wydawnictwa emigracyjne,
w tym literatura piękna: poezje Mickiewicza i Słowackiego, które skrzętnie
przepisywano. Z pism oficjalnych najpopularniejsza była „Gazeta Lwowska”
w wersji polskiej i niemieckiej, w której często pisano o Jarosławiu. W Galicji
obowiązywał zakaz uczestnictwa w powstaniu, oraz wysyłania zboża, koni
i kos do Królestwa i Krakowa. O powstaniu dyskutowała młodzież szkoły
głównej niemieckiej w Jarosławiu, a dwóch uczniów, synów barona Ertla
von Dessau ukarano chłostą za śpiewanie pieśni powstańczych.

Stanisław Sierpiński,
Gracjan Prus Niewiadomski,
Feliks Jaworski
Na Starym Cmentarzu w Jarosławiu zachowała się ziemna mogiła Stanisława
Sierpińskiego urodzonego w 1801 roku w Sandomierzu, rolnika z Przedmieścia
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Leżajskiego, który zmarł w 1891 roku, żołnierza 8 Pułku Piechoty w powstaniu
listopadowym. Murowany obelisk zdobi grób Gracjana Prus Niewiadomskiego (1811–1882), który wraz z dwoma braćmi – Michałem i Marcelim udali się
z Rzeszowa do Warszawy, aby wziąć udział w powstaniu. Wszyscy trzej przeżyli,
a Gracjan opisany na nagrobku jako weteran Legii Nadwiślańskiej Wojsk Polskich
z 1831 roku, wraz z kolejnym bratem Ksawerym związał się na stałe z Jarosławiem.
Na jarosławskim cmentarzu został pochowany Feliks Jaworski, absolwent szkoły
podchorążych, podporucznik 2 Pułku Ułanów, z którym walczył pod Grochowem
i Dębem Wielkim. Jaworski przybył do Jarosławia w latach 80. XIX wieku wraz
z synem, profesorem szkoły realnej.

Wiosna Ludów
Po klęsce powstania tysiące jego uczestników wyemigrowało na zachód
i tam wielu z nich kontynuowało działalność niepodległościową w licznych
związkach i towarzystwach. Polska aktywność insurekcyjna wpisywała
się w ogólny ferment rewolucyjny, który objął całą Europę i został nazwany w przyszłości Wiosną Ludów. Emisariusze emigracyjni docierali
na ziemie polskie i tu zakładali filie konspiracyjnych organizacji o profilu niepodległościowym.
W Jarosławiu do spisku należał Kasper Ciąglewicz, asesor magistratu,
a jedną z tajnych organizacji kierował krawiec Wężykowski, z którym
współpracował przybysz z Warszawy Grund, podający się za powstańca
listopadowego, a przez niektórych podejrzany o kontakty z władzami. Spiskowali także oficerowie 10 Pułku Piechoty, którego batalion stacjonował
w Jarosławiu. Z wojskowego magazynu wykradziono 700 sztuk amunicji.
Wskutek zdrady aresztowano i skazano wielu żołnierzy, których osadzono
w twierdzy Kufstein.

Kasper Melchior Ciąglewicz (1807–1886) pseudonim Lasota,
urzędnik, konspirator, więzień stanu
Urodził się w Horodence, był synem Mateusza i Katarzyny z Abrahamowiczów, miał czterech braci i siostrę. Uczył się w gimnazjach w Samborze i Lwowie.
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W 1830 roku ukończył prawo we Lwowie, należał wtedy do tajnych stowarzyszeń,
współpracował z Nabielakiem i Bielowskim. Na konspiracyjnych spotkaniach
prezentował swoją poezję i tłumaczenia obcych twórców. Pracował w magistracie
w Samborze i Nowym Mieście. W powstaniu listopadowym odbył kampanię
litewską pod Samuelem Różyckim. Następnie pracował w Myślenicach, znowu
w Starym Mieście i w Jarosławiu, a w latach 1833–1836 w sądzie samborskim. Tam
wśród Rusinów prowadził tajną agitację na rzecz Polski, pisał w tym języku wiersze.
W 1836 roku wrócił do Lwowa i pracował w urzędzie skarbowym. Wtedy został
aresztowany za konspirację w Samborze i skazany na 20 lat więzienia w Kufsteinie.
Amnestionowany w 1848 roku ponownie działał na rzecz współpracy Rusinów
z Polakami, zwalczał wrogie stronnictwo świętojurców. Wziął udział w kongresie
słowiańskim w Pradze. Bezskutecznie próbował się przedostać na Węgry do legionu polskiego. Znowu osadzony na rok w więzieniu. Następnie pracował w sądzie
lwowskim i jako rządca w okolicy Podhajec. Nieszczęśliwie złamał nogę i udał się na
leczenie zagraniczne. Osiadł w Paryżu, gdzie mimo dorywczych prac żył w nędzy.
Ignacy Łukasiewicz sprowadził go do Chorkówki koło Krosna, tam pracował jako
nauczyciel domowy. W 1884 roku po śmierci Łukasiewicza wyjechał do Lwowa i był
na utrzymaniu Włodzimierza i Alfonsyny Dzieduszyckich. Zmarł w 1886 roku we
Lwowie i tam został pochowany.

W okolicy Jarosławia działalność „wywrotową” prowadził ksiądz Ignacy
Zieliński z Radawy, który zachęcał chłopów do walki o godność własną
i wolną ojczyznę. W Tuligłowach to samo robił proboszcz Feliks Ciemirski,
usunięty z funkcji i internowany w klasztorze reformatów w Jarosławiu.
Aresztowano także proboszcza z Łowiec Aleksandra Bilińskiego. Na gruncie lwowskim konspirowali pochodzący z Jarosławia Ferdynand Runge
i Aleksander Morgenbesser, publicysta i pisarz. Obydwaj zostali skazani
na wieloletnie więzienie.

Aleksander Morgenbesser (1816–1893),
poeta, spiskowiec, działacz narodowy na Bukownie
Urodził się w 1816 roku w Jarosławiu w rodzinie Stanisława i Katarzyny z Ogonowskich Morgenbesserów. Ojciec pochodził ze Spisza i pracował jako urzędnik.
Szkołę czteroklasową główną ukończył w Jarosławiu. Uczył się też w szkole niedzielnej
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Ferdynand Runge, działacz konspiracyjny
z Jarosławia, więzień stanu (1837–1848),
zarządca dóbr w Zarzeczu, zaangażowany
w pomoc powstańcom styczniowym.
Fotografia, IV ćw. XIX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF 1363

29

prowadzonej przez księdza Franciszka Siarczyńskiego, proboszcza jarosławskiego,
znanego uczonego, wykładowcę w Collegium Nobilium, który zaszczepił mu zainteresowania literackie. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyślu, a następnie we
Lwowie, gdzie ojciec objął posadę starszego poborcy. W latach 1834–1839 studiował
na Uniwersytecie Lwowskim, najpierw na wydziale filozoficznym, a następnie na
prawie. W czasie studiów konspirował w Związku Synów Ojczyzny podporządkowanemu Młodej Sarmacji. Po studiach pracował w sądzie kryminalnym i informował działaczy konspiracyjnych o prowadzonych dochodzeniach i spodziewanych
aresztowaniach. W latach 1841–1845 więziony we Lwowie, w tak zwanych Małych
Koszarach. Tam zaczął pisać satyryczne utwory: Obronę Sokołowa o życiu w małym
galicyjskim miasteczku, Sądy pacanowskie, Myślący burmistrz. Po uwolnieniu był pod
nadzorem policyjnym i nie mógł prowadzić samodzielnej praktyki adwokackiej.
Osiedlił się na Bukownie i pracował w Czerniowcach w biurze adwokata Jana
Gnoińskiego. Dopiero w 1859 roku doczekał się całkowitego oczyszczenia i objął
posadę notariusza w Sadagórze, a następnie w Czerniowcach. W okresie powstania
styczniowego był członkiem organizacji narodowej i współpracował z Rumunami
w zakresie wsparcia finansowego powstania, a następnie udzielania pomocy zbiegłym
powstańcom. Skupiał wokół siebie polonię bukowińską, był prezesem Towarzystwa Polskiego Bratniej Pomocy. Angażował się w pracę Czytelni Polskiej. Cały
czas pisał i wydawał poematy historyczne i satyryczne, wtedy bardzo popularne
w Galicji. Był żonaty z Magdaleną z Mendykowskich, mieli troje dzieci: Edwarda,
Hipolita i Stefanię. Syn Edward otrzymał imię po stryju, uczestniku krakowskiej
Wiosny Ludów. Morgenbesser zmarł i został pochowany na katolickim cmentarzu
w Czerniowcach. Był też patronem ulicy w Czerniowcach. W 1937 roku jego imię
nadano ulicy w rejonie klasztoru dominikanów w Jarosławiu.

W przygotowywanej rewolucji krakowskiej 1846 roku Jarosław miał
być według Edwarda Dembowskiego, jednego z jej przywódców, ważnym
ośrodkiem powstańczym. W celach organizacyjnych przybyli tu w 1846 roku
Robert Nabielak i Teofil Wiśniowski, aby naradzić się z miejscową tajną
organizacją. Wskutek zdrady Nabielak został aresztowany, a Wiśniowski
z powodu spóźnienia uniknął zatrzymania.
W ośrodku tarnowskim na dowódcę powstania 1846 roku wybrano
Leona Czechowskiego, który współpracował z późniejszym dyktatorem
Janem Tyssowskim. Obydwaj pracowali w dobrach księcia Władysława
Sanguszki. Tu również nie doszło do akcji zbrojnej na garnizon, ponieważ
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z powodu pogłosek o aresztowaniach działania przyspieszono i nie wszyscy
dotarli na czas na miejsce zbiórki. Czechowski opuścił Tarnów i w chłopskim
przebraniu uciekał w kierunku granicy, ale we Frysztaku został ujęty przez
chłopskich uczestników rabacji galicyjskiej i dotkliwie pobity. Trafił do
szpitala, a stamtąd do więzienia, które opuścił w ramach amnestii 20 marca
1848 roku. Chłopscy powstańcy ujęli też w Tyrawie Wołoskiej Ksawerego
Niewiadomskiego, działacza patriotycznego, zarządcę tamtejszego majątku
i odstawili na posterunek policji w Sanoku. Niewiadomski został wkrótce
zwolniony z braku dowodów na antypaństwową działalność. W czasie węgierskiej Wiosny Ludów pomagał ochotnikom z ziem polskich przedostać się
na Węgry. Tymczasem Czechowski, podobnie jak wielu Polaków „pobiegł” do
Węgier walczyć o wolność pod Józefem Bemem w siedmiogrodzkim Legionie
Polskim. Brał tam udział w reorganizacji legionu i został dowódcą 2 batalionu piechoty, z którym stoczył zwycięskie potyczki. W węgierskiej wojnie
walczyli trzej bracia Niewiadomscy: Jakub, Michał i Marcel. Dwaj pierwsi
zginęli na Węgrzech za „wolność naszą i waszą”. Wśród wielu Polaków byli
tam również jarosławianie: Karol Groman, Paweł Martyński, Franciszek
Wacławski i spod Jarosławia: Tomasz Harahus z Radawy i Adolf Krokowski
z Tuligłów. W Legionie Polskim walczył też porucznik Jan Aleksander Fredro,
syn wielkiego polskiego komediopisarza Aleksandra Fredry. Kiedy Węgrzy
postanowili skapitulować przed Rosjanami, większość Polaków opuściła
wojsko i udała się na emigrację.
W Jarosławiu na wieść o powstaniu wiedeńskim, które wybuchło w marcu 1848 roku, zorganizowano dużą manifestację pod hasłami odzyskania
swobód obywatelskich. Przeszła ona ulicami miasta i wstępowała do kościołów. Prowadzili ją wikary jarosławski ksiądz Wojciech Michna – znany
działacz polityczny i społeczny, wcześniej więziony we Lwowie, właścicielka
Hawłowic Górnych, Zakliczyna i żona jarosławskiego lekarza, Chotyniecka.
Wzorem Krakowa i Lwowa utworzono w Jarosławiu Radę Narodową, na
co było przyzwolenie władz, złożoną z mieszczan i okolicznych ziemian.
Sekretarzował jej ksiądz Michna, a zebrania odbywały się w kamienicy
Rozwadowskich przy Rynku 14. Radzie podlegał oddział Gwardii Narodowej
pod komendą Stanisława Preka, brata Ksawerego, znanego pamiętnikarza,
rezydenta Czartoryskich w Sieniawie. Gwardziści ubrani w granatowe
mundury, odbywali ćwiczenia na Weissówce pod dowództwem akademika
Gładyszewskiego. Koszty ich ekwipunku pokrywała Gmina Miejska, a wśród
zadań był nakaz utrzymania porządku w mieście. Ksiądz Michna wspominał
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Leon Czechowski (1797–1888), konspirator,
uczestnik powstań narodowych
i węgierskiej Wiosny Ludów, dowódca
samodzielnego oddziału zbrojnego
z Galicji w powstaniu styczniowym.

Ksawery „Prus” Niewiadomski (1823–
1899), działacz rewolucji 1846, więzień,
zaangażowany w pomoc węgierskiej
Wiośnie Ludów i powstaniu styczniowym,
sekretarz Rady Powiatowej w Jarosławiu.

Fotografia, Jarosław, IV ćw. XIX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF 1364

Fot. B. Henner, Jarosław, k. XIX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 135

o dobrej współpracy z „rozumnym” burmistrzem Karolem Kellermanem
i urzędnikami: Zbierzchowskim, Marcinkiewiczem, Escudym, Kasprzyckim
i innymi, oraz o pozytywnej akceptacji proboszcza jarosławskiego Jakuba
Waydowicza.

Wojciech Michna (1820–1893)
ksiądz, działacz społeczny, pisarz
Urodził się w chłopskiej rodzinie Franciszka i Rozalii z Lorenców w Krościenku
Wyżnym. Najpierw uczył się u organisty, potem u ogrodnika. Do szkół trywialnych
chodził w Krośnie i Jaśle. Gimnazjum ukończył w Przemyślu i tam zapisał się do
seminarium duchownego. Wyświęcony na księdza w 1845 roku. Jego edukację
opłacali nauczyciele i księża, ponieważ rodzice zmarli na cholerę. Pracował jako
wikary w Golcowej i Gorlicach. Konspirować zaczął już w seminarium, następnie
założył Bractwo Mieszczan w Gorlicach i agitował za przystąpieniem do powstania w 1846 roku. Zdradzony przebywał w śledztwie w lwowskich Brygidkach aż
do 1848 roku. 1 maja 1848 roku został wikarym w Jarosławiu i tu działał wśród
rzemieślników. Stworzył Radę Rzemieślniczą, która była organizacją samopomocową i edukacyjną w zakresie budowy świadomości narodowej. Na niedzielnych
„schadzkach” czytano gazety, uczono się historii i geografii. Z czasem wystawiano
przedstawienia teatralne. Rada miała swój własny lokal, poza tym założyła gospodę,
w której zatrzymywali się rzemieślnicy poszukujący pracy. W 1848 roku współorganizował Radę Narodową, której był sekretarzem. Prowadził też ulicami miasta
manifestację patriotyczną. W związku z tym musiał opuścić Jarosław i przez długi
czas był przenoszony z parafii do parafii. Pracował w Grodzisku, Drohobyczu,
Krakowcu, Świlczy, Łące i Przeworsku. Dłużej pozostał w Medyce (1857–1867)
i wreszcie dzięki wstawiennictwu Alfreda Potockiego został w 1867 roku proboszczem w Zaleszanach. W 1875 roku objął probostwo w Chłopicach i doczekał
się godności kanonika. Współpracował z księdzem Stanisławem Stojałowskim,
zakładał kółka rolnicze. Pisał gawędy, powiastki o życiu chłopstwa i mieszczan.
Swoje teksty drukował w gazetach, niektóre ukazały się samodzielnie. W 1888 roku
założył Fundację Przemysłową ks. Wojciecha Michny, która przekazywała stypendia lub zasiłki w kwocie 200 koron dla dwóch uczniów szkoły tkackiej w Krośnie.
Ksiądz Michna zmarł w Chłopicach i został pochowany na miejscowym cmentarzu.
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Kwestią kluczową w galicyjskich działaniach niepodległościowych była
sprawa zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia chłopów. Apele Hotelu Lambert, Komitetu Narodowego w Krakowie i lwowskiej Rady Narodowej o dobrowolne akty w tym zakresie nie spotkały się z przychylnością ziemiaństwa.
Zrobił to natomiast w kwietniu 1848 roku gubernator Franciszek Stadion
kładąc tym samym kres Wiośnie Ludów na terenie Galicji. W kolejności
spacyfikowano Kraków, a w listopadzie Lwów. Na całym terytorium Galicji
zlikwidowano polskie instytucje i ogłoszono stan oblężenia. W Jarosławiu
represje spotkały księdza Michnę, który musiał opuścić parafię. Wiosna
Ludów mocno zachwiała wiedeńskim tronem, nowym cesarzem został
Franciszek Józef I i w rezultacie zapoczątkowała przebudowę państwa z monarchii absolutnej w konstytucyjną, zniesiono poddaństwo i pańszczyznę
zyskując sobie masy ludowe.

Powstanie styczniowe
Fala wystąpień rewolucyjnych określanych mianem Wiosny Ludów nie
dotarła do Królestwa Polskiego. Uczestniczyły w niej tylko wojska rosyjskie, które przez Jarosław maszerowały na Węgry, aby stłumić narodowe
powstanie węgierskie. Tymczasem środowiska patriotyczne w zaborze
rosyjskim toczyły ostre dyskusje na temat drogi do niepodległości; spierali
się zwolennicy pracy organicznej i walki zbrojnej. Klęska Rosji w wojnie
krymskiej (1853–1856) wzmocniła opcję insurekcyjną. Podobnie działała
przegrana Austrii w wojnie z Francją i Piemontem w 1859 roku, oraz sukcesy
Garibaldiego na drodze zjednoczenia Włoch. Nadzieje legalistów rozwiał
car Aleksander II odwiedzając Warszawę w 1856 roku słynnym zdaniem
„żadnych marzeń, panowie, żadnych marzeń”.
W latach 1860–1861 miały miejsce w Warszawie uliczne i kościelne manifestacje patriotyczne, starcia z policją, ofiary śmiertelne, aresztowania i zsyłki.
Wszędzie dotarła informacja o masakrze lutowej w Warszawie. 27 lutego
1861 roku policja zaatakowała pokojową manifestację zorganizowaną przez
studentów Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Medyko-Chirurgicznej w celu
uwolnienia aresztowanych w wypadkach z 25 lutego 1861 roku. Zginęło pięciu
demonstrantów, których pochowano na Powązkach. Ich pogrzeb był kolejnym
stutysięcznym protestem przeciwko zaborcy, a zbiorowa mogiła stała się
miejscem patriotycznych demonstracji. Na znak solidarności w Jarosławiu
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Przywódcy powstania styczniowego –
Marcin Borelowski „Lelewel”, Dionizy
Czachowski, Marian Langiewicz, Henryka
Pustowójtówna, Franciszek Rochenbrun.
Druk patriotyczny, Wiedeń, k. XIX w.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJ-H 1031
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organizowano zbiórki na pomoc dla poszkodowanych. W związku z tym
Starostwo nakazało Magistratowi kontrolę zbiórek publicznych, które
musiały mieć zgodę władz. Natomiast narodowy ruch protestu przeniósł
się do kościołów, gdzie odprawiano nabożeństwa za Ojczyznę i śpiewano
patriotyczne pieśni. Kobiety na znak żałoby narodowej przywdziały czarne
suknie i nosiły podobną biżuterię.
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło w Warszawie narodowe
powstanie przeciwko Rosji zwane styczniowym, które trwało do połowy
1864 roku. Walki toczono w Królestwie Polskim, na Litwie, Białorusi i części
Ukrainy. Powstanie wsparli Polacy ze wszystkich zaborów i z emigracji,
oraz ochotnicy z wielu krajów europejskich.
Z Galicji na pomoc powstaniu wymaszerowało kilkanaście oddziałów
wojskowych dobrze umundurowanych i wyposażonych. Jednym z nich był
oddział pułkownika Leona Czechowskiego, zorganizowany i sfinansowany
przez Komitet Galicji Wschodniej we Lwowie zwany Sapieżyńskim, konserwatywne ciało, któremu przewodniczył książę Adam Sapieha. Działacze
galicyjscy po wysłuchaniu wielu opinii, zdecydowali, że przekroczenie
granicy nastąpi w Cewkowie (dzisiaj w powiecie lubaczowskim), majętności
hrabiny Zamoyskiej, matki Stefana Zamoyskiego z Wysocka. Wzięto pod
uwagę nie tylko przychylność właścicieli, ale przede wszystkim położenie
na pograniczu obwodów przemyskiego i żółkiewskiego, oraz ogromne kompleksy leśne po obydwu stronach granicy. Przez niejakiego Puchalskiego,
wiarusa z 1830 roku, zawiadomiono wszystkie dwory w okolicy Jarosławia
i Lubaczowa, by przygotowały furmanki i żywność. Najpierw do Cewkowa
zwieziono broń, amunicję i wyposażenie. 10 marca 1863 roku komisja
ekspedycyjna zaczęła wysyłać ochotników ze Lwowa między innymi koleją
do Przemyśla i Jarosławia. Jednocześnie wezwano kuriera działającego
w cyrkule żółkiewskim do ekspedycji ochotników z tamtego terenu. Komisarz graniczny Masłowski przyprowadzał ich do obozu powstańczego
i zaopatrywał w żywność. Nie obyło się bez drobnego incydentu. Zgłosił się
bowiem drugi komisarz wojenny Juliusz Starkel, nominowany przez generała Józefa Wysockiego. Aby załagodzić całą sprawę, dano mu pieniądze na
transport stu ochotników ze Lwowa do Cewkowa.
Przygotowano 300 sztuk broni i tylu ochotników zamierzono wysłać za
kordon. Ostatecznie oddział liczył więcej żołnierzy, szacunki są różne: od
500–700 powstańców. Bowiem na wieść o jego tworzeniu pośpieszyli do
Cewkowa furmankami lub pieszo ochotnicy z okolic Jarosławia, Sieniawy
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Krzyżyk żelazny z okresu
żałoby narodowej.

Medalion z okresu żałoby narodowej.

Metal, Warszawa, 1861 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 1698

Onyks, szkło srebro, ok. poł. XIX w.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJ-H 976
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i Przeworska. W obozie przygotowywano ochotników do walki zbrojnej.
Okoliczne dwory zwoziły jadło i napoje, chłopi sprzedawali mleko i jaja.
Żandarmów inwigilujących obóz hojnie raczono i odstawiano na miejsce.
Z zachowanej korespondencji wynika, że ochotnicy poruszali się ostrożnie, małymi grupkami, aby uniknąć żandarmów i niektórych negatywnie
nastawionych mieszkańców wsi.
Dowódcą oddziału został pułkownik Czechowski, doświadczony konspirator i wojskowy okryty chwałą po węgierskiej Wiośnie Ludów. Czechowski miał
wówczas 67 lat i ten awans budził kontrowersje w Komitecie Sapieżyńskim.
Jego młodsi działacze forsowali kandydaturę Edwarda Dunajewskiego, także
walczącego w Legionie Polskim na Węgrzech. Elita Komitetu oprotestowała
ten wybór; Agenor Gołuchowski, Florian Ziemiałkowski i generał Ignacy
Kruszewski nie mieli zaufania do Dunajewskiego. Decyzję pozostawiono
generałowi Józefowi Wysockiemu, który postawił na Czechowskiego, starego
druha z pola walki i w tym celu ściągnął go w marcu 1863 roku z Paryża.

Leon Czechowski (1797–1888),
wojskowy, konspirator, uczestnik powstań narodowych
i węgierskiej Wiosny Ludów
Urodził się w Myślatyczach w cyrkule przemyskim, jako syn Antoniego właściciela części Myślatycz i Marianny Nanowskiej. Do szkół uczęszczał w Samborze
i Przemyślu. Przerwał studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim i zaciągnął
się do armii Królestwa Polskiego. Służył z sukcesami w Gwardii Grenadierskiej,
w 1824 roku awansowany na podporucznika. W czasie powstania listopadowego
był wśród sprzysiężonych oficerów i poprowadził 8 kompanii pod Belweder. Walczył pod Olszynką Grochowską, ranny, a następnie bronił stolicy. Awansowany
na porucznika, a następnie na kapitana. Po klęsce powstania wrócił do Galicji,
ożenił się i pracował jako dzierżawca w cyrkule tarnowskim. Brał udział w rewolucji krakowskiej 1846 roku, mianowany dowódcą akcji zbrojnej w Tarnowie, która
zakończyła się fiaskiem. Oskarżony o zdradę główną, przebywał w więzieniu do
amnestii w 1848 roku. Następnie udał się na Węgry i organizował piechotę polską;
jako pułkownik w Legionie Polskim, wziął udział w kilku potyczkach. Z Węgier
przedostał się w Poznańskie, a stamtąd wobec nacisków policji, do Francji, gdzie
działał w organizacjach niepodległościowych. Dowódca oddziału zbrojnego idącego
z Galicji na pomoc powstaniu styczniowemu. Dziesięciodniowa wyprawa zbrojna
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Eufrozyna z Moszczeńskich
Kruszewska (1800–1883).

Ignacy Kruszewski (1799–1879), pułkownik
wojsk polskich, generał armii belgijskiej,
uczestnik powstań 1830 i 1863 r.

Portret, płótno, olej, mal. J. K. Szwedkowski,
1845 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 787

Portret, płótno, olej, mal. J. K. Szwedkowski,
1845 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 788

39

w Lubelskie, po pierwszych sukcesach zakończyła się niepowodzeniem. Czechowski został aresztowany i do 1866 roku przebywał w więzieniu. Następnie osiedlił
się w Jarosławiu. Mieszkał tu z córką Leokadią, na końcu przebywał w klasztorze
dominikanów. Zmarł w Jarosławiu i został pochowany na starym cmentarzu. Jego
grób z rzeźbą dłuta Józefa Kuleszy z Krakowa ufundowany przez społeczność Jarosławia, był miejscem patriotycznych manifestacji w okresie niewoli. W 2001 roku
Węgrzy uczcili pamięć Czechowskiego kopijnikiem, czyli drewnianą rzeźbą, którą
ustawiono na wzniesieniu przy ulicy Opolskiej. Czechowski jest jednym z bohaterów Nocy Listopadowej Stanisława Wyspiańskiego, w której Czechowski prowadzi
naród polski przeciwko znienawidzonym Moskalom. Niektórzy uważają, że był
pierwowzorem rycerza kresowego w Mohorcie Wincentego Pola. W Jarosławiu jego
imieniem nazwano ulicę na Lachmanówce.

Rano 15 marca 1863 roku oddział Czechowskiego (2 bataliony piechoty
i szwadron jazdy) przekroczył granicę z Kongresówką koło Luchowa. Następnego dnia wkroczył do opuszczonego przez Moskali Tarnogrodu, gdzie
ogłosił manifest Rządu Narodowego. Stoczył dwie zwycięskie potyczki koło
Potoku Dolnego i Suszek, ale nie zburzył mostu na Tanwi i umożliwił pościg
oddziałowi pułkownika Miednikowa. 21 marca doszło do zaciętego boju
między Hutą Krzeszowską i Ciosmami. Rosjanie ponieśli ciężkie straty, ale
nastąpiło też oderwanie lewego skrzydła oddziału Czechowskiego i upadek
morale powstańców. 22 marca 1863 roku po krwawej, pięciogodzinnej walce
w lesie ciośmińskim oddział został rozbity i 25 marca przekroczył granicę
z Galicją między Krzeszowem i Biłgorajem. Na polu bitwy poległo wielu powstańców, w ręce wroga wpadły furgony, kaplica obozowa, apteka i sprzęt
medyczny. Zginęła część koni, broń porzucono lub odebrali ją Austriacy na
granicy. Czechowski ukrywał się przez rok w okolicach Jarosławia. Następnie został aresztowany i do 1866 roku przebywał w więzieniu. Po wyjściu
osiedlił się w Jarosławiu.
Sprawozdanie z tej dziesięciodniowej wyprawy wraz z rozliczeniem
finansowym przedstawił Komitetowi Sapieżyńskiemu adiutant Czechowskiego, Andrzej Bobowski, były oficer austriacki. Należy dodać, że oddział
Czechowskiego nazywany był „złotym”, ponieważ za wszystko płacił walutą w złocie. Czechowskiemu zarzucono błędy taktyczne umożliwiające
niespodziewane ataki Rosjan, operowanie na terenach przygranicznych,
brak dbałości o wywiad wojskowy. Uważano, że nie miał talentu wodza.
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Na trójpolowej tarczy godła Polski, Litwy
i Rusi. Symbol więzi trzech narodów
w czasie powstania styczniowego.

Tarcza herbowa z godłem Polski –
Orzeł Biały, Litwy – Pogoń i Rusi –
Michał Archanioł, symbol unii trzech
narodów, które wspólnie walczyły
w powstaniu styczniowym przeciwko
carskiej Rosji. Wizerunek popularny
w czasie powstania styczniowego.

Kartka patriotyczno-dewocyjna, Kraków,
k. XIX w. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 2075

Pocztówka, II poł. XIX w. Zbiory
Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJF-Arch 1864
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Według Stefana Kieniewicza, jednego z najwybitniejszych historyków
polskich, autora monografii na temat powstania styczniowego, oddziały
galicyjskie działały opieszale. Ich słabość wynikała z tej przyczyny, że formowały się one w demoralizujących warunkach pozornego bezpieczeństwa
i przy tolerancji władz. Na ogół bez przeszkód przekraczały granicę i od razu
natrafiały na oddziały moskiewskie, toczyły walki i w razie klęski pośpiesznie wracały do Galicji, porzucając często z trudem zdobytą broń. Kieniewicz
przeciwstawia im oddziały poznańskie, które ze względu na trudną sytuację
polityczną organizowały się dopiero na terenie Królestwa Polskiego i operowały znacznie dłużej.
W Jarosławiu przedstawicielem rządu narodowego był Leon Dobrzański.
Współpracowali z nim bogaci kupcy, właściciele kamienicy przy Rynku 3,
Antoni i Józef Juśkiewiczowie. Na narady spotykano się w hotelu Warszawskim, przy ulicy Krakowskiej 1 (ob. Grunwaldzka). Dobrzański wsławił się
spektakularną akcją uwolnienia z więzienia ratuszowego kilku powstańców
dostarczonych do Jarosławia przez chłopów z okolic Sieniawy. Michał Bachurski produkował proch strzelniczy na Małym Rynku. Kobiety jarosławskie
szyły ubrania z sukna pochodzącego z zasobów Komisji Mundurowej i przygotowywały opatrunki. Bracia Juśkiewiczowie transportowali zgromadzone
rzeczy do oddziału Czechowskiego.
Znamy tylko nieliczne nazwiska jarosławian i mieszkańców powiatu,
którzy walczyli w powstaniu styczniowym. Byli to: Antoni Roliński współwłaściciel kamienicy w rynku, wzięty do niewoli, zesłany na Sybir, być
może identyczny z podporucznikiem weteranem urodzonym w 1835 roku,
zmarłym w Górze Kalwarii w 1923 roku, Karol Nigburski absolwent szkoły
realnej, syn lekarza miejskiego, Jan Kozłowski, Wojciech Bukietyński, Alojzy Klimesch syn sierżanta Komisji Mundurowej, Antoni Schels, Grzegorz
Uciek, Józef Puchalski, Antoni Kulka, Feliks Polakiewicz urodzony w 1845
roku, Szymon Harajda uczeń siodlarza Wagnera, rolnik Wojciech Hendzel z przedmieścia Krakowskiego. W 1869 roku Rada Miasta przyznała
zapomogę powstańcowi, zesłańcowi na Sybir Rudolfowi Rogozińskiemu.
W Jarosławiu urodził się w 1845 roku Henryk Erazmus, który walczył pod
Dionizym Czachowskim. Zesłany na trzy lata do Permy, a następnie guberni Jenisejskiej. Wrócił i pracował jako fryzjer. Karol Wysocki urodzony
w Jarosławiu w 1832 roku, służył w oddziale Horodyńskiego. Po powstaniu
pracował jako oficjalista. W powstaniu styczniowym walczyli także Leopold Krzyżanowski i inżynier Piotr Kopystyński – geodeta, projektant,
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Antoni Juśkiewicz (1798–1865), kupiec
jarosławski, działacz narodowy,
wspierał powstanie styczniowe.

Józef Juśkiewicz (1802–1885), kupiec
jarosławski, działacz narodowy,
wspierał powstanie styczniowe,
wiceburmistrz Jarosławia (1870–1873).

Portret, płótno, olej, M.N., Jarosław,
I poł. XIX w. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 655

Portret, płótno, olej, M.N., Jarosław,
I poł. XIX w. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 656
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kierownik budowy wielu gmachów użyteczności publicznej w Jarosławiu,
radny miejski.
Z powiatu jarosławskiego pochodzili: Władysław Roman Patkiewicz syn
Jana z Pawłosiowa, Stefan Baka zwany Lucyperem i Antoni Myszka z Ostrowa.
Wspomniany ksiądz Michna odnalazł w Chłopicach trzech powstańców:
Rudolfa Huka chłopca kredensowego, Jakuba Szczerbę stangreta, obydwaj
z dworu dziedziców Tarnawieckich i kmiecia Andrzeja Żuraka. Powstanie
przeżył tylko Szczerba, któremu pomógł ksiądz Michna, ponieważ jego gospodarstwo uległo ruinie. Hrabia Władysław Koziebrodzki dziedzic Chłopic
od 1877 roku także walczył w powstaniu, najpierw w oddziale Apolinarego
Kurowskiego, a następnie pod Józefem Hauke – Bosakiem. Po klęsce powstania został aresztowany. W Chłopicach w 1841 roku urodził się kolejny
powstaniec styczniowy, Józef Piotr Horodyński, być może zarządca folwarku.
Był synem Teodora, oficera wojsk polskich w czasie powstania listopadowego
i Klary ze Szczuków. Walczył w oddziałach Mariana Langiewicza, Józefa
Grekowicza i pod generałem Antonim Jeziorańskim. Ranny pod Kobylanką leczył się w Cieszanowie, a następnie wrócił do Chłopic. W Pruchniku
urodził się w 1845 roku Florian Gardziel, który jako gimnazjalista wstąpił
do oddziału Czechowskiego. Następnie walczył pod generałami: Jeziorańskim, Aleksandrem Waligórskim i Józefem Śmiechowskim. Po powstaniu
pracował jako nauczyciel i dyrektor szkoły ludowej w Sieniawie.
Tymczasem w dniach powstania styczniowego do Jarosławia, który był
dogodnie położony blisko granicy z zaborem rosyjskim, docierali ochotnicy
z różnych miejscowości na ziemiach polskich i z zagranicy. W aktach Weissa
w muzeum w Jarosławiu zachowało się 14 listów gończych wydanych w czasie
od 22 lutego do 19 września 1863 roku. Zawierają one 406 nazwisk Polaków
i obcokrajowców podejrzanych o możliwość uczestnictwa w powstaniu. Na
listach są również grupki konspiratorów między innymi Marcel Sobański
z 25 towarzyszami, Medard Chodziński i 34 osoby, Ernest Fornowski – fotograf z Berlina z 39 towarzyszami, Anzelm Poletyło i 85 towarzyszy. Wśród
poszukiwanych były także kobiety: Tekla Sulikowska, Barbara Paszkiewicz,
Felicja Tarnowska, Teofila Nazimska. Na listach umieszczono też przedstawicieli arystokracji: Juliusza i Stanisława Tarnowskich, Władysława Wodzickiego, Karola Dembińskiego, Jana Ledóchowskiego, Jana Stadnickiego,
Marcelego Czartoryskiego i Władysława Sanguszkę.
Osobną grupę dokumentów stanowią akta nadzoru policyjnego nad
osobami z paszportami szwajcarskimi i francuskimi, w które byli na ogół
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wyposażeni emisariusze emigracji. Wszystkie pisma kierowano z Urzędu
Obwodowego w Przemyślu do burmistrza Jarosławia Gustawa Adolfa Weissa, z nakazem dozorowania wyżej wymienionych i natychmiastowego
informowania o wszystkich spostrzeżeniach. Osoby inwigilowane nie mogły bez pozwolenia urzędu opuścić miejsca zamieszkania. Stosowały więc
różne wybiegi, aby to zmienić. Jan Reynerowicz starał się o pozwolenie na
wyjazd „do miejsca granicy celem odebrania rzeczy”. Można przypuszczać,
że chciał wrócić do powstania po stosownym odpoczynku lub przebytej rekonwalescencji. Zgodę uzależniono od ustalenia stanu faktycznego. Grzegorz
Kołaczko tłumaczył się dowcipnie, że granicę przekroczył w celu sprzedaży
kiełbasek. Józefa Puchalskiego odstawiono szupasem spod granicy zarzucając
mu zamiar przejścia kordonu i udział w powstaniu. Wśród dozorowanych
osób była też Józefa Maciejowska z Łańcuta, która pod Panasówką walczyła
„jak krakus z kosą w ręku” oraz Antonina Ruppert.
Galicyjski aparat administracyjny działał w tych sprawach w myśl konwencji austriacko-rosyjskiej z 1860 roku i traktował wszelką akcję przeciwko
sąsiedniemu mocarstwu jako „zakłócenie spokojności publicznej”. Zasadnicza zmiana nastąpiła dopiero w lutym 1864 roku, kiedy to ogłoszono stan
oblężenia i rozpoczęto prześladowania osób biorących udział w powstaniu.
Od tego czasu wystąpienia antyrosyjskie kwalifikowano jako spisek przeciw
Austrii, co równało się posądzeniu o zdradę stanu.
Nadprokurator lwowski Auffenberg tropił uchodźców z powstania
i wytaczał procesy, które ułatwiał fakt przyjęcia przez policję w 1864 roku
papierów Rady Naczelnej Galicyjskiej. Powstańców, poddanych rosyjskich,
deportowano do granicy i wydano władzom carskim. Na miejscu aresztowano generałów Wysockiego, Jeziorańskiego, Kruszewskiego, komisarza
Majkowskiego i cywilnych działaczy: Ziemiałkowskiego, Stefana Zamoyskiego,
Adama Sapiehę i innych. Tysiące powstańców opuściło Galicję i udało się
na emigrację. Stan oblężenia zniesiono w maju 1865 roku, a w listopadzie
tegoż roku ogłoszono amnestię.
Wtedy wielu powstańców, którzy pochodzili z innych rejonów Galicji,
osiedliło się w Jarosławiu. Tu mieszkali i pracowali, a niektórzy z nich
doczekali się odrodzonej Polski. Po śmierci zostali pochowani na starym
i nowym Cmentarzu w Jarosławiu. Do dzisiaj zachowało się kilkanaście
nagrobków, które upamiętniają ich postawę i dokonania w czasie zaborów.
Mogiły ziemne nie przetrwały, stąd są istotne luki w naszej wiedzy na temat
powstańców styczniowych związanych z Jarosławiem.
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Dionizy Ostrowski (1830–1913),
powstaniec styczniowy, przedsiębiorca.
Portret, płótno, olej, M.N., Jarosław,
k. XIX w. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 1029
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Stary Cmentarz w Jarosławiu
»» Leon Czechowski (1797–1888) urodzony w Myślatyczach w cyrkule
przemyskim, sztandarowa postać wśród jarosławskich konspiratorów,
dowódca samodzielnego oddziału.
»» Władysław Grabowski (1842–1910) adwokat krajowy, radny miejski,
wiceburmistrz Jarosławia (1904–1910), prezes „Sokoła”.
»» Szymon „Grzymała” Grudziński (1846–1891) walczył w oddziale porucznika Rymkiewicza.
»» Ksiądz Henryk Jakliński (1843–1877) pięć lat więziony na Syberii, w 1872 roku przyjął święcenia kapłańskie, zmarł jako wikary jarosławski.
»» Henryk „Imiela” Malejkowski (1820–1902) był naczelnikiem organizacji narodowej.
»» Julian Mokrzycki (1843–1901).
»» Dionizy Ostrowski (1830–1918) z Pruchnika, walczył w oddziale Czechowskiego. W Jarosławiu wspólnie z zięciem Feliksem Wojciechowskim prowadził łaźnię rzymską i pralnię przy placu Mickiewicza.
»» Michał Roch (1848–1931) drogomistrz w Jarosławiu.
»» Antoni „Białynia” Rzepecki (1841–1914) powstaniec w oddziale tak
zwanych żuawów śmierci.
»» Antoni Wincenty Wrześniak (1837–1898) dominikanin, kapelan powstańczy. Następnie na emigracji we Francji. Po powrocie przeor
w Tyśmienicy i Tarnobrzegu, zmarł w Jarosławiu.
»» Jan Erazm Maksymilian „Ślubicz” Załęski (1840–1897) urodził się
w majątku Jaszczew w powiecie jasielskim, inżynier na kolei.
»» Władysław Zawirski (1847–1897) żołnierz wojsk polskich 1863 roku.
»» Henryk Ziembicki (1814–1886) żołnierz wojsk polskich 1863 roku.
Nowy Cmentarz w Jarosławiu
»» Józef Baranowski (1845–1939) urodzony we wsi Korzenie Małe koło
Niska. Walczył w oddziale Kajetana Cieszkowskiego „Ćwieka”. W Jarosławiu pracował jako stolarz.
»» Alojzy Klimesch (1841–1916) po powstaniu pracował jako urzędnik pocztowy.
»» Jan Kowalski (1842–1911).
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Szymon Grzymała-Grudziński (1846–
1899), powstaniec styczniowy.

Władysław Słoniewski (1844–1913),
powstaniec styczniowy, dyrektor
Miejskiej Kasy Zaliczkowej.

Fot. A. Frey, Jarosław, l. 80. XIX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 204

Fot. z II poł. XIX w. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 205
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»»
»»
»»
»»
»»
»»

Jan „Czołyżec” Kropiwnicki (1833–1921).
Marcin Kuśnierz (1839–1913).
Piotr Kwaśniewski (1833–1907).
Władysław „Odrowąż” Pląskowski (1841–1925).
Teofil „Boża Wola” Romanowski (1829–1908).
Franciszek Salezy (zm. 1913).
Władysław Słoniewski (1844–1913) był dyrektorem Miejskiej Kasy
Zaliczkowej w Jarosławiu.
»» Ludwik Steindl.
»» Tomasz Zawada (1844–1937) urodził się w Dydni koło Sanoka, uczył
się w gimnazjum we Lwowie. Walczył w oddziale Borelowskiego. Po
powstaniu pracował w straży skarbowej.
»» Jan ,,Jasieńczyk” Zbrożek (1847–1921) z gimnazjum wyruszył do postania. Ranny pod Panasówką i Batorzem. Pracował jako pisarz gminny.
Ponadto w Jarosławiu zamieszkali i pracowali kolejni powstańcy:
»» Wiktor Przybylski, urodzony w 1847 w Dąbrówce, uczeń gimnazjum,
wstąpił do oddziału Czachowskiego, ranny. Pracował w Jarosławiu
jako urzędnik sądowy.
»» Hieronim Rojewski, urodził się w 1842 roku w Nasielsku, uczeń,
walczył z różnymi oddziałami, na końcu jako podporucznik pod dowództwem Ziembińskiego. Po powstaniu był urzędnikiem wydziału
powiatowego w Jarosławiu.
»» Julian Ruczka, urodzony w 1840 roku w Pieniążkach, student prawa,
konspirator. Walczył w oddziałach Kurowskiego i Miniewskiego. Po
powstaniu pracował jako adwokat w Jarosławiu. W 1883 roku kupił
parterowy dom, dawny szpital dla ubogich, przy ulicy Krakowskiej
(ob. Grunwaldzka 12) i nadbudował piętro.
»» Aleksander Truszkowski (1846–1920) urodził się w Łukawcu, do powstania udał się z szóstej klasy gimnazjum w Przemyślu. Najpierw walczył
pod Czechowskim, następnie w oddziałach Tomasza Wierzbickiego,
generała Michała Heydenreicha ps. Kruk i Ruckiego. Pracował jako
nauczyciel gimnazjum w Rzeszowie, Tarnowie, Jaśle i Jarosławiu.
W Jarosławskiem oprócz Zamoyskich powstanie wspierali Dzieduszyccy z Zarzecza, Aleksander Brodzki z Ostrowa koło Radymna, Edward
Micewski z Tuczemp, Adolf Wojtkowski zarządca folwarku Dzieduszyckich

49

50

Piotr Kwaśniewski (1833-1907), powstaniec
styczniowy, radny miasta Jarosława.

Salomea z Widackich Kwaśniewska.

Fot. Milwaukee USA, XIX/XX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 1746

Fot. Milwaukee, USA, XIX/XX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 1747

Julian Ruczka, ur. 1840, powstaniec
styczniowy, adwokat jarosławski.

Aleksander Truszkowski (1846–1920),
powstaniec styczniowy, nauczyciel
gimnazjalny w Jarosławiu.

Fot. B. Henner, Jarosław, k. XIX w. Zbiory
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg.

Fot. Mühlrad, Jasło, k. XIX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 132
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w Żurawiczkach, który przechował generała Antoniego Jeziorańskiego.
W pomoc powstańcom był zaangażowany także Franciszek Wiesiołowski,
dzierżawca majątku Cząstkowice, spiskowiec, w latach 1846–1848 więziony
za działalność patriotyczną.
Wybitną rolę w tym zakresie odegrali Alfonsyna i Włodzimierz Dzieduszyccy. Mówiło się, że wsparli fundusz powstańczy kwotą 50 tysięcy guldenów.
W pałacu Dzieduszyckich na Kurkowej we Lwowie spotykali się galicyjscy
działacze z pełnomocnikami Rządu Narodowego. Kuzyn Włodzimierza
Aleksander Dzieduszycki działał w Komitecie Sapieżyńskim. W Królestwie
Polskim, blisko kordonu, leżała Tarnawatka Dzieduszyckich. W związku
z tym pod pozorem działalności gospodarczej mogli przerzucać w lasy
biłgorajskie, do Puszczy Solskiej i na Zamojszczyznę ludzi, broń, mundury
i żywność. W drugą stronę transportowano rannych do prowizorycznych
szpitali urządzonych w dobrach hrabiostwa. Najdłużej, bo aż do listopada
1863 roku działał szpital w Poturzycy. Rannymi opiekowali się lekarze
lwowscy, pomagały Alfonsyna Dzieduszycka i Jadwiga Sapieżyna. Przerzutem ludzi przez granicę zajmowali się specjalni komisarze wysyłani przez
poszczególne oddziały powstańcze. W dobrach Dzieduszyckich najdłużej
operował Fabian Nitrebski, którego w końcu października zastrzelili przez
pomyłkę sami powstańcy, gdy wprowadzał do ich obozu nowych ochotników.
W Zarzeczu w akcję pomocową byli bezpośrednio zaangażowani Ferdynand
Runge – zarządca dóbr i Seweryn Harkam, członek zarządu dóbr.
Stefan Zamoyski, ówczesny właściciel Wysocka wspierał powstańców
styczniowych, dając im pracę w swoich dobrach. Jan Łysakowski został
nadleśniczym w Nowej Grobli. Sroczyński dzierżawcą folwarku Dresina,
Wadowski sekretarzem. Wnorowski pracował jako podleśniczy w Nowej
Grobli, a potem w Czerniawce, gdzie zmarł w 1900 roku. Józef Ornatowski był
leśniczym w Maczugach i Czerniawce, zmarł w 1891 roku. Jan Goździewski
pracował jako strażnik w rewirze leśnym Korzenica.
W imieniu rządu powstańczego politykę zagraniczną prowadził Hotel
Lambert w Paryżu kierowany przez księcia Władysława Czartoryskiego.
Zastępcą księcia był Walerian Kalinka (1826–1886). W Paryżu odpowiadał
za kontakty dyplomatyczne, redagował depesze księcia do ministrów i dyplomatów zachodnich oraz poufne noty do kraju. Odbywał podróże zagraniczne, między innymi do Szwecji w celu zakupu broni, wsparcia powstania,
a nawet wywołania konfliktu szwedzko-rosyjskiego. Był w stałym kontakcie
z ministrem spraw zagranicznych Francji, z prasą i niektórymi agentami
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Polska na krzyżu.
Pocztówka patriotyczna, pocz. XX w.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJF-Arch 944
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służb wywiadowczych Austrii i Rosji. Próbowano nakłonić rządy zachodnie
do uznania Polaków za belligerentów, to znaczy naród prowadzący wojnę
z najeźdźcą, a powstańców za regularną armię.

Walerian Kalinka (1826–1886),
historyk, polityk, zmartwychwstaniec
Urodził się w Bolechowicach koło Krakowa, jako syn Andrzeja i Marianny
z Brzyskich. Miał dwóch braci, wszyscy ukończyli Uniwersytet Krakowski. Ojciec
był sędzią Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Krakowskiej. Kalinka maturę zdał
w gimnazjum Św. Anny w Krakowie. Studiował dwa lata filozofię i trzy lata prawo
na Uniwersytecie Krakowskim. Uczestnik rewolucji krakowskiej 1846 roku, prowadził kancelarię Rządu Narodowego. Po upadku powstania na emigracji w Belgii
i Holandii, związany z demokratami współpracował z Joachimem Lelewelem i generałem Janem Skrzyneckim. W 1848 roku wrócił do Krakowa i pracował w latach
1848–1852 w redakcji „Czasu”. Następnie na emigracji we Francji, współpracownik
Hotelu Lambert. Od 1853 roku członek Towarzystwa Historyczno-Literackiego i czołowy publicysta „Wiadomości Polskich”. W tym roku wydał książkę Galicja i Kraków
pod panowaniem austriackim. Sekretarz i doradca generała Władysława Zamojskiego,
z którym tworzył w Konstantynopolu legion polski. W czasie powstania styczniowego
był agentem hotelu Lambert na Szwecję i sekretarzem agencji powstańczej w Paryżu.
Wobec niepowodzenia akcji powstańczej wycofał się z polityki i poświęcił pisarstwu
historycznemu. W 1868 roku wydał ,Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, w której wyłożył swój pogląd na upadek Polski. Winą obarczył polskie
wady narodowe i opozycję polityczną. Zabory uznał za zasłużoną pokutę dla Polski.
Bronił polityki Stanisława Augusta Poniatowskiego i postawy szlachty. Stworzył
podwaliny pod krakowską szkołę historyczną, która pozostawała w sporze ze szkołą
warszawską. W 1868 roku wstąpił w Rzymie do zakonu zmartwychwstańców. W latach 1875–1880 pracował jako kapelan u niepokalanek na Głębokiej w Jarosławiu. Tu
napisał I tom Sejmu Czteroletniego oparty na solidnej podstawie źródłowej. W 1880 roku
przeniósł się do Lwowa, gdzie kierował prowadzonym przez zmartwychwstańców
internatem dla młodzieży unickiej. Tu napisał II i III tom Sejmu Czteroletniego, wydany
w latach 1880–1888. Zmarł we Lwowie w 1886 roku. Dwanaście tomów jego dzieł
ogłoszono w latach 1891–1902. W Jarosławiu jest patronem osiedla mieszkaniowego,
usytuowanego u zbiegu ulic 3 Maja i Poniatowskiego.
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Polska w kajdanach, alegoryczne
przedstawienie zniewolonej Polski,
z datami rozbiorów i powstań narodowych.
Druk patriotyczny, nakład J. Kurkiewicz,
Kraków, k. XIX w. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 1030
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Powstanie styczniowe było ulubionym powstaniem Józefa Piłsudskiego,
który studiował organizację i walki powstańcze, pisał o tym i wielokrotnie
odwoływał się do tamtego czasu. W związku z tym w międzywojniu kultywowano pamięć o powstaniu, święcono jego rocznice w ramach oficjalnych
uroczystości państwowych, często z udziałem jeszcze żyjących powstańców.
Mocą specjalnej ustawy sporządzono rejestry powstańców, każdy otrzymał
stosowne umundurowanie, emeryturę, awans wojskowy, Krzyż Niepodległości i Krzyż Powstańców.
Zarazem powstanie wykazało, że ciągle żywa jest idea historycznej unii.
Część Litwy i Ukrainy powstała solidarnie z Polską. Ochotnicy z Galicji
i Wielkopolski przyłączyli się solidarnie do powstania, czyli więzi wspólnoty kulturowej i lojalności były nadal trwałe. Mimo trudności udało się
zorganizować podziemne państwo będące wzorem dla Polaków w czasie
II wojny światowej. Rząd Narodowy miał agendy we wszystkich zaborach,
powołano lokalną administrację, policję narodową, żandarmerię, służby
zagraniczne, własny system pocztowy. Z różnych powodów odwoływali
się do powstania legioniści Józefa Piłsudskiego, powstańcy warszawscy
i „Solidarność”. Poza tym na niemal półwiecze utorowała sobie drogę idea
pracy organicznej, czyli działania na rzecz rozwoju zasobów gospodarczych
i kulturalnych kraju.

Jarosław w Galicji, miasto wojska i szkół
Po klęsce narodowych powstań niepodległa, suwerenna Polska istniała
tylko w marzeniach. Przyszło jeszcze czekać prawie pół wieku na ich realizację. W galicyjskich, patriotycznych domach w różnej formie utrwalano
pamięć o bohaterach pracy konspiracyjnej i walk powstańczych. W eksponowanym miejscu domu, najczęściej w salonie urządzano narodowe
„ołtarzyki” z portretem powstańca na kilimie, ryngrafem, skrzyżowanymi
szablami. Wiele dyskutowano na temat sytuacji międzynarodowej, rywalizacji mocarstw o prymat w Europie, skutecznych dróg do odzyskania
niepodległości. Czytano i deklamowano utwory wieszczów. Modlono się
za Mickiewiczem i romantykami o wojnę ludów, która mogła przynieść
niepodległość uciśnionym narodom.
Wyrazem dążeń emancypacyjnych Jarosławia były starania o uzyskanie
tytułu miasta cesarskiego (królewskiego). Nastąpiło to dopiero w 1845 roku
mocą specjalnego przywileju cesarza Ferdynanda I. Ten rok oznaczał koniec
historii Jarosławia jako miasta prywatnego należącego do możnych rodów
Rzeczypospolitej. Magistrat przejął dotychczasowe obowiązki prywatnego
właściciela w zakresie utrzymania szkół i opieki nad ubogimi oraz uprawnienia kolatorskie (prawo obsadzania urzędów kościelnych) i podatkowe.
Nowy tytuł upoważniał władze do poboru taksy za obywatelstwo miejskie.
W aktach rady miejskiej zachowało się wiele uchwał przyznających ten tytuł
przybyszom z zewnątrz, którzy od dłuższego czasu mieszkali i pracowali
w Jarosławiu. Obdarowany otrzymywał dyplom na specjalnym formularzu.
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Niezwykle ważnym czynnikiem miastotwórczym była linia kolejowa
imienia arcyksięcia Karola Ludwika, łącząca Kraków ze Lwowem, która
w 1860 roku dotarła do Jarosławia. Otwierała ona nowe możliwości dla
handlu i zbytu towarów, umożliwiała szybką dyslokację wojska stacjonującego w Jarosławiu, a także podróże w interesach i celach prywatnych.
Nieoczekiwanie pełniła też funkcję szybkiego przenoszenia informacji o wydarzeniach politycznych w odległych miejscach i krajach. W tym zakresie
odegrała szczególną rolę w czasie I wojny światowej. Kolejarze byli dobrze
poinformowani i jako pierwsi przynosili ważne informacje polityczne do
swoich środowisk. Przyczyniła się również do rozwoju urbanistycznego
miasta, zwłaszcza między traktem drogowym Kraków–Lwów a dworcem
kolejowym i w rejonie ulicy Kraszewskiego.
Wstępem do intensywniejszego rozwoju Jarosławia była reforma administracyjna z 1854 roku, mocą której stał się on stolicą niewielkiego
powiatu podległego starostwu obwodowemu w Przemyślu. Po raz pierwszy
od rozbiorów Jarosław został siedzibą rządowej jednostki administracyjnej
wśród 176 podobnych w Galicji. Samodzielny, znacznie większy powiat jarosławski, jeden z 74 w Galicji, utworzono w 1867 roku. Był to nowy rozdział
w historii Jarosławia łączący się z uzyskaniem praw autonomicznych przez
Galicję. Nastąpił rozwój samorządu miejskiego i stopniowe ożywienie życia
gospodarczego i społeczno-kulturalnego.
Jarosław w ciągu półwiecza dokonał olbrzymiego skoku cywilizacyjnego we wszystkich zakresach, a najlepszym znakiem tych przemian była
zmiana sylwety urbanistyczno-architektonicznej miasta. W nowe granice
administracyjne włączono przedmieścia i wzdłuż historycznego traktu
wschód–zachód wybudowano nowe śródmieście. Źródła sukcesu tkwiły
w przemyślanej polityce samorządowych burmistrzów i decyzji Wiednia
o fortyfikacji państwa.
Już w 1868 roku generał Franz Kuhn, ówczesny minister wojny, wysunął
projekt budowy twierdzy jarosławskiej w kontrze do przemyskiej. Według
niego za Jarosławiem przemawiały następujące argumenty: niewielkie
oddalenie od granicy państwowej z cesarstwem rosyjskim, w okolicach
Sieniawy granica powiatu jarosławskiego pokrywała się z granicą państwową. Ponadto decydowało dogodne połączenie kolejowe i drogowe z Krakowem i Lwowem oraz wewnątrz planowanej twierdzy, położenie na lewym,
wysokim brzegu Sanu niwelującym zagrożenie powodziowe, możliwość
zablokowania przepraw przez San w celu niedopuszczenia do zdobycia
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miasta z marszu, równinny teren odpowiedni dla operacji wojskowych,
zdrowy klimat i inne walory. Kuhn obliczał zdolność obronną Jarosławia
na 134 dni wobec 80 dni dla Przemyśla.
San niegdyś kluczowy dla powstania i rozwoju miasta w tym czasie nie
pełnił już funkcji ponadregionalnej drogi komunikacyjnej. Pozostał rezerwuarem wody i buforem obronnym dla Jarosławia zarówno w czasie I,
jak i II wojny światowej. Piaskarze nadal wydobywali z jego dna piasek,
a mieszkańcy Jarosławia odpoczywali na plaży lub pływali rekreacyjnie
krypami. Meandrujące koryto Sanu stanowiło ogromne zagrożenie dla
usytuowanych w jego zakolach domów, gospodarstw, upraw rolniczych
i warsztatów rzemieślniczych. W czasie wielkich powodzi rozlana rzeka
sięgała aż do skarpy wzgórza miejskiego. Rozwiązano ten problem przez
regulację rzeki w latach 60. XIX wieku. Zlikwidowano zakola i przekopano sztuczne koryto. Gmina miejska zakupiła grunt nad starym korytem
Sanu, aby uprawiać wiklinę dla potrzeb szkoły koszykarskiej, założonej
w 1877 roku. W 1884 roku wybudowano na Sanie nowoczesny most według
projektu Wacława Ibiańskiego.
Kolejną, ważną infrastrukturalną inwestycją, w której uczestniczyło
miasto, była budowa w latach 1881–1884 linii kolejowej Jarosław–Sokal.
W tej sprawie burmistrz Karol Bartoszewski czynił starania w ministerstwie kolei żelaznych, deklarując budowę dróg dojazdowych i parcelę dla
koniecznych budynków. Jarosław pełnił na tej linii funkcję stacji osobowej
i załadunkowej, a pobliska Munina była punktem przeładunkowym i stacją
pomp. Zgodnie z obietnicą przebudowano i utwardzono ulicę Przemyską,
Poniatowskiego, Kraszewskiego i Słowackiego.
Wszyscy samorządowi burmistrzowie Jarosławia rozumieli znaczenie
i rolę szkolnictwa dla rozwoju cywilizacyjnego Jarosławia oraz budowy
świadomości politycznej, społecznej i narodowej młodzieży. Stąd każdy
z nich prowadził budowę szkół i w rezultacie przed I wojną światową Jarosław był znany i określany jako miasto wojska i szkół. Do jarosławskich
szkół średnich uczęszczała młodzież także z przyległych powiatów. Zatem
ich oddziaływanie edukacyjne i tożsamościowe wykraczało daleko poza
Jarosław. Niejednokrotnie absolwenci jarosławskich gimnazjów stawali
się organizatorami i liderami politycznymi i społecznymi w swoich środowiskach zamieszkania.
Już w 1875 burmistrz Weiss rozpoczął budowę szkoły realnej (obecnie
Liceum Ogólnokształcące) przy ulicy 3 Maja według projektu znanego
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Świadectwo dojrzałości Zofii Marii
Truszkowskiej, absolwentki C. K.
Gimnazjum I w Jarosławiu.

Świadectwo roczne z klasy ósmej
Zofii Marii Truszkowskiej, wyd. przez
C. K. Gimnazjum I w Jarosławiu.

Druk, 1909 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 90/32

Druk, 1909 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 90/32

krakowskiego architekta Tomasza Prylińskiego. W 1884 roku została ona
przekształcona w gimnazjum o profilu klasycznym. Dokonał tego burmistrz
Bartoszewski. W tym samym roku powstała szkoła ludowa na przedmieściu
Dolnoleżajskim, a w latach 1885–1886 szkoła męska na placu Bursy (obecnie
imienia Piotra Skargi). Dla dziewcząt zaadaptowano stojący obok budynek
pojezuicki, dzisiaj liceum katolickie. Pozostałe szkoły ludowe: męska imienia Adama Mickiewicza działała w dawnym budynku strażnicy miejskiej,
a szkoła żeńska świętej Kingi w kamienicy gminnej przy Rynku 5.
Kolejne szkoły zbudowano już w szczytowym okresie rozwoju Jarosławia
za rządów burmistrza Adolfa Dietziusa (1891–1918). Były to szkoły ludowe
przy ulicy Kraszewskiego (1900), gimnazjum realne przy ulicy Ducha
Świętego (1902–1903), szkoła wydziałowa żeńska imienia świętej Jadwigi
przy ulicy 3 Maja (1911) zaprojektowana przez budowniczego miejskiego
inżyniera Jana Stobieckiego i szkoła rzemiosł budowlanych przy ulicy
Poniatowskiego (1912–1913). Dziewczęta kształciły się w prywatnym gimnazjum żeńskim założonym w 1909 roku. Dla swoich potrzeb wynajmowało
ono jednopiętrową kamienicę przy dzisiejszej ulicy Lisińskiego. Do tego
zestawienia należy włączyć szkoły wyznaniowe: katolickie gimnazjum sióstr
niepokalanek i trzy chajdery. W koszarach przy ulicy Piekarskiej działała
wojskowa ludowa szkoła niemiecka.
W okresie międzywojennym miejscowy historyk Andrzej Wondaś pisał, że Jarosław z cichego grodu średniowiecznego począł się przemieniać
w ostatniej ćwierci XIX wieku w nowoczesne ruchliwe miasto. Przyczyną
tej wielkiej zmiany było wojsko. W planach Wiednia przygraniczna Galicja,
określana kryptonimem R, miała odegrać kluczową rolę w wojnie z Rosją,
przede wszystkim bronić dostępu do przełęczy karpackich, które otwierały
dla wroga terytorium Węgier i Austrii. Stąd budowa twierdzy Przemyśl
i w latach 1887–1888 fortyfikacji wokół Jarosławia. Składały się one z sześciu
fortów, trzech baterii, czyli umocnionych stanowisk ogniowych i łączącej je
fosy na lewym brzegu Sanu oraz fortu Malinówka na prawym brzegu rzeki.
W latach 1912–1913 ten system zwany twierdzą Jarosław został wzmocniony
dodatkowo szańcami i bateriami na lewym brzegu rzeki. Równocześnie
Jarosław stał się dużym miastem garnizonowym, czwartym co do wielkości
w Galicji po Lwowie, Krakowie i Przemyślu.
Władze miejskie zaakceptowały państwowy plan rozwoju Jarosławia.
Odnośne deklaracje o współpracy i przygotowaniu Jarosławia na duży
garnizon złożyła już w 1879 roku delegacja miejska w Ministerstwie Wojny.
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Tableau abiturientów klasy VIII
Gimnazjum I w Jarosławiu,
z akcentami patriotycznymi.
Fot. H. Ziegler, Jarosław, 1912 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 183
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Przyjęte zobowiązania oznaczały gigantyczną pracę w zakresie infrastruktury komunalnej, urzędów, banków, szkół, hoteli, restauracji i domów mieszkalnych. W akcję włączyli się prywatni inwestorzy pochodzący z Jarosławia
i przybysze z zewnątrz, których w tym czasie wielu napłynęło do miasta.
Gmina miejska zbudowała kanalizację, drogi, ulice i chodniki, targowicę,
park i plantacje miejskie. Wzniesiono gazownię opartą na węglu i połączoną
z nią instalację oświetleniową, rzeźnię, szpital i urząd skarbowy.
Na ziemiach polskich zajętych przez Austrię w I rozbiorze brakowało
na ogół budynków koszarowych. Podobna sytuacja panowała w Jarosławiu,
zatem zaborca zajął na ten cel gmachy skasowanych klasztorów jezuitów
i benedyktynek i zamienił je na rządowe koszary klasztorne mieszczące
piechotę, w tym 90 pułk, popularnie zwany dziewięćdziesiątką, i koszary pod Komisją, zwane też koszarami Anny dla artylerii konnej. W miarę potrzeby posiłkowano się kompleksami budynków adaptowanych na
ten cel przez osoby prywatne. Najwcześniej, bo już w 1859 roku działały
na Podzamczu koszary Robinsona, które wojsko wynajęło dla jednostek
kawalerii. W 1906 roku zakończył tam swój pobyt w Jarosławiu 13 Pułk
Huzarów. Kolejne prywatne koszary Abrahama Pfeffera były usytuowane
na Blichu. Powstały na bazie młyna parowego i w 1879 roku zostały wynajęte przez skarb wojskowy. Około 1900 roku stacjonował w nich szwadron
8 Pułku Huzarów. Sprzyjającą koniunkturę wykorzystał także największy
jarosławski przedsiębiorca Leopold Goldfinger wynajmując wojsku dawne
budynki folwarku jezuickiego na Brzostkowie. W koszarach, zakwalifikowanych jako doraźne lub nazywanych goldfingerowskimi, stacjonowała
konnica. Dodatkowo miasto wynajmowało w prywatnych domach lokale
dla dowództwa i administracji wojskowej.
Pierwsze miejskie koszary dla obrony krajowej nr 58 zbudowano
w 1883 roku przy ulicy Krakowskiej (ob. Jana Pawła II 26). Jednopiętrowy,
kubaturowy budynek zaprojektował inżynier Stanisław Rutkowski wzorując się na planach koszar z Przemyśla i Rzeszowa. Prace budowlane
sfinansowano z kredytu, a ich wykonawcami byli rzemieślnicy jarosławscy.
W 1891 roku nadbudowano II piętro i rozbudowano magazyn w podwórzu
z bezprocentowej pożyczki uzyskanej w funduszu koszarowym Wydziału
Krajowego we Lwowie.
Obok stał gmach o podobnej stylistyce, na frontonie, na którym do
1920 roku znajdował się następujący napis Ferdinandus I Austriae Imperator 1844. Data sugeruje rok wzniesienia budynku zapewne dla wojska,
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być może dla 10 Pułku Piechoty imienia Mazzuchelli, którego jeden lub
dwa bataliony stały od 1821 roku z niewielkimi przerwami w Jarosławiu.
W 1886 roku wspomniany gmach zaadaptowano na szpital wojskowy. Drugi
szpital, tzw. poboczny albo dom maruderów, mieścił się od końca XIX wieku
w klasztorze dominikanów.
Kolejną inwestycją miejską były koszary piechoty imienia cesarza Franciszka Józefa I na Gergoncie przy ulicy Poniatowskiego (dawnej Koszarowej) w sąsiedztwie wjazdu na teren dworca kolejowego. Budową w latach
1888–1891 kierował Rutkowski, prawdopodobnie też projektował to założenie
bardzo podobne do jego wcześniejszych realizacji koszarowych. W skład
całego kompleksu wchodziły dwa potężne gmachy dwupiętrowe, jeden
jednopiętrowy, dwa parterowe i zabudowa gospodarcza.
Lata 80. XIX wieku w historii jarosławskiego garnizonu to prawdziwy
boom budowlany. W proces inwestycyjny włączył się także skarb wojskowy.
W 1887 roku zbudowano koszary rządowe przy drodze do kolei, w oficjalnej nomenklaturze nazwane były barakami wojskowymi Nr I. Liczyły one
piętnaście jednopiętrowych i parterowych, na ogół murowanych budynków
z placem manewrowym w centrum. Do I wojny światowej stacjonował w nich
89 Cesarsko-Królewski Pułk Piechoty (89JR) hr von Albori, dzisiaj jest to
siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej.
Baraki wojskowe Nr II usytuowano na przedmieściu Głębockim obok
klasztoru niepokalanek. Zajęły one teren dawnego folwarku jezuitów, po
obydwu stronach traktu drogowego Lwów–Kraków. Pod koniec XIX wieku
stacjonował tam 29 Pułk Artylerii Dywizyjnej, który powstał w 1894 roku.
Taki napis widniał na bramie wejściowej do koszar. Wtedy jednostka została
przekształcona w 29 Pułk Armat Polowych. Zasadnicze budynki koszarowe,
od dwupiętrowych po parterowe, znajdowały się powyżej niepokalanek.
Z drugiej strony ulicy usytuowano duże magazyny augmentacyjne.
Kolejne koszary rządowe, zwane barakami wojskowymi Nr III obok
kościoła NMP, zajęły rozległy teren między ulicą Krakowską, klasztorem
reformatów i ulicą Kościuszki. Stacjonował w nich 10 Pułk Piechoty, którego
symbolicznym właścicielem był król szwedzki Oskar II Fryderyk stąd nazwano je obozem szwedzkim. Zespół koszarowy składał się z 23 budynków
w większości parterowych o niezbyt wyszukanej architekturze adekwatnej
do nazwy baraki wojskowe. Termin ten przyjęto na określenie zunifikowanego budownictwa koszarowego, realizowanego w ostatniej ćwierci
XIX wieku. Wówczas, aby skrócić proces inwestycyjny i zminimalizować
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Miejskie koszary piechoty im. cesarza
Franciszka Józefa I na Gergoncie
(ob. ul. Poniatowskiego) w Jarosławiu.

Koszary rządowe zwane barakami
wojskowymi nr I przy drodze
do kolei w Jarosławiu dla 89 pp
(ob. Siedziba Państwowej Wyższej
Szkoły Techniczno-Ekonomicznej).

Pocztówka, Jarosław, XIX/XX w.
Zbiory Jacek Bazak, syg. JB 338

Pocztówka, fot. i nakład H. Probstein, Jarosław,
pocz. XX w. Zbiory Wojciech Rybicki, syg. WR 83
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koszty zrezygnowano z indywidualnych projektów i monumentalnej architektury typowej dla okresu wcześniejszego.
Następny duży kompleks koszarowy, należący do skarbu wojskowego,
znajdował się na zapleczu ulicy Krakowskiej (ob. Grunwaldzkiej), głównej
trasy nowego śródmieścia i sięgał aż do ulicy Koszarowej. Drogą wewnętrzną w tym założeniu była ulica Piekarska nazwana tak od usytuowanej tam
piekarni wojskowej. Przez bramę wejściową obok istniejącego do dzisiaj
jednopiętrowego budynku administracyjnego (Piekarska 2) wchodziło się
lub wjeżdżało na teren nazwany składem żywności i piekarnią wojskową.
Był on zabudowany budynkami parterowymi, w murowanych mieściła się
piekarnia i barak żołnierski liczący dziesięć izb, który żołnierze dzielili
z ludową szkołą wojskową. W drewnianym budynku przy bramie stała
warta. Dwa kolejne zabudowania należały do oddziału pionierów konnicy.
W murowanym, parterowym, pięcioizbowym baraku znajdowały się koszary pionierów, a jednopiętrowy, dziewięcioizbowy zajmowały kancelarie
oficerów. W 1884 roku w sąsiedztwie rozpoczęto budowę dwóch halowych
ujeżdżalni. Po drugiej stronie ulicy Piekarskiej działała ciągle otwarta ujeżdżalnia do codziennych ćwiczeń wojskowych. Tam też później zbudowano
piętrowe gmachy magazynów wojskowych.
Ostatnie koszary skarbowe powstały w latach 1900–1901 przy ulicy
Kościuszki. Zbudowali je jarosławscy przedsiębiorcy budowlani, podobnie
jak wszystkie wcześniejsze koszary, dla pułku obrony krajowej nr 34. Autor
projektu pozostaje nieznany niemniej stworzył on monumentalny kompleks
dwupiętrowych i jednopiętrowych budynków z fasadami w stylu secesji.
Został on otoczony murowanym ogrodzeniem, najpierw z drewnianymi,
a później murowanymi przęsłami.
Tuż przed samą wojną, czyli w latach 1909–1910 wiedeński przedsiębiorca Antoni Rudolf Fleischl zbudował koszary dla kawalerii przy ulicy
Poniatowskiego. Stacjonował w nich 8 pułk dragonów. Gmina Miejska nie
zdecydowała się na tę inwestycję, za co była krytykowana. Zobowiązała
się natomiast do wykupienia budynków w ciągu 25 lat. Fleischl wybrał
tę lokalizację mimo innych propozycji na Cholerówce i Szwarcmanówce.
Zadecydowała odpowiednia infrastruktura komunalna i bliskość koszar
piechoty Franciszka Józefa I. Na uprawnym do niedawna gruncie, który
kupił od Stanisława Siemieńskiego-Lewickiego z Pawłosiowa stanęły reprezentacyjne, secesyjne budynki koszarowe. Od frontu były to gmachy
jednopiętrowe dla oficerów i podoficerów oraz dwupiętrowe dla żołnierzy.
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Brama wjazdowa na teren składu
żywności i piekarni wojskowej przy
ul. Piekarskiej w Jarosławiu.

Koszary skarbowe dla pułku
obrony krajowej nr 34 przy
ul. Kościuszki w Jarosławiu.

Pocztówka, nakład Aker, Jarosław, 1902 r.
Zbiory Jerzego Czechowicza, syg. JC 143

Pocztówka, Jarosław, pocz. XX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 1537
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Z tyłu za placem ćwiczeń usytuowano ujeżdżalnię, pralnię, stajnie, wozownie, magazyny.
Jarosławski garnizon podlegał najpierw komendzie Korpusu w Krakowie, a następnie w Przemyślu. Na początku XX wieku oprócz wspomnianych wyżej formacji wojskowych stacjonowały w Jarosławiu dowództwa
wyższych formacji: wojskowa komenda stacji z dowódcą feldmarszałkiem
porucznikiem hrabią Karolem Auerspergem, komenda dywizji piechoty,
której podlegały dwie brygady z pułkami nr 40, 90, 10 i 89, komenda brygady piechoty z pułkami nr 10 i 89, komenda dywizji kawalerii, z dwoma
brygadami, do których należały pułki dragonów nr 8, huzarów nr 8, ułanów
nr 3, dragonów nr 1 i ułanów nr 6, komenda brygady kawalerii z pułkami
dragonów nr 8, huzarów nr 8 i ułanów nr 3. Wśród pozostałych urzędów
wojskowych należy wymienić komendę placu, komendę uzupełniającą pułku
piechoty nr 90, magazyn zaopatrzenia wojska, filię oddziału wojskowego
budownictwa, komendę stacji obrony krajowej, komendę brygady obrony
krajowej, komendę uzupełniającą obrony krajowej pułku nr 34, powiatową
komendę pospolitego ruszenia nr 34, wojskową komendę stacji w Radymnie.
Powiat jarosławski należał do okręgu poborowego pułku piechoty nr 90,
pułku obrony krajowej nr 34 i komendy pospolitego ruszenia nr 34.
Kilkanaście kompleksów koszarowych o różnej skali i stylistyce do
dzisiaj stanowi istotną część sylwety urbanistycznej miasta. Jest to cenne
dziedzictwo kulturowe, na ogół przekształcone funkcjonalnie i formalnie.
Zachowane budynki są pomnikami architektury koszarowej, ale przede
wszystkim świadectwem służby wojskowej Polaków i Rusinów z powiatu
jarosławskiego i powiatów ościennych, którzy najpierw walczyli w armii
zaborczej między innymi na froncie włoskim pod Magentą, Custozą i Solferino, z Prusami, pod Sadową, a po Wielkiej Wojnie jako Wojsko Polskie
brali udział w wojnie z bolszewikami i walczyli na wszystkich frontach
II wojny światowej.
Koszary zdominowały przestrzeń miejską na przedmieściach Krakowskim i Głębockim. Wprawdzie zajęły atrakcyjne tereny inwestycyjne, ale
jednocześnie ożywiły ruch budowlany. W ich otoczeniu zbudowano osiedla domów jednorodzinnych, gmachy publiczne i kamienice czynszowe.
Wraz z budową koszar obrony krajowej zurbanizowano przyległe tereny
między ulicą Kraszewskiego i koszarami piechoty. Sama ulica Kraszewskiego, do 1892 roku nazywana Cygańską, była dotychczas wąską drogą
gminną, w niewielkim stopniu zainwestowaną. Wśród nielicznych domów
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Świadectwo służby wojskowej
Piotra Szelewijki z Wysocka, żołnierza
34 Pułku Obrony Krajowej w Jarosławiu.
Druk, 1905 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 434/35
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w ogrodach wyróżniała się tylko cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii
Panny, co najmniej z XVI wieku. Natomiast wszystkie jej przecznice były
drogami polnymi usytuowanymi na Kuśnierzowce od nazwiska właściciela
(ulica Głowackiego), na Chmielarni między dzisiejszymi ulicami Kilińskiego
i Kościuszki, z wielkim młynem Goldfingera i posiadłościami Walentego
Malinowskiego między ulicami Kościuszki a Racławicką. Wszystkie wyżej
wymienione nazwy ulic zostały wprowadzone w przestrzeń miejską uchwałą
Rady Miasta z 1906 roku.
Zabudowa tych ulic podobnie jak wzdłuż ulicy Poniatowskiego i Królowej
Jadwigi jest mieszana, wolnostojąca lub w formie zwartej. Zróżnicowane
są gabaryty domów, chociaż przeważają parterowe. Każdy z nich został
indywidualnie zaprojektowany w stylach historycznych lub secesji. W ciągu
dwóch dekad, przed I wojną światową, zbudowano spójne zespoły domów
mieszkalnych, chociaż już współcześnie odzywały się głosy krytyczne.
Sugerowano, że na terenach wcześniej niezamieszkałych można było
zaprojektować zabudowę atrakcyjniejszą architektonicznie i społecznie.
Ten niespotykany w dziejach Jarosławia ruch budowlany dodatkowo
skumulowany w krótkim okresie czasu, doprowadził do likwidacji bezrobocia, wręcz brakowało rąk do pracy. Nastąpił prężny rozwój usług, w tym
branży budowlanej i ogólnie technicznej oraz spożywczej, odzieżowej,
hotelowej i gastronomicznej. Do Jarosławia napłynęło wielu obcych, aby
tu robić interesy. Około 1900 roku miasto liczyło 24 tysiące ludności i było
pod tym względem szóstym miastem Galicji. Powstały ogromne fortuny,
miała miejsce kumulacja własności atrakcyjnych terenów budowlanych,
które później parcelowano. Bogacili się wszyscy, chociaż w różnym stopniu.
Jarosław miał w Galicji opinię miasta bogatego i zadbanego. Za Dietziusa
budżety miejskie były stabilne, a w latach 1910–1914 miasto posiadało gotówkę
i nie obciążało mieszkańców podatkami gminnymi. Wobec tego budowało
gmachy użyteczności publicznej, a prywatne osoby monumentalne kamienice przy ulicach nowego śródmieścia. Jedna z nich Krakowska w 1910 roku
przemianowana na Grunwaldzką, przyjęła funkcję głównej ulicy nowego
Jarosławia. Stała się jarosławskim miejscem spotkań i spacerów wzdłuż
dekoracyjnych fasad wielkomiejskich kamienic, gmachów użyteczności
publicznej i parterowych domów.

Ku niepodległości
Okres dobrobytu i względnej swobody politycznej w autonomicznej
Galicji sprzyjał aktywności społecznej i obywatelskim inicjatywom. W tym
czasie dochodzi do „wybuchu” inicjatyw obywatelskich i powołania wielu
organizacji, stowarzyszeń i towarzystw: zawodowych, branżowych, gospodarczych, pomocowych i społeczno-kulturalnych. Na ogół były to lokalne
oddziały organizacji o zasięgu ogólnokrajowym. Stały się one, obok miejscowej prasy, platformą wymiany poglądów, edukacji, formowania programów
działania na rzecz rozwoju lokalnego, zawodowego i patriotycznego. Działali
w nich przede wszystkim nauczyciele, urzędnicy, studenci, przedstawiciele
przemysłu i rzemiosła.
Miejscowe gazety wydawane były przez środowiska polskie, żydowskie
i ukraińskie. Reprezentowały różne opcje polityczne od katolicko-narodowej po socjalistyczną. Najbardziej znane tytuły to: „Gazeta Jarosławska”
(1891–1893), „Głos Jarosławski” (1893–1895), „Kurier Jarosławski” (1893–1895),
„Jarosławianin” (1894–1902), „Tygodnik Jarosławski” (1896–1897), „Tygodnik
Jarosławski” (1904–1935), „Goniec Jarosławski” (1906), „Nowa Gazeta Jarosławska” (1911–1914). Szczególnie świadomi politycznie jarosławianie spełniali
się w pracy partyjnej o różnych barwach – od narodowej po socjalistyczną.
Edukacją oświatową i kulturalną w duchu narodowym zajmowały się
w Jarosławiu i powiecie jarosławskim: Czytelnie Polskie, Towarzystwo
Uniwersytetu Ludowego, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. To ostatnie powstało w Jarosławiu w 1889 roku, jako
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Emilia Olszewska w stroju sokolim.
Fot. K. J. Strzelecki, Czortków, k. XIX w.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJF-Arch 3647
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filia Towarzystwa Lwowskiego. Jego pierwszym prezesem został Andrzej
Maj, dyrektor szkoły realnej. Sokół, zgodnie ze swoim hasłem przewodnim
„w zdrowym ciele zdrowy duch”, stawiał przede wszystkim na rozwój tężyzny
fizycznej, jako podstawy wzrostu duchowego. W związku z tym jego priorytetem była gimnastyka, musztra, ćwiczenia polowe. Zajęcia odbywały się
w sali gimnastycznej gimnazjum przy ulicy 3 Maja lub w ogrodzie plebanii
rzymsko-katolickiej, także przy ulicy 3 Maja. Akcję wychowawczą prowadzono w duchu narodowym i katolickim, w umiłowaniu polskiej mowy,
historii, kultury, popieraniu rodzimego przemysłu i współpracy z wsią
w celu uświadomienia narodowego. Członkowie Sokoła mieli się odznaczać
odpowiedzialnością za swoje czyny i obowiązkowością. Rozwinięcie skrzydeł
w sensie dosłownym i przenośnym było możliwe dopiero po wybudowaniu
własnej siedziby na parceli darowanej przez miasto (1899–1900). Piętrowy,
monumentalny gmach, nasycony narodową symboliką na fasadach, zaprojektował znany architekt Teodor Talowski. Od tego czasu w sali widowiskowej
Sokoła odbywała się większość narodowych i patriotycznych uroczystości.
Patronem Sokoła był Kościuszko, każdego roku w październiku obchodzono
uroczyście rocznicę jego śmierci.
Najliczniejszą i najbardziej skuteczną organizacją zajmująca się pracą
oświatową od podstaw było założone w 1896 roku Towarzystwo Szkoły
Ludowej (TSL). Prowadziło ono akcję odczytową i artystyczną na temat
historii i literatury polskiej, niekiedy ilustrowaną obrazami świetlnymi.
W pracach jarosławskiego TSL, która toczyła się w czytelniach imienia
Jana Kilińskiego na przedmieściu Dolnoleżajskim i Bartosza Głowackiego
na Szwarcmanówce oraz w wielu miejscowościach powiatu jarosławskiego uczestniczyli nauczyciele: Andrzej Wondaś, Jacek Zieliński, Wiktor
Ostrowski oraz akademicy, a w tym Jan Harlender, późniejsi prominentni
działacze narodowi z okresu wielkiej wojny. TSL angażowało się w budowę
szkół, organizację bibliotek i czytelni, nauczanie analfabetów. Czytelnie TSL
wychowały całe zastępy świadomych działaczy społecznych, połączonych
więzami przyjaźni i solidarności. Byli to ludzie różnych stanów i profesji,
z Jarosławia i okolic, którzy w każdej sytuacji mogli liczyć na wzajemną
pomoc i wsparcie, tak ważne w akcjach niepodległościowych.
W galicyjskie trendy wolnościowe wpisywały się także działania władz
samorządowych, które wspierały werbalnie i finansowo różne inicjatywy
o wymowie patriotycznej, a nawet niepodległościowej. Już w 1869 roku, czyli
dwa lata po uzyskaniu autonomii, Rada Miejska ofiarowała datek na pochówek
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Adolf Dietzius (1850–1920), burmistrz
Jarosławia w latach 1891–1918.

Władysław Jahl, zm. 1925, wiceburmistrz
Jarosławia w latach 1883–1904.

Fot. B. Henner, Jarosław, k. XIX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 133

Fot. B. Henner, Jarosław, k. XIX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 134

Kazimierza Wielkiego i wysłała delegację na uroczystości wawelskie. Wsparto
również restaurację Sukiennic. W 1879 roku przyznano honorowe obywatelstwo Jarosławia Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu i wysłano delegację
na ogólnokrajowe uroczystości do Krakowa. Pojechali tam radny miejski
Ludwik Myszkowski i nauczyciele gimnazjum: polonista Romuald Bobin
i dr filozofii Ludomir German. Następnie w 1892 roku imieniem pisarza
nazwano jedną z głównych ulic miasta. W podobny sposób już wcześniej,
bo w 1891 roku utrwalono w przestrzeni miejskiej Konstytucję 3 Maja. Była
to inicjatywa wiceburmistrza Władysława Jahla, a nazwę „3 Maja” otrzymała główna ulica przedmieścia Głębockiego, przelotowa trasa w kierunku
Przemyśla i Lwowa. Obchodom Konstytucji 3 Maja nadano w Jarosławiu
odpowiednią rangę i oprawę. Miasto udekorowano flagami narodowymi,
a w świątyniach wszystkich wyznań odprawiano dziękczynne nabożeństwa. Na uroczystej sesji Rady Miejskiej okolicznościową mowę wygłosił,
ubrany w strój narodowy, marszałek powiatu jarosławskiego, książę Jerzy
Czartoryski. Następnie zgromadzeni wysłuchali odczytu radnego, historyka
i nauczyciela gimnazjalnego Ignacego Rychlika. Zwieńczeniem uroczystości
było przedstawienie Kościuszko pod Racławicami w sali teatralnej hotelu
Victoria przy placu Mickiewicza. Dopóki nie wybudowano gmachu Sokoła
miejskie uroczystości patriotyczne odbywały się w sąsiednim hotelu Victoria z 1891 roku, własność rodziny Aschenfeldów. Ponadto trzeba zwrócić
uwagę, że burmistrzowie Dietzius i Jahl na oficjalnych uroczystościach,
nie tylko patriotycznych, ale i miejskich występowali w strojach polskich.
Konstytucja 3 Maja zapoczątkowała pewien zwrot ku patriotycznym
nazwom ulic w Jarosławiu. Najpierw czyniono to ostrożnie, o czym świadczy
uchwała Rady Miejskiej z 1892 roku o nazwach ulic. Były one tradycyjne
z wyjątkiem placu u styku starego miasta i nowego śródmieścia, który
nazwano imieniem wieszcza Adama Mickiewicza i ulicy Kraszewskiego.
Dopiero na początku XX wieku wszystkie nowo utworzone ulice otrzymały
nomenklaturę polską, patriotyczną. W ten sposób nie tylko honorowano
ważne postacie polskiej kultury, ale edukowano użytkowników przestrzeni
miejskiej wskazując na ich polski rodowód.
Podobną rolę, chociaż to było zjawisko bardziej efemeryczne, ograniczone do jedno- lub kilkudniowych wydarzeń, spełniały uroczystości patriotyczne. Jarosław wraz z całą Galicją uroczyście obchodził od 19 do 22 maja
1898 roku stulecie urodzin Mickiewicza. Na spotkanie mickiewiczowskie
komitet wynajął salę teatralną hotelu Victoria. Finałowa uroczystość dla
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Drużyna Sokola z Pruchnika.
Fotografia, Pruchnik, XIX/XX w.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJF-Arch 4226
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całego powiatu odbyła się 22 maja w niedzielę. Zaczęło się rankiem od
wystrzałów z moździerzy, następnie pochód złożony z radnych, korporacji
przemysłowych, dzieci i młodzieży oraz Straży Pożarnej i T.G. „Sokół”, prowadzony przez wiceburmistrza Jahla, ruszył z ulicy Badeniego (Przemyska),
przez rynek do fary na mszę św. W kościele patriotyczne kazanie wygłosił
gwardian reformatów ojciec Stanisław Binek, a na placu Skargi przemówił
Jerzy Czartoryski. W podniosłej mowie podkreślił wpływ poety na literaturę polską i jego starania w sprawie polskiej …karcił nasze błędy, a przecież
dodawał otuchy, a nawet opowiadając o naszym upadku, zachęcał do czynu,
przepowiadał lepszą przyszłość (Rok Mickiewiczowski. Księga pamiątkowa
wydana staraniem Kółka Mickiewiczowskiego we Lwowie, Lwów 1899, s. 139).
Dalszy ciąg uroczystości odbył się w hotelu Victoria. Tu przemawiał Rychlik,
śpiewały chóry, grała orkiestra, deklamowano Wywóz kibitek i Konfederatów barskich. Na zakończenie rozdano około sześćset egzemplarzy Pana
Tadeusza i tysiąc portretów poety. Po rozliczeniu uroczystości pewną kwotę
przekazano komitetowi budowy pomnika Mickiewicza na placu jego imienia.
Podobne uroczystości odbyły się w Kramarzówce, Laszkach, Pawłosiowie,
Rokietnicy, Tuczempach, Tyniowicach, Wiązownicy, Sieniawie, Pruchniku
i Radymnie. Komitetem radymniańskim kierował notariusz Władysław
Janicki, ogólnomiejska uroczystość odbyła się po mszy w hali Towarzystwa
Powroźniczego, a wieczorem w gmachu szkoły ludowej.
W Jarosławiu kuźnią narodowej konspiracji była najstarsza szkoła średnia, czyli wyższe gimnazjum. W 1898 roku dołączyło do niego wyższe gimnazjum realne dla odróżnienia nazwane później drugim i pozostałe szkoły
średnie. Budowanie patriotycznej formacji odbywało się na lekcjach poprzez
odpowiednie rozłożenie akcentów, a zwłaszcza na zajęciach dodatkowych,
w kółkach zainteresowań, między innymi podczas wieczorów mickiewiczowskich. Studiowano wtedy dzieła narodowych wieszczów, dyskutowano
o historii I Rzeczypospolitej i powstaniach narodowych. Dla młodzieży
ważnym miejscem narodowego kultu był grób majora Leona Czechowskiego.
Podczas uroczystości Wszystkich Świętych wygłaszano przy nim patriotyczne mowy i śpiewano narodowe pieśni: Z dymem pożarów i Boże coś Polskę.
Pamiętano także o pozostałych powstańcach styczniowych i listopadowych
pochowanych na jarosławskich cmentarzach.
Wszystkie powyższe działania i akcje budowały tożsamość narodową
i tworzyły podatny grunt dla ruchów stricte niepodległościowych. Już
na przełomie 1899/1900 uczeń siódmej klasy I gimnazjum Stanisław
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Gmach Gimnazjum I
przy ul. 3 Maja w Jarosławiu.

Gmach Wyższej Szkoły Realnej,
później Gimnazjum II przy
ul. Ducha Św. w Jarosławiu.

Pocztówka, Nakład Firmy Aker,
Jarosław, 1909–1910. Zbiory Jacek Bazak, syg. JB 365

Pocztówka, wyd. S. Spiegel, Jarosław, pocz. XX
w. Zbiory Wojciech Rybicki, syg. WR 108

Szpaczyński założył kółko samokształceniowe podległe tajnemu Związkowi
Młodzieży Polskiej Zet i Lidze Narodowej. Wzorował się na organizacjach
rzeszowskich, z którymi współpracował na gruncie wieczorków mickiewiczowskich. Tam zetknął się z Władysławem Sikorskim. Szpaczyński
pierwsze kółko zorganizował w swojej klasie wspólnie z Eugeniuszem
Gołogórskim, Andrzejem Tylko i Adolfem Wizimirskim, Kolejne powstało
w szóstej klasie, a jego liderem był Feliks Młynarski, późniejszy współtwórca Banku Polskiego SA, który w 1901 roku stanął na czele organizacji narodowej.
Wówczas ustalono schemat działania i zasady konspiracji. Kółko liczyło
dziesięć osób, stąd w klasie mogło ich działać przynajmniej dwa. Kierowali
nimi przełożeni klasowi, a w szkole przełożony szkolny. Młynarski sam na
ogół wybierał kolegów do organizacji. Zebrania odbywały się co tydzień,
w różnych miejscach: w bursie szkolnej, w domach uczniów i na stancjach,
chociażby u Kuśnierzów przy ulicy Kraszewskiego 11, gdzie mieszkał Stanisław Szpetnar, późniejszy ksiądz, kapelan niepokalanek. Na spotkaniach
dyskutowano o historii Polski i literaturze, czytano współczesną publicystykę
narodową drukowaną w „Tece”, „Przeglądzie Wszechpolskim”, „Polaku”, czy
„Ojczyźnie”. Młodzież była w stałym kontakcie z władzami Zetu, które wizytowały jarosławską organizację, między innymi był to: Hieronim Wirstlein,
Stanisław Viktorin, Jan Haluch-Brzozowski. Jarosławianie uczestniczyli
również w corocznych zjazdach Zetu.
Młodzież zrzeszona w organizacji narodowej przy różnych okazjach
demonstrowała swoje poglądy polityczne i artykułowała dalekosiężne cele.
3 maja 1899 roku uczniowie czwartej klasy paradowali po mieście z biało-czerwonymi kokardami na mundurkach. Gimnazjaliści wykorzystywali
każdą historyczną rocznicę do uczczenia bohaterów walki o niepodległość,
od insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego
po autorów dzieł literackich i malarskich. Tym samym kierowali uwagę
lokalnej społeczności w stronę sprawy narodowej i zmuszali niejako do
refleksji nad losem utraconej państwowości.
3 maja 1902 roku stanął na cmentarzu drewniany krzyż poświęcony
pamięci powstańców styczniowych. Była to inicjatywa Młynarskiego zrealizowana w gronie zaufanych osób, między innymi księgarzy Józefa i Augusta
Meinhartów oraz Józefa Małkowskiego, dyrektora lasów w dobrach książąt
Czartoryskich, który ofiarował drzewo na krzyż. W czasie uroczystości,
która zgromadziła kilkuset uczniów szkół ludowych i gimnazjalnych,
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zaangażowaną mowę wygłosił Młynarski. Następnie odśpiewano patriotyczne pieśni i pochód, do którego dołączyli spacerowicze z corsa, przeszedł
ulicami Jarosławia na nabożeństwo majowe do fary.
W tym samym roku w listopadzie odbył się pamiętny, ze względu na
konsekwencje, poranek mickiewiczowski, a po nim komers, czyli zebranie młodzieży opcji narodowej i promienistych z Jarosławia i jedenastu
galicyjskich gimnazjów, w sumie około pięćdziesięciu osób. Napisał o tym
lwowski „Dziennik Polski”, sugerując jego nielegalny charakter. Szkoła
wdrożyła dochodzenie, ukarano trzydziestu uczniów dwunastogodzinnym
karcerem i obniżeniem noty ze sprawowania. Młynarski został wydalony
z gimnazjum i maturę zdawał w Sanoku. Kierownictwo organizacji objął
Andrzej Skowronek, a następnie Szpetnar.
W czasie wakacji patriotyczna młodzież jarosławskiego gimnazjum
działała w swoim środowisku. Stanisław Kulpa vel Grodziski z Grodziska
Górnego występował w orkiestrze włościańskiej, organizował przedstawienia teatralne i był współzałożycielem Drużyny Bartoszowej. Miejscowa
inteligencja przekonywała chłopów, niechętnych Polsce z powodu pamięci
o pańszczyźnie, do wsparcia działań niepodległościowych. Kulpa należał w Jarosławiu do paramilitarnego oddziału, który odbywał ćwiczenia
wojskowe i sportowe na wandołach i w okolicy klasztoru benedyktynek.
Wspomina, że w czasie strajku szkolnego w Królestwie Polskim i wojny
rosyjsko-japońskiej jarosławska młodzież myślała o akcji solidarnościowej
i ewentualnym przedostaniu się na teren zaboru rosyjskiego. Storpedował
ten pomysł przybyły do Jarosławia Stanisław Kot, późniejszy profesor UJ
i członek rządu RP na uchodźstwie.
W tymże 1905 roku powiodła się jeszcze inna akcja patriotyczna jarosławskiej młodzieży gimnazjalnej. Mianowicie 3 maja, w rocznicę uchwalenia
Konstytucji, poświęcono na Przedmieściu Głębockim kolejny drewniany
krzyż upamiętniający ofiarę działaczy niepodległościowych: Teofila Wiśniowskiego (1805–1847) i Józefa Kapuścińskiego (1818–1847), uczestników
spisku powstańczego z 1846 roku, straconych we Lwowie. Inicjatywa należała do I gimnazjum, ale z powodu wyraźnego zakazu dyrekcji wykonali ją
uczniowie z organizacji narodowej II gimnazjum, którymi kierował Zygmunt Luśnia. W nocnej pracy pomagali im żołnierze z koszar na Głębokiej
kierowani przez absolwenta I gimnazjum, ogniomistrza Gumińskiego. Na
krzyżu umieszczono inskrypcję następującej treści:
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1847–1905
Wiśniowskiemu i Kapuścińskiemu
narodowej sprawy męczennikom
Młodzież polska

W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich szkół jarosławskich.
Przemawiał akademik Daniel Śliwiński, a następnie młodzież uformowała
pochód, który przeszedł ulicami miasta.
Sytuacja międzynarodowa i wewnętrzna sprzyjała radykalizacji postaw
młodzieży o orientacji narodowej, a taka przeważała w środowisku jarosławskim. W toku akcji samokształceniowej i demonstracji patriotycznych
rodziła się potrzeba czynu, potrzeba walki zbrojnej o niepodległość Polski.
W opozycji do tych nastrojów był główny ideolog Narodowej Demokracji,
Roman Dmowski, który głosił potrzebę ścisłej współpracy z Rosją i skupienia pod jej egidą polskich ziem. Ta postawa doprowadziła do rozbicia ruchu
narodowego, utworzenia Frondy i jej młodzieżówki Zarzewia głoszących
program niepodległościowo-insurekcyjny. W związku z tym powołano tajne
oddziały ćwiczebne, przekształcone później w drużyny skautowe oraz organizacje paramilitarne: Armię Polską i Polskie Drużyny Strzeleckie. W tym
czasie środowiska lewicowe związane z Józefem Piłsudskim utworzyły
Związek Walki Czynnej i podległe mu Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo Strzelec w Krakowie. Środowiska chłopskie powołały Drużyny
Bartoszowe, a ich pierwszym naczelnikiem został, związany po II wojnie
światowej z Jarosławiem, Wawrzyniec Dayczak. Większość członków tych
organizacji wstąpiła w 1914 roku do Legionów.
W Jarosławiu do secesjonistów należeli Harlender, Władysław Gaweł,
Andrzej Prymon, Kazimierz Ryziński, Edward Argasiński, Adam Gruca,
Stanisław Sasorski, Franciszek Sudoł i inni. W pracy ideowo wychowawczej
opierano się na miesięczniku Zarzewie, którego pierwszym redaktorem został
Sasorski. Na miejscu drukowano też „Ojczyznę, Naukę i Cnotę” redagowaną
przez Argasińskiego, Grucę i Hahna. Ciągle działał także dawny, choć nieco
zmodernizowany Zet stawiający nadal na działalność samokształceniową.
Kierowali nim Zygmunt Mirtyński, Stanisław Siara, Błażej Roga i Wojciech
Hejnosz. W 1912 roku również oni wobec wypadków politycznych podjęli
przygotowania wojskowe.
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Symboliczne przedstawienie idei Polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Pocztówka patriotyczna, Lwów, 1913 r.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJF-Arch 1754
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Franciszek Sudoł (1892–1940),
generał broni, legionista, działacz niepodległościowy
Urodził się w Cieplicach w powiecie jarosławskim (ob. przeworskim), jako
syn Sebastiana i Antoniny z Bieleniów. Do szkoły ludowej uczęszczał w Rudce,
a następnie do gimnazjum I w Jarosławiu, maturę zdał w 1914 roku. Konspirował
w młodzieżowych organizacjach szkolnych o zabarwieniu narodowym. Najpierw
należał do kółka samokształceniowego podległego tajnemu Związkowi Młodzieży Polskiej Zet. Następnie z powodu jej zachowawczego charakteru wstąpił do
Zarzewia, który głosił hasła walki zbrojnej. Był też członkiem tajnego Oddziału
Ćwiczebnego imienia księcia Józefa Poniatowskiego, który w 1911 roku ujawnił się
jako I Drużyna Skautowa imienia Dionizego Czachowskiego, ale już pod patronatem
Sokoła. 13 września 1914 roku wyruszył wraz z jarosławską drużyną strzelecką do
Krakowa, aby wstąpić do Legionów. Grupa jarosławska zasiliła II Brygadę Legionów zwaną Karpacką. Oddział dowodzony przez Serafina Dobrzańskiego wszedł
w skład 15 Kompanii IV Batalionu 2 Pułku Piechoty. Sudoł przeszedł z nim szlak
bojowy od Karpat po Wołyń, wykazując się odwagą i bohaterstwem. W 1918 roku
mianowany kapitanem. Z 9 Pułkiem Piechoty walczył z Ukraińcami, ranny w wojnie z bolszewikami. Po zakończeniu działań wojennych zweryfikowany jako major
piechoty. W 1927 roku przeniesiony do 3 Pułku Piechoty w Jarosławiu na stanowisko kwatermistrza. 23 stycznia 1928 roku awansowany na stopień podpułkownika
i mianowany zastępcą dowódcy 14 Pułku Piechoty. W latach 1933–1939 był jego
dowódcą i jednocześnie komendantem garnizonu Włocławek. 19 marca 1938 roku
otrzymał stopień pułkownika piechoty. Od maja 1939 roku stał na czele Kaliskiej
Brygady Obrony Narodowej, z którą walczył w kampanii wrześniowej w ramach
Armii Łódź. W czasie wycofywania się na wschód wzięty do niewoli przez Sowietów,
zamordowany w 1940 roku w Charkowie. 5 października 2007 roku awansowany
przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do stopnia generała brygady. Odznaczony
Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Krzyżem Niepodległości oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Został upamiętniony na tablicy w katedrze polowej WP i Katyńskim Dębem Pamięci, zasadzonym
w 2009 roku we Włocławku przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 14.
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W listopadzie 1909 roku powstał w gimnazjum tajny Oddział Ćwiczebny
im. ks. J. Poniatowskiego. Liczył on na początku 63 członków. Kierowali nim
Kazimierz Ryziński (1909/1910), Jan Michalik (1910/1911), Rajmund Kawalec
(1911), szczególnie utalentowany i zaangażowany drużynowy. W 1911 roku
oddział ujawnił się, jako I Drużyna Skautowa im. Dionizego Czachowskiego, ale pod patronatem T.G. Sokół. W jego gmachu skauci posiadali salę do
ćwiczeń. W 1912 roku drużyna liczyła około 100 członków zorganizowanych
w trzy plutony. W 1913 roku było ich już ponad 150. Na zbiórkach, biwakach
i obozach ćwiczebnych w terenie skauci zwani coraz częściej harcerzami
budowali formę fizyczną poprzez pracę, marsze, podchody, ćwiczenia gimnastyczne. Zdobywali niezbędne w polu umiejętności typowo wojskowe,
ćwiczyli musztrę i strzelanie z broni. Przy tym nie zaniedbywano pracy
nad morale skauta i jego formacją intelektualną. Stąd wiele pogadanek,
referatów i dyskusji. Przykładowo Czesław Mączyński, późniejszy obrońca
Lwowa, mówił o Czachowskim i jego taktyce w 1863 roku, Pysz o wpływie
nikotyny i alkoholu na zdrowie, a Nowak o karności harcerzy. W latach
1911–1914 drużynę skautową prowadzili druhowie: Jan Decowski, Adam
Rzepecki, Jan Kuźniarz i Antoni Nowak.
Swój tajny oddział ćwiczebny miały także gimnazjalistki uczące się
w prywatnym gimnazjum żeńskim i jarosławianki z przemyskiego seminarium nauczycielskiego. Kierowała nimi Zofia Słoniewska, a należały
między innymi: Helena Słoniewska, Waleria Irlówna, Olga Niewiarowska,
Elżbieta Uberalówna, Władysława Nowotarska.
W 1912 roku Sokół powołał własną drużynę strzelecką, do której na początku zgłosiło się 30 osób, a w roku następnym liczyła już 83 strzelców. Jej
rozwój wiązał się z zakupem dziesięciu karabinów Werndla i dwóch Mannlichera. Utworzono też dwie drużyny złożone z młodzieży rzemieślniczej,
każda po 30 członków. Już wkrótce nabyte umiejętności zweryfikowała wojna.

W Legionach Polskich
Jako pierwsi wyruszyli do boju skauci z drużyny Czachowskiego pod
wodzą Nowaka-Przygodzkiego, Juliusza Greka i Antoniego Organa. Mimo
okresu wakacyjnego dosyć szybko ściągnięto do Jarosławia harcerzy. Ulokowano ich w Sokole i w domach prywatnych. Wraz z ochotnikami spoza
organizacji tworzyli oni oddział złożony z 60 osób. Codziennie odbywali
ćwiczenia wojskowe i czekali na rozkaz wymarszu, który nie nadchodził
z powodów politycznych. Zorientowany na Narodową Demokrację Sokół był
przeciwny walce u boku Austro-Węgier. Komendant drużyny wykazał się
nieposłuszeństwem i 20 sierpnia oddział wymaszerował do Przeworska.
Tam doszło do połączenia z miejscową drużyną kierowaną przez druha
Henryka Bigoszta. W Przeworsku jeszcze przez dwa tygodnie ćwiczono
umiejętności wojskowe. Na początku września uznano, że przyszedł czas
do wymarszu, oddział dowodzony przez Bigoszta i Nowaka, zamiast do
Lwowa udał się do Jasła, miejsca ówczesnego postoju Legionu Wschodniego.
Ta przymusowa stacja wynikała z postępu ofensywy rosyjskiej, która wymusiła opuszczenie Lwowa. Z Jasła Legion Wschodni został skierowany do
Mszany Dolnej i Rabki. W tych miejscowościach zakończyła się jego historia
i krótki epizod drużyny jarosławsko-przeworskiej. Przyczyn było kilka:
spory polityczne, sytuacja na froncie i brak porozumienia z dowództwem
wojskowym austriackim.
Do zerwania współpracy dążyła Narodowa Demokracja mająca decydujący wpływ w Sekcji Wschodniej NKN. Sukcesy rosyjskie niosły nadzieję na
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Notatka służbowa z Komendy
1 Pułku Ułanów Legionów Polskich.

Karta służbowa wystawiona przez
Komendę 2 Brygady Legionów Polskich.

Druk, 1916 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 434/15

Druk, 1917 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 434/42

pokonanie państw centralnych i realizację programu Narodowej Demokracji. Pretekstem stała się rota przysięgi, do której Polacy chcieli wprowadzić
hasło „za wolność Polski”. Austriacy nie wyrazili zgody, wobec tego żołnierze
otrzymali wolną rękę, mogli przysięgać na wierność Austro-Węgrom lub
opuścić jednostkę. Tak zrobiła większość ochotników. Pozostali żołnierze,
w tym 500 z Podhala i 300 ze Śląska, 26 września złożyli przysięgę i utworzyli pod dowództwem Józefa Hallera 3 pp Legionów, związany w okresie
późniejszym z Jarosławiem.
Natomiast w pełni udała się misja drugiego oddziału jarosławskiego – sokolej drużyny strzeleckiej pod dowództwem druha Serafina Dobrzańskiego,
która pomaszerowała w kierunku Krakowa. W jej skład weszli także strzelcy
z Pruchnika i Sieniawy oraz Drużyna Bartoszowa skupiająca ochotników
z okolicznych wsi kierowana przez Błażeja Rogę, studenta z Bystrowic.
Razem 143 ochotników, którzy od 29 sierpnia ostro ćwiczyli pod kierunkiem Dobrzańskiego, Leopolda Leichtfrieda i Batyckiego. Przygotowaniem
ekwipunku wojennego, zbieraniem funduszy dla sfinansowania oddziału
zajmował się Powiatowy Komitet Narodowy podległy NKN w Krakowie.
Utworzony 8 sierpnia 1914 roku, z ludzi władzy, działał tylko miesiąc,
ponieważ większość jego członków na wieść o zbliżaniu się Rosjan do Jarosławia opuściła miasto i udała się w bezpieczne miejsca. Na jego czele
stał ks. Witold Czartoryski, zastępcą był Marian Lisowiecki, sekretarzem
Kazimierz Missona, skarbnikiem Tadeusz Malinowski. Komitet pracował
w kilku sekcjach: wojskowej, skarbowej, gospodarczej, mundurowej i straży
obywatelskiej. Sekcja gospodarcza pod ks. Piotrem Niedziałkiem gromadziła
kosztowności, gotówkę i wiktuały spożywcze składane przez cały powiat
dla oddziału strzeleckiego. Zebrano około 7,5 kg wyrobów ze złota i srebra
albo 9 kg jak pisze Wondaś, oraz w gotówce 5418 k. 19h., którą dysponowała
drużyna. Kosztowności przekazano Naczelnemu Komitetowi Narodowemu.
Powstaniec styczniowy profesor Aleksander Truszkowski czuwał nad
przygotowaniem mundurów dla oddziału. Szyciem zajmowała się grupa kobiet z sekcji mundurowej, która pracowała w Sokole na siedmiu maszynach
wypożyczonych ze składu Singera. Mundury szyła też firma Leona Blatta,
ale nie zdążyła z zamówieniem do wymarszu kompanii.
13 września prezes Sokoła Missona wydał wreszcie zgodę na wymarsz
oddziału do Krakowa. Jarosław nie zorganizował uroczystości pożegnalnej, nie było mszy jak w innych miastach, ani oficjalnego pożegnania. Za
to witano ich na dworcu w Krakowie. Zresztą w drużynie było tylko trzech
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„sokołów”: Dobrzański, Sykutowski i Zygmunt Wiśniowski. Dobrzański dodaje też z sarkazmem, że wszyscy ważni obywatele zajęci byli w tym dniu
ewakuacją z Jarosławia w inne rejony Austro-Węgier. Drużyna Bartoszowa
udała się w kierunku Jasła.
W Krakowie jarosławianie zostali zakwaterowani na Oleandrach i przy
Krowoderskiej, następnie w barakach, a potem w szkole w Dębnikach. Decyzją płk. Zygmunta Zielińskiego, późniejszego patrona ulicy w Jarosławiu,
zostali oni połączeni z 106 ochotnikami z Nowego Sącza w 15 Kompanię
pod dowództwem Dobrzańskiego. Zasiliła ona IV batalion Bolesława Roji
i 2 Pułk Piechoty Legionów pod komendą Zielińskiego. Na rozkaz Roji
ćwiczyli w polu, w ramach szeregu, plutonu i kompanii. Trzykrotnie byli na
strzelnicy wojskowej i strzelali z nowych manlicherów, które otrzymali na
wyposażenie po zdaniu broni przywiezionej z Jarosławia.

Serafin Dobrzański (1859–1936),
urzędnik, oficer Wojska Polskiego,
legionista, działacz społeczno-polityczny
Urodził się 5 grudnia 1859 roku w Jarosławiu, jako syn Grzegorza i Marii
z Błachowiczów. Grzegorz Dobrzański był zegarmistrzem, zastępcą radnego
miejskiego, a w czasie powstania styczniowego przedstawicielem rządu narodowego w Jarosławiu. Mieszkali w domu przy ulicy Sobieskiego 210, obok cerkwi.
Dobrzański szkoły ukończył w Jarosławiu. W latach 1878–1886 służył w wojsku
austriackim, które opuścił w stopniu sierżanta. Do I wojny światowej pracował
jako drogomistrz Wydziału Powiatowego w Jarosławiu. W 1902 roku notowany jako
konduktor w Pruchniku, któremu podlegało ośmiu dróżników. Działał społecznie
w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwie Szkoły Ludowej i Towarzystwie Rzemieślników Chrześcijańskich Gwiazda. W 1914 roku szkolił drużynę
strzelecką powołaną przez Sokół. 13 września wyruszył na jej czele do Krakowa,
do Legionów. Zasiliła ona 2 Pułk Piechoty, jako 15 Kompania IV Batalionu. Razem
z II Brygadą Legionów, zwaną żelazną, walczyła w Karpatach pod dowództwem
Dobrzańskiego, awansowanego do stopnia porucznika. Ranny w bitwie pod Bohoradczynami, dostał się do niewoli rosyjskiej. Przebywał tam trzy lata, między
innymi w Jarosławiu i Rostowie nad Donem. Do domu wrócił w 1917 roku, w wyniku
wymiany jeńców, po rewolucji bolszewickiej. Od razu zaangażował się w działalność
społeczno-polityczną. Najpierw w Pruchniku, jako komisarz rządowy, a następnie
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Orzełek legionowy
z biało-czerwoną kokardą.

Serafin Dobrzański (1859-1936), urzędnik
Wydziału Powiatowego w Jarosławiu,
legionista, dowódca jarosławskiej drużyny
sokolej, która w 15 Kompanii IV Batalionu
2 pp Leg. walczyła w Karpatach,
jeniec rosyjski, w 1918 roku kierował
Strażą Obywatelską w Jarosławiu.

Blaszka cynkowa, 1 ćw. XX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-N 2306

Fotografia, Jarosław, pocz. XX w. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 22
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w Jarosławiu, gdzie zorganizował i kierował Strażą Obywatelską odpowiedzialną
za ład i porządek w mieście. Po wojnie zweryfikowany w stopniu kapitana w stanie
spoczynku. Działał w Związku Legionistów, był czasowo jego prezesem, Związku
byłych Ochotników Armii Polskiej i Związku Strzeleckim. Współorganizował
obchody 10-lecia odzyskania niepodległości w Jarosławiu. Wtedy w gmachu Sokoła
odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą legionistom z Jarosławia i ich dowódcy
Serafinowi Dobrzańskiemu. Zmarł 28 października 1936 roku i został pochowany
na starym cmentarzu w Jarosławiu. Odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych
i Krzyżem Niepodległości. 31 października 1936 roku Rada Miasta Jarosławia nadała
drodze łączącej ulice Kościuszki i Racławicką imię Serafina Dobrzańskiego. Był
żonaty z Różą Karka (Kalka) urodzoną w Biskupicach na Morawach. Mieli siedmioro
dzieci: Serafina (1886–1955), Marię (1887–1893), Tadeusza (1889–1893), Bogumiłę
zamężną Albert (1891–1959), Mariana (1895–1902), Izabelę (1899–1951), Ziemowita.

22 września na Błoniach batalion złożył przysięgę, a 1 października
wraz z 2 pp ruszył koleją w Karpaty, aby bronić przejść górskich na Węgry.
Podobnie jak cała późniejsza II Brygada Legionów Polskich był nieprzygotowany do walk w górach i nieodpowiednio wyposażony w porównaniu
z wojskami cesarskimi. Niemniej przez sześć miesięcy, bez odesłania na
tyły, w śniegu i mrozie bronił Rosjanom dostępu do Budapesztu i Wiednia.
Szlak bojowy II Brygady znaczyły dzisiaj już legendarne nazwy miejsc
bitewnych: Rafajłowa, Zielona, Pasieczna, Nadwórna, Narajów, Mołotków.
A ona sama ze względu na dzielność i bezprzykładne bohaterstwo została
nazwana Karpacką lub żelazną.
W tych ciężkich bojach zginęło wielu młodych jarosławian z miasta
i powiatu: Józef Stawarski – student Politechniki Lwowskiej z Sieniawy,
Józef Steindl – student prawa w Wiedniu, Jan Szpetnar, Tadeusz Hans
i Szczepan Łańcucki z Gimnazjum I, Zygmunt Zieliński z Gimnazjum II,
Michał Wiech – pomocnik handlowy, Józef Sieniawski – syn powstańca
z 1863 roku, Władysław Mścisz – robotnik, Władysław Łobuz. Do niewoli
rosyjskiej dostali się: Dobrzański, Sykutowski, Wiktor Lorenc, Stanisław
Fijałkowski – student, Jan Jurasz, Feliks Kotliński, Ignacy Duda – kaflarz,
Wiktor Romankiewicz. Tylko Dobrzański i Lorenc, wrócili do Jarosławia,
pozostali zmarli w niewoli.

Tarcza Legionów
W sierpniu 1914 roku rozpoczęła się Wielka Wojna nazwana wiele lat
później I, w odróżnieniu od II wojny światowej. Ta wojna zmieniła wszystko,
przyniosła śmierć, choroby, głód, ubóstwo i zniszczenia w każdej dziedzinie
życia. Tragiczny bilans strat lapidarnie ujęła uchwała Rady miasta Jarosławia
z 1916 roku: oprócz synów, mężów naszych walczących w szeregach zwycięskiej
armii złożyliśmy na ołtarzu Ojczyzny mienie nasze.
20 września wkroczyły do Jarosławia wojska rosyjskie i rozpoczęła się
pierwsza okupacja, która trwała do 5 października 1914 roku. Wobec rozwinięcia kontrofensywy austriackiej Rosjanie wycofali się za San, uprowadzając 30 zakładników spośród najbardziej szacownych obywateli miasta.
Wrócili oni do Jarosławia wraz ze zwycięską armią rosyjską 3 listopada
1914 roku. Wtedy rozpoczęła się druga okupacja Jarosławia zakończona
zwycięską ofensywą wojsk austriackich i niemieckich w maju 1915 roku
po przełamaniu frontu pod Gorlicami.
11 maja sprzymierzeni zajęli Rzeszów i ruszyli w kierunku Jarosławia.
Rosjanie przygotowali kilka punktów szczególnego oporu: dwór w Pawłosiowie, wzgórze Widna Góra, Kidałowice i tereny w kierunku Radymna. Zacięte
walki o Jarosław trwały od 14 do 15 maja. Huraganowy atak artyleryjski
zniszczył dwór w Pawłosiowie, zabudowania przedmieścia Krakowskiego
i Leżajskiego oraz budynki w centrum miasta. 17 maja została zdobyta
Sieniawa, 24 maja Radymno, a 3 czerwca Przemyśl. Majowe i czerwcowe walki frontowe zrujnowały powiat jarosławski: Sieniawę, Radymno,
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Zapałów. W toku ciężkich zmagań wyzwolono Surochów, Wietlin, Laszki,
Wiązownicę, Radawę, Mołodycz, Piwodę, Makowisko, w boju na bagnety
wzięto Cetulę i Ryszkową Wolę. W Jarosławiu i w powiecie zginęło tysiące
żołnierzy i oficerów. Przy ulicy Pruchnickiej utworzono cmentarz wojenny,
podobne zbudowano w wielu miejscowościach powiatu jarosławskiego.
Do końca wojny Jarosław i powiat jarosławski przeżywał poważne problemy aprowizacyjne, brakowało żywności, panował głód. Ograniczano
racje żywnościowe, wprowadzono kartki na chleb, mąkę, cukier i ceny
maksymalne na różne towary, kontrolowano handel zbożem i mięsem.
Z powodu braku paszy ogłoszono zbiórkę pokrzywy, chrząszcza majowego,
liści ożyny oraz poziomki na herbatę dla żołnierzy.
Jarosławianie i mieszkańcy powiatu jarosławskiego walczyli na wszystkich frontach Wielkiej Wojny, w ramach regularnej armii austro-węgierskiej,
podobnie jak Polacy w pozostałych zaborach. Była to dla Polaków wojna
bratobójcza. Jarosławska młodzież ukształtowana patriotycznie przez
szkołę i organizacje niepodległościowe zasiliła Legiony Polskie.
Sprzymierzone wojska austriackie i niemieckie wyzwoliły Jarosław
16 maja 1915 roku. Wkrótce podjął działalność Powiatowy Komitet Narodowy, który w imieniu Naczelnego Komitetu Narodowego, patronował akcji
fundowania tak zwanych Tarcz Legionowych. W ten sposób propagowano
ideę legionową i wspierano finansowo wdowy i sieroty po legionistach.
Członkami PKN byli między innymi radni miejscy: Ignacy Rychlik poseł do
Rady Państwa i dyrektor gimnazjum I oraz Stefan Fus proboszcz jarosławski.
Wystąpili oni z propozycją stosownej uchwały na pierwszym, uroczystym
posiedzeniu Rady Miejskiej po oswobodzeniu Jarosławia.
2 października 1915 roku Rada Miejska pod przewodnictwem burmistrza
Adolfa Dietzusa, w poczuciu głębokiej wdzięczności, uznania i podziwu dla walczących w obronie Ojczyzny naszej wojsk (Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, Wyciągi z protokołów posiedzeń Rady Miejskiej 1911–1920, syg.
MJ-AMJ 21, s. 272), uchwaliła ufundowanie Tarczy Honorowej. Jednocześnie
zadecydowano o umieszczeniu jej w sali narad ratusza, a dochód z wbijania
gwoździ miał zasilić fundusz zapomogowy. Wykonanie powyższej uchwały
i organizację uroczystości powierzono Magistratowi.
15 stycznia 1916 roku Rada Miejska, na wniosek Magistratu, przyjęła
uchwałę o wbiciu gwoździa honorowego w imieniu gminy miejskiej i podwyższyła wysokość datku z 50 na 300 koron, zgodnie z propozycją księdza
prepozyta Fusa, popartą przez Jana Argasińskiego. Uczniowie gimnazjum I
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Uroczystość odsłonięcia Tarczy
Legionów na rynku w Jarosławiu
przy zachodniej fasadzie ratusza.

Uroczystość odsłonięcia Tarczy Legionów
w sali narad ratusza w Jarosławiu.

Pocztówka, wyd. Polonia prof. Adama Wilusza,
Jarosław, 1916 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 2793

Fotografia, Jarosław, 21 maja 1916 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF 1627
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zorganizowali, za zgodą dyrektora Eugeniusza Flisa, zbiórkę na ten cel.
Uzyskano 100 koron na dwa duże gwoździe.
Uroczyste odsłonięcie Tarczy Legionów odbyło się 21 maja 1916 roku
na rynku, przed ratuszem. Uczestniczyły w niej władze miejskie, duchowieństwo, szkoły i stowarzyszenia. Przemawiał Ignacy Rychlik i Wiktor
Jedliński przedstawiciel młodzieży. Wydano okolicznościową odezwę do
mieszkańców Jarosławia. Adam Wilusz, właściciel wydawnictwa „Polonia”
utrwalił tę uroczystość na pocztówkach.
Kolejna wielka manifestacja przy Tarczy Legionów odbyła się z okazji
wydania aktu 5 listopada 1916 roku. Były to dwudniowe obchody, po raz
pierwszy z udziałem władz cywilnych i wojskowych, żołnierzy – Polaków
z miejscowego garnizonu, legionistów, młodzieży i tłumu Jarosławian.
15 listopada zorganizowano patriotyczny pochód z rynku pod budynek
gimnazjum I przy ulicy 3 Maja, z orkiestrą gimnazjalną na czele. Następnego dnia odbyła się dziękczynna msza święta w farze, którą odprawił
ksiądz Mateusz Czopor, katecheta gimnazjalny, a kazanie wygłosił ksiądz
Mieczysław Lisiński. Dalsza część uroczystości odbyła się na rynku, pod
tarczą Legionów. Stanęli przy niej legioniści, orkiestra gimnazjalna i starsza młodzież. Przemówienie wygłosił Ignacy Rychlik, a na zakończenie
odśpiewano hymn Polski.
Jarosławska Tarcza Legionów ma formę ściętego stożka ujętego w ramę
na planie koła. Została wykonana z jesionu. W jej centralnej części znajduje
się herb Jarosławia w kolistym obramieniu. Obiega go dookoła napis Jarosław Legionom, ujęty w trzy rzędy gwoździ. Osiowość kompozycji podkreśla
wizerunek orła w części górnej i data – 1916 u dołu. Całość jest zróżnicowana kolorystycznie poprzez zmienną fakturę drewna oraz wielkość i kolor
gwoździ, na których umieszczono nazwiska obywateli i nazwy instytucji
składających datki. Do budowy kompozycji wykorzystano gwoździe kowalskie tzw. ćwieki oraz gwoździe srebrne, które umieszczono w dacie, obrysie
orła i dla podkreślenia promienistego układu całości.
Tarczę wykonano w Krakowie, być może w pracowni J. Stręka. Od
1925 roku do dzisiaj znajduje się w muzeum w Jarosławiu. Na łebkach
gwoździ wygrawerowano następujące nazwiska i nazwy instytucji:
Przy głowie orła:
»» Witold ks. Czartoryski i Jadwiga ks. Czartoryska
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Tarcza Legionów ufundowana przez
społeczeństwo Jarosławia w hołdzie
walczącym o niepodległość Ojczyzny.
Drewno, metal, Kraków 1916 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 640
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Na prawym skrzydle orła:
»» Towarz. gimn. „Sokół”

»» Rychlik Ignacy poseł do RP

»» Mieczysławowie Malinowscy

»» Dr Fryderykowie Weiglowie

»» Urzędnicy Magistratu

»» Maria ks. Czartoryska

»» Lisowiecka Maria

»» St. hr Siemieński-Lewicki

»» Edmundowie Galikowie

»» Władysławowie Klubowie

»» Fus Stefan prepozyt
w Jarosławiu
Lewe skrzydło orła:
»» Zygmuntowstwo Sobolewscy
»» Grono Naucz. c.k. gim.
w Jarosławiu
»» Koło Tow. Nauczycieli – Szk.
Wyż. Jarosław

»» Myczkowscy Stefanowie
z Jankowic
»» Gmina m. Jarosławia
»» Urzędnicy Rady Powiatowej
»» dr J. Ralscy

»» Michałowie Rawscy

»» Jakubowie Malinowscy

»» Gmina Wyznaniowa izrael.

»» Rada Powiatowa

Jarosław

»» J. Zielińscy

Wokół napisu Jarosław Legionom:
»» Kasa oszcz. m. Jarosławia

»» Składnica Koła Rol.

»» Wydział Kasy Oszcz.

»» Rychlikowa Julia

»» St. Gilowski

»» dr Mieczysław Stanecki

»» Józef Beer

»» Antoni Kwiczala

»» Drużyna Skautowa im. J.

»» L. Vogel

Poniatowskiego

»» Młodzież gim. Jarosław

»» Żen. Drużyna Skautowa

»» Pryw. Gim. żeńskie Jarosław

»» St. Gajdeczka

»» Piotrowie Malinowscy

»» dr J. Wortman

»» Irena Rohmowa

»» Koło Literackie młodzieży gim.

»» dr J. Rohm

Jarosław
»» M. Remizowscy
»» Urząd Pocztowy w Jarosławiu

»» E. Wolski
»» M. Gosławscy

Pierwsze dni wolności
8 stycznia 1918 roku prezydent USA Thomas Woodrow Wilson ogłosił czternastopunktowy program pokojowy. Na pozycji 13. umieścił postulat utworzenia
niepodległego państwa polskiego ze swobodnym dostępem do morza. Autor
tej przełomowej dla losów Polski decyzji został w 1931 roku upamiętniony
w Jarosławiu nazwą ulicy na Lachmanówce. Patriotyczne nazwy otrzymały
także sąsiednie ulice tej nowej dzielnicy Jarosławia, a mianowicie premiera II RP Ignacego Paderewskiego, dowódcy II Brygady Legionów Polskich
generała Zygmunta Zielińskiego, a także ogólnie Legionów i plac Wolności.
W Jarosławiu i powiecie jarosławskim praca narodowa i niepodległościowa
została wznowiona w momencie, jak to określiły władze miejskie „odsieczy”
z 16 maja 1915 roku. Na początku miała ona charakter elitarny, ograniczała
się, bowiem do młodzieży i światłych kobiet. Gimnazjaliści reaktywowali
działalność drużyny harcerskiej im. ks. Józefa Poniatowskiego, obchodzili
rocznice narodowe, wspierali legionistów.
20 listopada 1915 roku założono Ligę Kobiet pod auspicjum Naczelnego
Komitetu Narodowego. Przewodniczyła jej Julia Rychlikowa, skarbnikiem
została Maria Zielińska, a sekretarzem Maria Kopystyńska. Liga prowadziła
działalność praktyczną, gromadziła datki i dary, odwiedzała chorych legionistów w szpitalach, urządziła gospodę dla legionistów.
Na ogół władze różnych szczebli samorządu i organizacje miejscowe były
rozdarte między lojalnością a niepodległością. Dopiero w styczniu 1917 roku
powołano w Jarosławiu Polską Organizację Narodową (PON). Stworzyli ją
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Scena symboliczna, przysięga strzelca
na wierność Polsce skutej w kajdany.
Pocztówka, pocz. XX w.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 4237
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dr Władysław Bachowski, sekretarz Magistratu oraz profesorowie gimnazjum: Wondaś i Zieliński. Liczyła ona kilkadziesiąt osób z różnych partii,
związków i towarzystw, a jej oficjalnym celem była akcja pomocowa ofiarom
wojny. Kierował tym gremium wydział złożony z kilku sekcji: organizacyjnej,
skarbowej, redakcyjnej, pomocy prawnej, katastralnej, odczytowej i straży
obywatelskiej. Utworzono też Wydział Ścisły, tajny, złożony z 11 osób, zorientowany na niepodległą i suwerenną Polskę, przygotowany do ewentualnego
objęcia władzy w mieście. Przewodniczącym w tym wydziale był ks. Stefan Fus, zastępcą sędzia Kazimierz Krzanowski, sekretarzem Bachowski,
członkami: kupiec Józef Koba, ks. Mieczysław Lisiński, kolejarze: Leopold
Leichtfried i Stanisław Łańcucki, nauczyciele: Wiktor Ostrowski, Zygmunt
Wojtanowicz, Andrzej Wondaś i Jacek Zieliński.
Siedzibą PON był gmach Sokoła. Organizacja opiekowała się legionistami
internowanymi po kryzysie przysięgowym w obozie w Żurawicy. Wspierano
ich materialnie i finansowo, ułatwiano ucieczki, załatwiano dokumenty,
pieniądze, przechowywano w kwaterach. Podobnie postępowano wobec
Polaków, dezerterów z armii austriackiej.
15 marca 1918 roku legioniści przesłali do Jarosławia list podpisany przez
wielu żołnierzy, z podziękowaniem za wsparcie, troskę i opiekę. Końcem
1917 roku utworzono w ramach PON dwa oddziały Straży Obywatelskiej
– jeden gimnazjalistów, szkolony przez Kazimierza Skarbowskiego, drugi
młodzieży rzemieślniczej, kierowany przez Leichtfrieda.
W październiku 1917 roku odbyły się w Jarosławiu obchody setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (1746–1817), na które wszystkich mieszkańców zaprosił burmistrz. W obszernym tekście, pełnym patriotycznych
frazesów, zachęcał do strojenia domów polskimi flagami i nalepkami oraz
do gremialnego udziału w nabożeństwie i w okolicznościowym wieczorze
w Sokole. W jego trakcie wszystkie sklepy miały być zamknięte. W zakończeniu burmistrz napisał, że cała Polska, mimo wiekowych zakusów wrogów,
została wierna hasłu Niepodległości.
Na początku 1918 roku, w styczniu lub lutym, ujawniła się druga siła
polityczna, tym razem o barwach lewicowych – Polska Organizacja Wojskowa (POW) założona w Królestwie Polskim przez Piłsudskiego. Po kryzysie
przysięgowym działała w konspiracji przeciw okupantowi austriackiemu
i niemieckiemu.
W Jarosławiu trzon jej kadry stanowili kolejarze, pracownicy ogrzewalni,
a zarazem członkowie Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej: Stanisław
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Łańcucki, Kazimierz Pyzik, Julian Majlich, Franciszek Węcławowicz, Adolf
Kąkol. Dołączyła do nich młodzież z gimnazjum klasycznego: Józef Stopa,
Józef Dyrda, Wacław Flisowski, Jan Majkut, Kazimierz Rychlik, Jan Świąder,
Adam Zys i z realnego: Zdzisław Bielecki, Edward Keller, Zdzisław Niemczyk,
Zdzisław Małecki, Zygmunt Milli, który wcześniej był w Legionie Wschodnim
i uczennice: Jadwiga i Olga Niewiarowskie, Ewa i Maria Dzierżyńskie. Byli
też legioniści i żołnierze armii austriackiej. Komendantem został Łańcucki,
z zawodu mechanik, kierownik ogrzewalni, który krótko działał w PON,
świetny mówca, a jego zastępcą Stopa. Zaprzysiężeni członkowie POW
tworzyli tak zwane dziesiątki. Na czele grup młodzieżowych stali Stopa,
Dyrka i Flisowski.
Peowiacy pomagali legionistom i dezerterom z wojska austriackiego,
a zadanie mieli ułatwione ze względu na szerokie kontakty z kolejarzami na
linii Karola Ludwika od Lwowa po Kraków. Dzięki współpracy z wojskiem
otrzymali karty urlopowe dla dezerterów. Gromadzili broń i amunicję,
którą pozyskiwali z transportów kolejowych, kupowali od żołnierzy oraz
z miejsc walk frontowych 1915 roku. Zapasy przechowywano w podziemiach
klasztoru dominikanów.
POW przywiązywała dużą wagę do działalności propagandowej. Stąd
też drukowała i kolportowała ulotki informujące o sytuacji na frontach,
masowych dezercjach, upadku morale walczących armii, które adresowane
były do społeczeństwa cywilnego i żołnierzy. Ulotki redagowała i kolportowała młodzież. Były one powielane na hektografie w domu Rychlików
lub Niewiarowskich.
Wszystkie ośrodki polityczne Jarosławia zjednoczył protest brzeski, czyli
wielki sprzeciw polskiego narodu wobec postanowień traktatu pokojowego
zawartego 9 lutego 1918 roku pomiędzy Niemcami i Austro-Węgrami a Centralną Radą Ukrainy. Państwa centralne uznały niepodległość Ukrainy i jej
granicę zachodnią obejmującą część Podlasia i Chełmszczyznę. W zamian
ich słabnące gospodarki mogły liczyć na dostawę ukraińskiego zboża, żywca
i surowców. Polacy uznali ten akt za IV rozbiór Polski.
I wtedy stała się rzecz niemożliwa – wspólne protesty i strajki objęły
całe społeczeństwo. Posłowie polscy do Rady Państwa i politycy galicyjscy
zwracali ordery i odznaczenia.
W Jarosławiu do protestu przygotowały się PON i POW oraz ludowcy.
13 i 15 lutego odbyły się w Sokole zebrania Organizacji Narodowej. W przyjętej rezolucji PON stanął na stanowisku niepodległej, zjednoczonej Polski
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Wielki dzień protestu i zjednoczenia
narodu z okazji zawarcia traktatu
brzeskiego uznanego za IV rozbiór Polski.
Plakat, druk S. Kwiczala, Jarosław,
16 lutego 1918 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 437
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z dostępem do morza. Jeszcze raz ostro zaprotestował przeciwko polityce
państw centralnych i wezwał Koło Polskie w parlamencie do przejścia do
opozycji. Datę manifestacji narodowej ustalono na poniedziałek 18 lutego. Przesłano zaproszenia podpisane przez ks. Fusa do naczelników gmin i obszarów
wiejskich w całym powiecie. Miasto pokryło się ulotkami wydrukowanymi dla
PON i powielanymi ręcznie przez POW, bez podpisu, ale z charakterystycznym zakończeniem: upominajcie się u tych katów o bohatera naszego narodu,
ukochanego wodza Józefa Piłsudskiego. Na manifestację, która rozpoczęła
się w farze mszą błagalną o zjednoczoną Polskę, przybyło z miasta i powiatu
około 10 tysięcy ludzi. Przed kościołem przemawiał Bachowski, a następnie
demonstranci udali się ul. Spytka na Rynek i tu mowę wygłosił Wondaś, potem
demonstranci przemaszerowali głównymi ulicami Jarosławia.
Postanowienia pokoju brzeskiego najostrzej oprotestował Polski Korpus
Posiłkowy dowodzony przez płk. Józefa Hallera. Stacjonujące w okolicy
Czerniowiec oddziały składały się głównie z żołnierzy dawnej II Brygady
Legionów Polskich, w której bili się jarosławianie. W nocy z 15 na 16 lutego
1918 roku około 1600 żołnierzy przedarło się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą i połączyło się z II Korpusem Polskim formowanym na
Ukrainie. Austriacy zatrzymali artylerię i tabory. 11 maja pod Kaniowem
Niemcy rozbili te oddziały. Nabożeństwo za poległych w tej bitwie zostało
odprawione 28 maja w jarosławskiej farze z inicjatywy PON. Inne polskie
formacje zostały rozbrojone przez Niemców. Haller uniknął niewoli i z częścią żołnierzy przez Moskwę i Murmańsk przedostał się do Francji. Tam
objął dowództwo tworzącej się Armii Polskiej, zwanej od koloru mundurów
błękitną, z którą w kwietniu 1919 roku powrócił do Polski.
Tymczasem w Jarosławiu czytano i rozpowszechniano rozkaz brygadiera
Hallera Do Narodu Polskiego wydany w momencie przekroczenia frontu. Powoli zbliżał się w Jarosławiu okres rozliczeń i walki o władzę. 17 marca PON
zorganizował w Sokole wielki wiec z udziałem posłów Ignacego Rychlika
i profesora Uniwersytetu Lwowskiego Stanisława Głąbińskiego dla oceny ich
pracy w Radzie Państwa. Po wyjaśnieniach, które złożyli, na wniosek Józefa
Koby przyjęto rezolucję potępiającą 42 posłów, w tym Rychlika z powodu
głosowania za przyjęciem budżetu Austro-Węgier. Ich postawę uznano za
„niezgodną z wolą narodu”.
W sierpniu uległa osłabieniu piłsudczykowska POW, od dawna inwigilowana przez żandarmerię. Przeszukano ogrzewalnię i znaleziono pistolety, naboje i bibułę. Łańcucki i Pyzik uniknęli aresztowania, ponieważ
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Anioł pokoju, obraz o treści
alegorycznej obrazujący zakończenie
wojny w Jarosławiu.
Obraz, płótno, olej, mal. Z. Milli,
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Kamienica Orsettich, syg. MJ-H 402

103

przebywali na kongresie kolejarzy w Wiedniu, jednak nie powrócili już do
Jarosławia. Aby ich ostrzec, do Krakowa udali się Milli i Stopa. Pyzik ukrył
się u rodziny, a Łańcucki, dzięki pomocy przyszłego premiera Jędrzeja
Moraczewskiego, który bywał w Jarosławiu, został przerzucony na wschód
i pracował, jako maszynista.
Do Jarosławia przybył ppor. Henryk Bęben „Huragan”, który zreorganizował POW tworząc trzy sekcje: skarbową, wywiadowczą i wojskową oraz
cztery „dziesiątki” – dwie złożone z robotników oraz dwie złożone z legionistów i młodzieży. 4 października, po odjeździe ppor. Bębna do Przemyśla
dowództwo organizacji objął legionista z 4 pp Leg. ppor. Władysław Kasza.
W sierpniu 1918 roku państwa zaborcze tracą wpływ na losy wojny
i powojenny ład. Na skutek kontrofensywy ententy Niemcy wycofują się na
froncie zachodnim. W Rosji Rada Komisarzy Ludowych anuluje traktaty
rozbiorowe. W październiku armia austro-węgierska znajduje się w zupełnym rozkładzie, a w Wiedniu wybucha rewolucja.
5 października PON informuje na plakatach o powstaniu wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski i zaprasza wszystkich na nabożeństwo do fary
zaplanowane na 10 października. Zachęca do udekorowania domów, wystaw
i okien flagami narodowymi, obrazami, polskimi portretami. POW wzywa
wszystkich do jedności i czynu „precz z kastami i różańcami”. 20 października odbył się w Sokole wiec z okazji deklaracji Rady Regencyjnej, mówiącej
o konieczności powstania zjednoczonej i niepodległej Polski.
Do Jarosławia docierają informacje o masowych dezercjach, klęsce Austro-Węgier na Bałkanach i na froncie włoskim, gdzie żołnierze przechodzą
na stronę dotychczasowego wroga. Rozpoczyna się jak pisał Wondaś: dzika
a gwałtowna demobilizacja. Powołana 28 października w Krakowie Polska
Komisja Likwidacyjna przejmuje władzę w Galicji Zachodniej. Funkcję
przewodniczącego obejmuje Wincenty Witos, a jednym z dwunastu naczelników wydziałów zostaje Ignacy Rychlik. Jednostki austro-węgierskie są
rozbrajane albo rozchodzą się do domów.
W Jarosławiu wszyscy są zaskoczeni biegiem wydarzeń, a przy tym podzieleni i nieprzygotowani do przejęcia władzy i zabezpieczenia polskich
interesów. Realne siły obozu niepodległościowego były nader skromne:
40 osób w Straży Obywatelskiej i 8 w Wydziale Ścisłym. POW w całym
powiecie jarosławskim liczy 86 członków. Na szczęście przedstawiciele
starego porządku, władze miejskie i powiatowe są też zdezorientowane. Podobnie garnizon wojskowy pod komendą gen. Johanna Schuberta, w stanie
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Pełnomocnictwo dla Andrzeja
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rozkładu z wielonarodową załogą mającą własne, osobiste i narodowe interesy, a przede wszystkim zmęczoną wojną. Jest jeszcze milcząca większość
oczekująca spokoju, stabilizacji i poprawy bytu.
Nieoczekiwanie 31 października żołnierze z 34 pp z ul. Kościuszki i 77 pp
z Głębokiej zaczynają opuszczać koszary, rabując magazyny wojskowe,
przywłaszczając sobie broń, amunicję, mundury, koce i żywność. Dotyczy to
zwłaszcza koszar na Głębokiej, gdzie stacjonowało wielu Ukraińców. Zaistniałą sytuację wykorzystują również cywile. W całym powiecie mnożą się
napady i rabunki, są ofiary śmiertelne. Rozpoczynają się nieco chaotyczne
działania PON i POW na rzecz uspokojenia nastrojów, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, ochrony majątku i ustanowienia polskiej władzy.
Niezależnie od siebie peowiacka młodzież i straż obywatelska rozbrajają
wojskowe patrole, opanowują komendę placu przy ul. Słowackiego, dworzec
kolejowy, obóz jeniecki w magazynach przy Poniatowskiego i most na Sanie. Jeńcy rosyjscy i włoscy pracujący na Głębokiej mogą opuścić Jarosław.
Zebrany w Sokole Wydział Ścisły po naradzie z mjr. Aleksandrem Krajewskim zdecydował o wysłaniu delegacji do gen. Schuberta, dowódcy garnizonu
Jarosław, w celu przekazania informacji o przejęciu przez PON władzy cywilnej
i wojskowej w mieście. Misję tę powierzono Krzanowskiemu i Wondasiowi.
Dowódca garnizonu przyjął warunki i informację o objęciu komendy wojskowej przez mjr. Krajewskiego. Poprosił tylko o gwarancję bezpieczeństwa
i czas, który bezskutecznie próbował wykorzystać do odwrócenia sytuacji.
1 listopada nowa władza uzyskała wszelkie pełnomocnictwa do rządzenia
miastem i powiatem od hr. Aleksandra Skarbka, przedstawiciela Polskiej
Komisji Likwidacyjnej, który wtedy przejeżdżał przez Jarosław. Komendę
wojskową nad powiatem jarosławskim powierzono płk. Wiktorowi Jaroszowi.

Wiktor Kamionka-Jarosz (1869–1952),
generał brygady, współtwórca Wojska Polskiego w Jarosławiu
Urodził się 21 października 1869 roku w Fałkowicach w powiecie wielickim,
jako syn Wiktora Jarosza, posiadacza majątku ziemskiego i pracującej w dworze
Marianny z Kukiełków (Kukiełów). W latach 1876–1880 kształcił się w 6-klasowej
szkole w Wieliczce, a następnie w gimnazjum w Krakowie. Edukację wojskową
odbył w latach 1883–1887 w szkole kadetów w Łobzowie. Ukończył ją w stopniu
sierżanta kadeta i pracował w podobnej szkole w Siedmiogrodzie. Stamtąd trafił
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Plakat, druk A. Kwiczala, Jarosław,
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Odezwa Reprezentacji Rządu
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do 10 Pułku Piechoty, który stacjonował częściowo w Jarosławiu i dowodził w nim
najpierw plutonem, a później kompanią. W międzyczasie odbył szkolenie na kapitana
i jednoroczny kurs dla oficerów sztabu. Kolejno służył w 18 Pułku Piechoty Obrony
Krajowej i kierował tam szkołą podoficerską. W maju 1914 roku awansowany na
stopień majora. W czasie I wojny światowej najpierw dowodził batalionem, a następnie po awansie na podpułkownika, 18 Pułkiem Piechoty, dwukrotnie ranny.
30 października 1918 roku mianowany pułkownikiem. W Jarosławiu był działaczem
Organizacji Narodowej, która objęła władzę w mieście po kapitulacji austriackiego
garnizonu. Mianowany komendantem powiatu jarosławskiego, współorganizował
wojsko polskie. Stanął na czele 1 Pułku Strzelców Ziemi Jarosławskiej, który wszedł
później w skład 14 Pułku Piechoty. Był jego pierwszym dowódcą. Zasłużony w walkach z Ukraińcami na terenie powiatu jarosławskiego, lubaczowskiego i przemyskiego.
W wojnie z bolszewikami dowodził na froncie litewsko-białoruskim VIII Brygadą
Piechoty, a później grupą „Buk”. W 1921 roku mianowany zastępcą dowódcy Okręgu Generalnego Kielce, a w listopadzie tegoż roku objął identyczne stanowisko
w Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu. W 1922 roku awansowany na stopień generała brygady. W 1927 roku przeszedł w stan spoczynku i osiadł w Wierzbnie koło
Jarosławia, gdzie gospodarzył na roli. Odznaczony Krzyżem Orderu Wojennego
Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie). Za zasługi na polu walki
nobilitowany, z dodatkiem Kamionka od nazwy miejscowości, w której odznaczył
się w walkach. Żonaty z Julią Salver z Przemyśla, mieli dwóch synów: Zdzisława
i Zbigniewa. Generał zmarł 23 września 1952 roku i został pochowany w Wierzbnie.

W tym samym dniu informację o zmianie władzy podały afisze Organizacji Narodowej. W podobny sposób 2 listopada wezwano wszystkich
Polaków do zgłaszania się w szeregi armii, od 18 do 35 lat i Gwardii Narodowej. Zapisy odbywały się w koszarach przy ul. Kościuszki. W międzyczasie
miała miejsce nieudana próba przewrotu i objęcia władzy przez Magistrat
i Starostwo. Wyjściem z sytuacji okazało się rozszerzenie składu Wydziału
Ścisłego, między innymi o starostę Rawskiego i innych przedstawicieli
dotychczasowego establishmentu oraz nadanie mu nowej nazwy Reprezentacji Rządu Polskiego w Jarosławiu. W kolejnej odezwie zapowiedziano
tworzenie pułku polskiego – jarosławskiego i po raz pierwszy pojawiło się
wezwanie do utrzymania przyjacielskich i serdecznych stosunków z bratnim narodem ruskim. Już wówczas trwały walki o Lwów i Przemyśl oraz
niepokoje w miejscowościach na prawym brzegu Sanu. Rozmowy między
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Legitymacja szeregowego Leona
Nycza wydana przez Komendę
placu w Jarosławiu.

Legitymacja prof. Józefa Kaniaka
uprawniająca do podróży do Lwowa.

Druk, Jarosław, 8 listopada 1918 r.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJ-AmJ 434/44

Druk, Jarosław, 31 listopada 1918 r.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJ-AmJ 434/45

przedstawicielami Rusinów i nową władzą w Jarosławiu zakończyły się
fiaskiem z powodu zbyt radykalnych żądań ukraińskich.
8 listopada PKL mianowała byłego starostę Rawskiego komisarzem
na powiat jarosławski. Decyzję tę oprotestowały PON i PPS, odgrywająca
główną rolę w POW. Do Jarosławia wrócili Łańcucki i Pyzik, i zorganizowali
wiec protestacyjny, na którym domagano się również uznania rządu lubelskiego Ignacego Daszyńskiego. Wysłana do Krakowa delegacja w składzie:
ks. Walenty Litwin, Julian Majlich i Kazimierz Kłak, nie uzyskała cofnięcia
nominacji dla Rawskiego, lecz tylko zgodę na ustanowienie Rady Przybocznej przy staroście, wybranej przez Organizację Narodową spośród Polaków,
z pominięciem Ukraińców i Żydów.
Tworzyli ją: Stanisław Gurgul i Józef Koba z Jarosławia; Brunon Gruszka
z Radymna; Stanisław Wilczek z Sieniawy; Władysław Gryziecki z Pruchnika; Józef Bodzioch, Kazimierz Kłak, Antoni Roga, Franciszek Zajezierski – reprezentanci okręgów sądowych; Julian Majlich, Stanisław Łańcucki,
Kazimierz Pyzik, Franciszek Węcławowicz – PPS Kazimierz Krzanowski,
Włodzimierz Dzieduszycki, Andrzej Wondaś, ks. Mieczysław Lisiński PON.
17 listopada w miejsce Reprezentacji Rządu Polskiego zarząd miasta
i powiatu objęła Powiatowa Komisja Likwidacyjna z Rawskim jako komisarzem. Do 48 osób poszerzono skład Rady Miejskiej poprzez wybór
12 nowych radnych z czwartego koła. W grudniu 1918 roku po rezygnacji
Dietziusa nowym burmistrzem został Krzanowski, zastępcą sędzia Galik,
a pierwszym asesorem Jan Pretorius, reprezentujący społeczność ukraińską. W styczniu 1919 roku odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego.
W okręgu Jarosław–Przeworsk–Łańcut głosowało 64% uprawnionych, w tym
po raz pierwszy kobiety. Najwięcej mandatów uzyskało PSL „Piast” – cztery
mandaty: Józef Jachowicz, Jan Pieniążek, Marcin Przewrocki, Jan Sobek.
Z listy PPS wybrano Łańcuckiego, a z listy PSL „Lewica” Antoniego Chudego.
W Jarosławiu rywalizowano nie tyko o władzę polityczną, ale i wojskową.
Początkowo powstały dwa ośrodki organizacji Wojska Polskiego: peowiacki
na Głębokiej z legionistą ppor. Kaszą i narodowy w koszarach przy Kościuszki
z płk. Jaroszem. Opisujący te wydarzenia peowiak Milli dokonuje paraleli
z powstaniem styczniowym i określa ich mianem „czerwonych” i „białych”.
W każdym razie PON postawiła na Jarosza i uzyskała akceptację gen.
Bolesława Roji w Krakowie, który wydał kompanii Kaszy rozkaz wymarszu
do Lwowa. Na początku rekrutacja do wojska przebiegała opornie, ponieważ
żołnierze z frontu wracali do domów. Nikłe rezultaty przyniósł nabór na
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Lubelszczyźnie. Sytuacja zmieniła się diametralnie po powrocie z Ukrainy
i Czech 90 pp z majątkiem i wyposażeniem. Pomogła też zmiana przepisów
w sprawie żołdu na terenach walk z Ukraińcami i niepodległościowa świadomość, nad którą w wojsku pracowała organizacja Wolność.
Już od końca 1916 roku polscy oficerowie prowadzili pracę niepodległościową w 90 pp Ogromnego wsparcia udzielił im kapelan ks. Wincenty
Boczar. To on, po urlopie w kraju wrócił z wiadomościami o rozkładzie Austro-Węgier. W drodze z Krzywego Rogu (gdzie stacjonowały dwa bataliony)
do Odessy doszło do buntu i przejęcia pułku przez Polaków. 27 października
oficerowie odmówili opuszczenia pociągu i ogłosili się polskim wojskiem.
Komendę objął por. Jakub Stern, a Słaby został jego adiutantem. Do Polski
jechali z różnymi perturbacjami dwa tygodnie, przekupując kolejarzy
i staczając potyczki. W Powołoczyskach przenieśli cały dobytek do składu
wąskotorowego, a były tam tabory, broń, amunicja, żywność, konie i bydło.
W pobliżu Żmerynki i Włodzimierza Wołyńskiego walczyli z Niemcami;
którzy chcieli ich rozbroić, a na odcinku od Płoskirowa do Chodorowa
z Ukraińcami. Zginęło wtedy 12 żołnierzy, a 18 zostało rannych. Następnie
już bez przeszkód przez Stryj, Drohobycz, Chyrów, Sanok, Jasło i Rzeszów
dotarli do Jarosławia. Batalion zapasowy 90 pp z kilkoma wagonami majątku
przyprowadził z Jicina por. Stanisław Pieniążek. Tylko batalion walczący
na froncie włoskim powrócił w rozsypce.

Serce w plecaku
W okresie międzywojennym Jarosław wrócił w dotychczasowe koleiny
rozwoju społeczno-gospodarczego wspartego na dwóch filarach: wojsku
i szkolnictwie. Uprzemysłowienie, jako filar trzeci, wymagało wsparcia
państwa, ale Jarosław mimo starań nie został włączony do Centralnego
Okręgu Przemysłowego.
Koniec wojny nie oznaczał pokoju na wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Naszą niepodległość zakwestionowali Ukraińcy, którzy marzyli
o własnym państwie, i Rosja sowiecka. Przyszło jednocześnie zmagać
się z problemami aprowizacji, drożyzny, bezrobocia i braku mieszkań,
oraz z kwestią fundamentalną dla bytu narodu, obroną niepodległości.
Powracający z wojny żołnierze musieli podjąć ponownie trud walki zbrojnej.
Za Sanem, w powiecie jarosławskim i okolicznych zamieszkanych przez
ludność ukraińską, doszło do zbrojnych starć z Polakami, w celu zdobycia
władzy i terytorium. Bronił się Przemyśl i Lwów. Po obydwu stronach frontu
walczyli niedawni towarzysze broni z austriackich pułków. W tej sytuacji
sprawą najpilniejszą była organizacja Wojska Polskiego. W Jarosławiu komendę miejską objął major Aleksander Krajewski, a powiatową pułkownik
Wiktor Jarosz. Już w listopadzie 1918 roku powstał w Jarosławiu 1 Pułk
Strzelców Ziemi Jarosławskiej na bazie żołnierzy 34 Pułku Piechoty Obrony
Krajowej i 90 Pułku Piechoty. Uroczysta przysięga wojskowa, której nadano
odpowiedni wydźwięk propagandowy, odbyła się w koszarach 34 pp Obrony
Krajowej przy ulicy Kościuszki. Mszę świętą odprawił i kazanie wygłosił
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Polacy. Lwów wzywa pomocy.

Dyplom Odznaki Honorowej „Orlęta”
przyznanej ppor. 14 pp Józefowi Słabemu
za obronę Lwowa i Kresów Wschodnich.

Plakat, druk A. Kwiczala, Jarosław, 1918 r.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJ-AmJ 67/103

Druk, Lwów, 1919 r.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJ-AmJ 73/2

ksiądz Lisiński. Po uroczystości prowadzono zapisy do wojska. Na Głębokiej utworzono baterię artylerii, która 29 grudnia 1918 roku weszła w skład
3 Pułku Artylerii Polowej Jarosławskiej. Ponadto sformowano 3 Szwadron
Konny, który później zasilił 6 Pułk Ułanów Kaniowskich.
Jarosław odpowiedział również na dramatyczne wezwania obrońców
Lwowa. W tym celu Organizacja Narodowa rozplakatowała na mieście odezwy do ludności przedstawiające powagę sytuacji i wzywające do zaciągu
wojskowego. Zorganizowano też wiece miejskie. W rezultacie z Jarosławia
na odsiecz Lwowa pośpieszyły trzy oddziały w sile 264 ochotników, wśród
których przeważała młodzież gimnazjalna. Na rozkaz generała Bolesława
Roji z koszar na Głębokiej wymaszerował oddział legionisty, peowiaka
podporucznika Władysława Kaszy. Szczególnie zasłużony w odbiciu Lwowa
od strony Snopkowa, zginęło tam wielu jarosławian, w tym najzdolniejszy
uczeń Gimnazjum I Józef Dyrka. Naczelną Komendą obrony Lwowa kierował pułkownik Czesław Mączyński, urodzony w Kaszycach, absolwent
gimnazjum I w Jarosławiu.
Wspomniane wyżej jarosławskie jednostki wojskowe zasiliły wkrótce
składy wyższych formacji i walczyły w wojnie z bolszewikami. Swoją daninę
krwi złożyli ochotnicy i zmobilizowani żołnierze z powiatu jarosławskiego.
Z apelem o wstępowanie do Armii Ochotniczej przyjechał do Jarosławia,
stolicy powiatu o charakterze rolniczym, ówczesny premier Polski Wincenty
Witos. Cywilni mieszkańcy wsparli fundusz Obrony Państwa, podatek narodowy, zbiórkę złota i srebra oraz akcję zaopatrzenia ochotników w broń,
odzież i obuwie. Był to gigantyczny wysiłek zubożałej ludności, zniszczonego
w czasie działań frontowych powiatu jarosławskiego.

Władysław Kasza (1895–1937),
działacz polityczny, oficer, twórca Wojska Polskiego w Jarosławiu
Urodził się 6 sierpnia 1895 roku w Polance koło Krosna, w chłopskiej rodzinie
Zofii i Tomasza Kaszów. Był absolwentem gimnazjum w Krośnie. Od 1913 roku
należał do Związku Strzeleckiego. 17 sierpnia 1914 roku wstąpił do Legionów,
przydzielony najpierw do 3 Pułku Piechoty, z którym odbył kampanię karpacką,
a następnie do 4 Pułku Piechoty, z którym walczył na Lubelszczyźnie i Wołyniu.
Po kryzysie przysięgowym wcielony do armii austriackiej. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 roku przybył z Radymna do Jarosławia
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13 kompania tzw. jarosławska 4 Pułku
Piechoty Legionów Polskich w czasie
walk z Ukraińcami o Lwów. W środku
siedzi dowódca ppor. Władysław Kasza.

Drużyna z 13 Kompanii, tzw. jarosławskiej
4 Pułku Piechoty Legionów Polskich
w czasie walk z Ukraińcami o Lwów.

Fotografia, Lwów 1918-1919. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 175

Fotografia, Lwów 1918-1919. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 174

i był organizatorem wojska polskiego w koszarach na Głębokiej. Sformowana przez
niego Kompania Jarosławska została decyzją generała Bolesława Roji, dowódcy
wojsk polskich w Galicji Zachodniej skierowana na odsiecz Lwowa. Zasiliła ona
4 Pułk Piechoty Legionów jako 13 kompania jarosławska. Ranny pod Zboiskami,
był komendantem Starej Wilejki. Jako dowódca drugiego, a następnie trzeciego
batalionu 4 pułku piechoty walczył z bolszewikami, w 1919 roku awansowany na
kapitana, w 1923 roku został majorem i w 1930 roku podpułkownikiem Piechoty
Wojska Polskiego. Kolejno pełnił służbę w 12 Pułku Piechoty, był zastępcą dowódcy
w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, następnie w 33 Pułku Piechoty i komendantem
placu w Częstochowie. Planowany awans na dowódcę 3 Pułku Piechoty w Jarosławiu
nie doszedł do skutku, ponieważ Kasza popełnił samobójstwo w 1937 roku w Warszawie. Został pochowany na Powązkach. Odznaczony Orderem Wojennym Virtuti
Militari 5 klasy, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości oraz
złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wschodnia granica Polski została wytyczona dopiero w traktacie pokojowym, zawartym 18 marca 1921 roku w Rydze. Do tego czasu obowiązywał
na tym terenie system administracyjno-terytorialny z czasu zaborów.
Dopiero na mocy ustawy z 5 grudnia 1920 roku utworzono cztery województwa: krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. O ich
obszarze i granicach decydowały względy polityczne, a mianowicie dążenie
do stworzenia jednostek terytorialnych z najwyższą, o ile to możliwe, liczbą
Polaków. Stąd województwo lwowskie przesunięto na zachód i obejmowało
ono całe późniejsze województwo rzeszowskie, a na wschodzie jego granica
przebiegała kilkanaście kilometrów za Lwowem. Zostało ono podzielone na
27 powiatów, w tym jarosławski.
W 1921 roku, wobec ustabilizowania sytuacji militarnej i politycznej na
wschodzie, Jarosław awansował na siedzibę 24 dywizji piechoty. W dawnych
koszarach austriackich umieszczono wojsko polskie.

Formacje wojskowe utworzone i stacjonujące w Jarosławiu
»» 14 Pułk Piechoty
14 grudnia 1918 roku powstał w Jarosławiu 9 Pułk Piechoty utworzony z 1 Pułku
Strzelców Ziemi Jarosławskiej, zorganizowanego na bazie 34 pp Obrony Krajowej,

117

118

Rynek w Jarosławiu, święto pułkowe
39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich,
w 20-lecie powstania pułku.

Odznaka żołnierska 39 Pułku
Piechoty Strzelców Lwowskich.

Fot. W. Kundys „Sztuka”, Jarosław,
29 kwietnia 1939 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJF 1645

Mosiądz, wyk. W. Gontarczyk, Warszawa,
1928–1939. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-N 2802

oraz batalionów 90 pp. Dowódcą został podpułkownik Wiktor Jarosz. 17 lutego
1919 roku 9 pp przemianowano na 14 pp. 1 maja 1921 roku został on przeniesiony
na stałe do Włocławka. Święto pułkowe 15 maja.
»» 4 Pułk Artylerii Lekkiej
18 listopada 1918 roku powstała w Jarosławiu bateria artylerii na bazie austriackiego
29 Pułku Armat Polowych. 29 grudnia 1918 roku weszła ona w skład 3 Pułku Artylerii Polowej Jarosławskiej, który 28 czerwca 1918 roku wraz z 11 Pułkiem Artylerii
Polowej z Przemyśla utworzył 4 Pułk Artylerii Polowej. W 1933 roku został on
przemianowany na 4 Pułk Artylerii Lekkiej. W 1921 roku pułk przeniesiono na
stałe do Inowrocławia. Święto pułkowe 4 maja.
»» 6 Pułk Ułanów Kaniowskich
W listopadzie 1918 roku zorganizowano w Jarosławiu 3 szwadron konny na bazie
kadry austriackiego 6 pułku ułanów z Przemyśla. Pod koniec 1918 roku został on
połączony ze szwadronami z Rzeszowa i Łańcuta w 6 Pułk Ułanów Jazdy Lwowskiej,
kwaterujący w Rzeszowie. 11 września 1918 roku wspólnie z 6 Pułkiem Ułanów
dywizji generała Lucjana Żeligowskiego utworzył on 6 Pułk Ułanów Kresowych,
od lutego 1920 roku zwanych 6 Pułkiem Ułanów Kaniowskich. Stały garnizon
w Stanisławowie. Święto pułkowe 11 maja.
»» 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich
29 listopada 1918 roku sformowano we Lwowie 2 Pułk Strzelców Lwowskich z oddziałów walczących na Dworcu Głównym, Podzamczu, Zamarstynowie i Rzęśnie
Polskiej. 25 stycznia 1919 roku batalion zapasowy pułku został przeniesiony do Jarosławia. 8 kwietnia 1919 roku 2 Pułk Piechoty SL otrzymał nazwę 39 Pułk Piechoty
SL. Od 1920 roku do II wojny światowej stacjonował on w Jarosławiu w koszarach
przy ulicy Kościuszki, a jego 1 batalion w Lubaczowie. Święto pułkowe 29 kwietnia.
»» 24 Pułk Ułanów
Został zorganizowany w lipcu 1919 roku. W okresie od 4 grudnia 1921 roku do
4 kwietnia 1922 roku kwaterował w Jarosławiu i Staszowie, następnie w Kraśniku
Lubelskim. Święto pułkowe 21 września, a następnie 6 lipca.
»» 6 Pułk Artylerii Ciężkiej
W październiku 1920 roku 5 Dywizjon Artylerii Ciężkiej przeniesiono ze Lwowa
do Jarosławia, gdzie stacjonował do listopada 1921 roku. W tym czasie powrócił do
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Koszary 24 Pułku Artylerii Polowej przy
ul. Poniatowskiego w Jarosławiu z okazji
święta pułkowego. Siedzą, trzeci od
lewej płk Gustaw Paszkiewicz, dowódca
piechoty dywizyjnej, piąty – gen. Wacław
Wieczorkiewicz, obok gen. Andrzej
Galica, ósmy płk Edward d’Erceville,
dowódca 24 Pułku Artylerii Polowej.

Odznaka oficerka 24 Pułku
Artylerii Polowej.

4 maja 1929 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 4533

Mosiądz, srebro, emalia, wyk. E. M. Unger,
Lwów, 1929–1931. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-N 2807

Lwowa i wraz z 12 dywizjonem artylerii ciężkiej wszedł w skład 6 Pułku Artylerii
Ciężkiej kwaterującego we Lwowie. Święto pułkowe 21 kwietnia.
»» 24 Pułk Artylerii Lekkiej imienia Króla Jana III Sobieskiego
9 października 1921 roku sformowano w Jarosławiu 24 Pułk Artylerii Polowej
z następujących oddziałów o bogatej tradycji bojowej: dowództwa 2 Dywizjonu
Artylerii Konnej, baterii zapasowej 5 Pułku Artylerii Polowej, 3 Dywizjonu 2 Pułku
Artylerii Polowej Legionów i 3 Dywizjonu 22 Pułku Artylerii Polowej we Francji.
W 1933 roku został on przemianowany na 24 Pułk Artylerii Lekkiej im. króla Jana
III Sobieskiego. Od początku stacjonował w koszarach przy ulicy Poniatowskiego.
Święto pułkowe 4 maja.
»» 2 Pułk Łączności
Został sformowany w 1921 roku w Jarosławiu. 24 września 1931 roku pułk rozwiązano. Święto pułkowe 29 kwietnia.
»» 10 Dywizjon Artylerii Konnej
Dywizjon sformowano w kwietniu 1922 roku w Jarosławiu z 3 baterii 7 dak-u z Poznania, 3 baterii 1 dak-u z Warszawy i 1 baterii 8 dak-u z Białegostoku. Wszystkie
baterie miały swoje tradycje bojowe. W 1934 roku dywizjon przeniesiono z Jarosławia
do Rzeszowa. W marcu 1937 roku został on rozwiązany, w Jarosławiu stacjonował
w koszarach na Głębokiej. Święto pułkowe 15 września.
»» 6 Batalion Telegraficzny
Po rozformowaniu 2 Pułku Łączności wchodzący w jego skład 2 batalion został samodzielnym oddziałem, który w 1931 roku przemianowano na 6 Batalion Telegraficzny.
Stacjonował w koszarach przy ulicy Czarnieckiego. Święto pułkowe 29 czerwca.
»» 24 Jarosławska Dywizja Piechoty:
»» 17 Pułk Piechoty w Rzeszowie,
»» 38 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich w Przemyślu,
»» 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich w Jarosławiu,
»» 24 Pułk Artylerii Lekkiej w Jarosławiu.
»» 24 Dywizjon Artylerii Ciężkiej w Pikulicach
Siedziba dowództwa dywizji mieściła się przy ulicy Jezuickiej w dawnych budynkach kolegium jezuitów.
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»» Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty
Została założona w Rzeszowie w 1930 roku. W 1934 roku, po przeniesieniu do
Jarosławia działała jako szkoła przy 39 pp SL. Kształciła kadry oficerów i podoficerów rezerwy dla pułków 24 Dywizji Piechoty. Miała swoją siedzibę w koszarach
na Głębokiej.
»» 3 Pułk Piechoty Legionów
Pułk sformowano we wrześniu 1914 roku z żołnierzy rozwiązanego Legionu Wschodniego, dwóch kompanii Legionu Śląskiego i ochotników ze Związków Strzeleckich,
którzy przybyli do Krakowa. Pułk wchodził w skład II Brygady Legionów. Po odzyskaniu niepodległości odtworzono pułki legionowe. W marcu 1919 roku rozpoczęto
formowanie pułku w Zegrzu. Kolejne jego garnizony to Grodno, Suwałki i Łuków.
Stamtąd 2 października 1922 roku został on przeniesiony do Jarosławia. 3 pp Legionów wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów. W Jarosławiu stacjonował
w koszarach przy ulicy Krakowskiej. Święto pułkowe 30 września.
»» 4 Pułk Piechoty Legionów
Został sformowany w 1915 roku. Wchodził w skład II Brygady Legionów. W latach 1921–1939 stacjonował w Kielcach. Jego częścią składową była 13 kompania
jarosławska porucznika Władysława Kaszy. Żołnierze z 4 pp Legionów wśród nich
jarosławianie stanowili trzon obsady i obrony Westerplatte we wrześniu 1939 roku.
Święto pułkowe 24 czerwca.

W II RP wojsko było znakiem szczególnym Jarosławia, ważnym podmiotem wpływającym na kierunki rozwoju miasta i jego wizerunek poprzez
stałą obecność w przestrzeni miejskiej. Ścisła współpraca między miastem
i wojskiem miała miejsce w latach 1926–1935, kiedy dowódcą garnizonu
i 24 Dywizji Piechoty był generał Wacław Wieczorkiewicz. Była ona kontynuowana w okresie jego pracy w Przemyślu jako dowódcy Okręgu Korpusu
nr X. Wojsko generowało rozwój miasta pozostając głównym konsumentem
dóbr i usług. To wtedy za torami kolejowymi w rejonie ulicy Pruchnickiej
zbudowano osiedle domów jednorodzinnych nazywanych kolonią oficerską.
Dla podoficerów garnizonu wojsko wybudowało w latach 1927–1928 dwa
bloki kwaterunkowe przy ulicy Poniatowskiego naprzeciw koszar 24 palu.
Autorem projektu był inżynier Samuel Schaffer z Przemyśla, a wykonawcą
jarosławska firma Schneebaumna i Klausnera.
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Tableau, Korpus oficerów 3 Pułku Piechoty
Legionów, z dowódcą M. Zabdyrem.

Odznaka 3 Pułku Piechoty Legionów,
tak zwany Krzyż Honorowy.

Fotografia, Jarosław, 1927 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 240

Srebro, Wiedeń (?), 1916–1918. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-N 2812
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Pod egidą wojska rozwijała się kultura, sport i ochrona zabytków. Na te
cele pozyskiwano fundusze państwowe między innymi dzięki wpływom
Wieczorkiewicza. Zostały one przeznaczone na remont zabytkowego opactwa benedyktynek ciągle należącego do wojska i kamienic rynkowych.
Generał Wieczorkiewicz był współzałożycielem i pierwszym prezesem
Stowarzyszenia Miłośników Starego Jarosławia, które ze szczególną uwagą zajęło się opieką nad zabytkami, edukacją historyczną i wydawaniem
popularnonaukowych publikacji o Jarosławiu. To wówczas uświadomiono
władzy samorządowej i społeczeństwu, że staromiejska architektura jest
bogactwem i wyróżnikiem Jarosławia, jego historyczną szansą na rozwój
gospodarczy, zwłaszcza usług turystycznych. Zdefiniowano również problem wielokondygnacyjnych piwnic, zwanych wtedy krużgankami, pod
kamienicami starego miasta jako pozostałości po świetności handlowej
miasta. Uznano, że powinny one służyć celom wojskowym i być częścią
składową systemu obrony przeciwlotniczej. Rada Miasta Jarosławia doceniła zasługi położone dla rozwoju miasta, szczególną i gorącą opiekę nad
zabytkami i 17 lipca 1936 roku obdarzyła Wieczorkiewicza honorowym
obywatelstwem Jarosławia.

Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz (1890–1969),
generał brygady, dowódca 24 Dywizji Piechoty w Jarosławiu
i Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu
Urodził się 25 czerwca 1890 roku w folwarku Brzozowa w powiecie puławskim
jako najstarszy syn dzierżawcy majątku Józefa Wieczorkiewicza i Julii z Tomaszewskich herbu Bończa. Maturę zdał w Lublinie w gimnazjum imienia Stanisława Staszica. Następnie studiował geodezję w Akademii Rolniczej w Wiedniu (1910–1914).
Działał tam w Polskiej Drużynie Strzeleckiej, od 1913 roku jako jej komendant.
Od sierpnia 1914 roku w Legionach Polskich, przeszedł szlak bojowy z I Brygadą.
Walczył między innymi w rejonie Nowego Korczyna, pod Laskami, Anielinem
i Limanową. Ranny pod Marcinkowicami, leczył się w Jabłonowie. Awansowany
przez Piłsudskiego do stopnia kapitana objął dowództwo III Batalionu 1 Pułku
Piechoty, z którym walczył pod Konarami, Jastkowem i na Wołyniu. Po kryzysie
przysięgowym internowany w Beniaminowie, Rastatt i Werl. W 1918 roku wrócił
do Lublina, awansowany do stopnia majora, stanął na czele 1 Batalionu 1 Lubelskiego Pułku Piechoty i podążył z nim na odsiecz Lwowa. Batalion nazywany
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Generał brygady Wacław Scaevola
Wieczorkiewicz (1890–1969), dowódca
24 Dywizji Piechoty i Garnizonu Jarosław
oraz Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu.
Fotografia, 1935 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 4212
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Grupą majora Wieczorkiewicza opanował Lubyczę Królewską, Hrebenne i Rawę
Ruską. Od września 1919 roku dowodził 9 Pułkiem Piechoty Legionów na froncie
litewsko-białoruskim i w zastępstwie VI Brygadą Piechoty Legionów. W kwietniu
1919 roku mianowany pułkownikiem, walczył na Wołyniu. W ostatniej fazie wojny
z bolszewikami dowodził VI Brygadą Piechoty i w zastępstwie 3 Dywizją Piechoty Legionów. Opanowano Hrubieszów, Chełm, Włodawę, Brześć, a zwycięstwo
w bitwie nad Niemnem ostatecznie oddaliło bolszewickie niebezpieczeństwo. Po
szkoleniu dla wyższych dowódców w Warszawie i Francji, 1 listopada 1921 roku
został mianowany komendantem Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Armii
w Rembertowie. W latach 1923–1925 studiował w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu. W czasie przewrotu majowego pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego.
26 maja 1926 roku objął dowództwo 24 Dywizji Piechoty w Jarosławiu. 1 stycznia
1927 roku awansowany do stopnia generała brygady, był również komendantem
garnizonu Jarosław. W latach 1935–1939 pełnił funkcję dowódcy Okręgu Korpusu
nr X w Przemyślu. Z chwilą wybuchu II wojny światowej został mianowany dowódcą
etapów Armii „Karpaty”, organizował obronę Sanu. Po wkroczeniu Sowietów udaje
się do Budapesztu, a następnie do Francji, gdzie powstaje armia polska. W latach
1939–1940 roku pracował w Inspektoracie Wyszkolenia Naczelnego Wodza w Paryżu.
Od 1942 roku zaangażowany w działania polsko-francuskiej grupy wywiadowczej
„F2”. W 1943 roku osiedlił się w Szwajcarii, pracował w Towarzystwie Asekuracyjnym
i działał w organizacjach polonijnych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu
Wojennego Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”
III klasy, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Złotym
Krzyżem Zasługi, kawaler francuskiej Legii Honorowej. W 1936 roku otrzymał
tytuł honorowego obywatela Jarosławia. W 1992 roku jego imię otrzymała dotychczasowa ulica 8 marca na Kolonii Oficerskiej, a w 2010 roku 14 Dywizjon Artylerii
Samobieżnej w Jarosławiu. Synowie generała przekazali parafii jarosławskiej działkę
budowlaną, na której stoi kościół Miłosierdzia Bożego. Wieczorkiewicz poślubił
6 kwietnia 1929 roku w Warszawie Janinę Awenariusównę. Mieli dwóch synów:
Tomasza i Wojciecha. Wieczorkiewicz zmarł 7 grudnia 1969 roku w Genewie i został
pochowany na cmentarzu świętego Józefa.

Generał Wieczorkiewicz był prezesem honorowym Wojskowego Klubu
Sportowego „Ognisko”, który powstał w 1928 roku z inicjatywy dowódców
wszystkich jednostek wojskowych stacjonujących w Jarosławiu. W 1933 roku
zmienił on nazwę na Wojskowy Cywilny Klub Sportowy „Ognisko”. Klub
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Wykładowcy kursu przeszkolenia przy
Batalionie Zapasowym 39 Pułku Piechoty
Strzelców Lwowskich w Jarosławiu.

Ćwiczenia 39 Pułku Piechoty Strzelców
Lwowskich na Wandołach w Jarosławiu.

Fot. H. Probstein, Jarosław, 1921 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 165

Fotografia, Jarosław, około 1925 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF 1633
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prowadził wiele sekcji sportowych, do najmocniejszych należała piłka
nożna, lekkoatletyka, szermierka, strzelectwo, jazda konna. Był jeszcze
tenis stołowy i ziemny, siatkówka, koszykówka, boks, szachy, pływanie,
kajakarstwo, narciarstwo biegowe i hokej na lodzie. Sekcja lekkoatletyczna
organizowała wiosenne biegi przełajowe, a z okazji Konstytucji 3 Maja biegi
narodowe ulicami miasta. W komisjach sędziowskich niektórych zawodów
zasiadał generał Wieczorkiewicz. Od 1933 roku wojsko posiadało własny
stadion przy ulicy Piekarskiej. Został on wybudowany w latach 1924–1925
przez Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” według projektu inżyniera Ludwika Christelbauera ze Lwowa. Towarzystwo miało problem ze
spłatą zaciągniętych na ten cel kredytów i aby uniknąć egzekucji stadion
sprzedano Skarbowi Państwa w użytkowanie Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu, któremu podlegał garnizon jarosławski.
Wieczorkiewicz z pełnym zaangażowaniem realizował ówczesną politykę historyczną o cechach patriotycznych i tożsamościowych. Przy tym
był autentycznym działaczem społecznym, utalentowanym organizatorem
różnych przedsięwzięć, doceniającym rolę kultury i sportu w edukacji i wychowaniu młodzieży. Patronował Związkowi Strzeleckiemu i Lidze Morskiej
i Kolonialnej. Związek Strzelecki był ogólnopolską organizacją społeczno-wychowawczą skupiającą młodzież pozaszkolną w wieku przedpoborowym.
W Jarosławiu działał od 1926 roku. Miał swoje filie na przedmieściach
i w wielu miejscowościach powiatu jarosławskiego. Szkolenia strzeleckie
prowadzone przez wojskowych obejmowały przysposobienie wojskowe,
wychowanie obywatelskie i sport. Strzelec ściśle współpracował z Powiatowym Komitetem Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
Z jeszcze większym rozmachem działała w Jarosławiu Liga Morska
i Kolonialna popularyzująca w różnych formach problematykę morską
i śródlądową. Powstała w 1918 roku, a oddział jarosławski obejmujący
środkową Małopolskę powołano do życia w 1931 roku. Na jej czele stanął
Wieczorkiewicz. Była to organizacja masowa, ale szczególnie skierowana do
młodzieży. Jej koła założono we wszystkich szkołach. Liga miała ogromne
wsparcie władz państwowych i samorządowych Jarosławia. W Jarosławiu
nawiązywała ona do tradycji wielkiego handlu sanowego. Dawała temu
wyraz w akcji odczytowej i artykułach prasowych zamieszczanych w „Pionierze Morskim i Kolonialnym”, który wydawano w Jarosławiu i w organie
młodzieżowym – Frontem do Morza. W ramach Ligii Morskiej i Kolonialnej
działało kilka referatów: propagandowo-prasowy, emigracyjno-kolonialny,
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śródlądowy i wychowania wodnego, morski i finansowo-imprezowy. Wychowanie wodne realizowano poprzez naukę pływania, wiosłowania, zawody pływackie i żeglarskie, wycieczki kajakowe, modelarstwo szkutnicze
i budowę kajaków. Szkolenia wodne i kursy budowy kajaków odbywały się
w szkołach średnich w Jarosławiu. Każda z nich budowała kajaki.
Każdego roku Liga organizowała na przełomie czerwca i lipca spektakularne obchody święta morza. W udekorowanym mieście odbywały się
oficjalne uroczystości z mszą, manifestacją patriotyczną i pochodem, a nad
Sanem miały miejsce zawody sportowe i zabawy. Była to największa impreza
plenerowa w Jarosławiu do 1939 roku. Wzorowo przygotowana, odpowiednio
nagłośniona, z bogatym, różnorodnym programem, realizowana w mieście
i nad Sanem, przyciągała tłumy ludzi. Od 1934 roku główne uroczystości
odbywały się w nowo zbudowanym Ośrodku Sportu Wodnego nad Sanem.
Był to nowoczesny, dobrze zaprojektowany budynek, o rozczłonkowanej,
mocno przeszklonej bryle, z plażą, skocznią i pomostami, dobrze wpisany
w nadsański krajobraz.
W Jarosławiu żołnierz był nieodłączną, codzienną częścią pejzażu
miejskiego. Ulicami w zwartym szyku maszerowały oddziały na ćwiczenia.
W niedzielę i święta żołnierze modlili się w kościołach garnizonowych:
w farze i cerkwi, a popołudnia spędzali w kinie, parku, na spacerze, koncercie, na zawodach sportowych. Wojsko uczestniczyło w defiladach i manifestacjach z okazji świąt państwowych i miejskich. Wtedy przestrzenią
ceremonialną był rynek oraz ulice Grunwaldzka i Krakowska. Co jakiś
czas żegnano, a potem witano kolejne pułki maszerujące na manewry.
Niemniej najważniejszym świętem dla każdego pułku było święto pułkowe – przypadające w rocznicę przełomowych bitew na szlaku bojowym
oddziału. Wtedy świętowano z mieszkańcami w przestrzeni miejskiej i w
koszarach. W tym zakresie obowiązywał określony scenariusz. W przeddzień odbywała się msza żałobna i apel poległych. Następnie nominacje
wojskowe, a wieczorem akademia z częścią artystyczną. Następny dzień
zaczynał się od uroczystej pobudki, potem była polowa msza święta, popisy
chórów i orkiestr, defilada i uroczysty raport. Odczytywano wtedy rozkaz
dowódcy pułku, wręczano odznaki pułkowe i strzeleckie oraz nagrody.
Później wszyscy uczestniczyli w uroczystym obiedzie. Były jeszcze zawody
sportowe, festyn i bal oficerski w kasynie.
3 Pułk Piechoty Legionów obchodził swoje święto 30 września w rocznicę wymarszu na front karpacki pod hasłem Dla Ciebie Polsko i dla Twojej
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chwały. W jarosławskiej historii pułku w sposób szczególny zapisały się
obchody z 1924 roku w dziesiątą rocznicę utworzenia pułku i z 1929 roku
w piętnastolecie jego istnienia. W 1924 roku pułk otrzymał sztandar,
i jak pisał jego ówczesny dowódca podpułkownik Michał Zabdyr, poza
placem boju nie masz w wojsku większej uroczystości. Sztandar ufundowały
Ostrowiec i Opatów, skąd pochodziła większość poborowych. Jego płat
zawierał symbole państwowe i wojskowe oraz nazwy miejscowości, w których stoczono najważniejsze walki: Mołotków, Kaniów, Mińsk, Borysów.
Na gwoździach chorągwi umieszczono nazwiska dowódców od generała
Józefa Hallera po podpułkownika Zabdyra. 30 września 1924 roku uroczystą mszę świętą polową w koszarach przy ulicy Krakowskiej odprawił
biskup polowy Wojska Polskiego Stanisław Gall, który sztandar poświęcił.
Następnie inspektor armii generał Lucjan Żeligowski wręczył chorągiew
dowódcy pułku Michałowi Zabdyrowi. Był to już trzeci sztandar pułkowy.
Pierwszy ofiarowała w 1915 roku młodzież akademicka z Węgier, która
licznie służyła w pułku. Drugi ufundowała w 1915 roku ludność Podhala
w Zakopanem, ponieważ w pułku służyły dwie podhalańskie kompanie,
pierwsza i dwunasta. Po Rarańczy obydwa sztandary zabrali Austriacy
i wywieźli do Wiednia. Z okazji jubileuszu wydano Jednodniówkę 3 Pułku
Piechoty Legionów.
Przychodzi rok 1928, żyje jeszcze większość aktorów przełomowych
dla Polski wydarzeń: I wojny światowej i procesu odzyskiwania i budowy
niepodległości. Nadal mieszka w Jarosławiu dowódca kompanii legionowej
Serafin Dobrzański. On i wielu bohaterów tamtych dni przygotowuje się
do obchodów dziesięciolecia niepodległej Polski w niedzielę 11 listopada. W Jarosławiu powołano komitet honorowy ze starostą, burmistrzem
i dowódcą Garnizonu na czele. Własne uroczystości przygotowują szkoły,
instytucje i towarzystwa w tym Sokół. Jest mobilizacja, entuzjazm i dużo
pracy organizacyjnej. Miejscowa prasa: „Głos Jarosławski”, „Wiadomości
Jarosławskie”, „Gazeta Jarosławska” i „Expres Jarosławski” piszą okolicznościowe artykuły i udostępniają łamy uczestnikom tamtych wydarzeń:
Dobrzańskiemu, Wondasiowi i innym.
Zgoda okazała się pozorna, kiedy Sokół ogłosił termin odrębnej uroczystości 31 października, na pamiątkę rozbrojenia Austriaków i przejęcia
władzy w Jarosławiu. Przede wszystkim zaprotestował Związek Strzelecki,
organizacja ściśle piłsudczykowska, oraz Dobrzański, Wondaś i inni działacze Organizacji Narodowej z 1918 roku. Działania Sokoła pozostającego pod
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Koszary 3 Pułku Piechoty Legionów
przy ul. Krakowskiej (ob. os. Pułaskiego)
w Jarosławiu. Msza święta polowa z okazji
15-lecia powstania pułku, z udziałem sześciu
generałów WP z rodowodem legionowym,
władz miejskich i powiatowych Jarosławia.
Fot. „Sztuka”, Jarosław, 1929 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF 4719
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Dyplom nadania obywatelstwa
honorowego Pierwszemu Marszałkowi
Polski Józefowi Piłsudskiemu przez
Radę Miasta Jarosławia w 1928 roku.
Fot. „Sztuka”, Jarosław, 1928 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 116
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wpływem endecji, uznano za antypaństwowe. Przypomniano towarzystwu,
że w 1918 roku użyczał tylko lokalu działaczom Organizacji Narodowej.
Ostatecznie dzięki rozmowom na najwyższym, jarosławskim szczeblu
uroczystość sokola odbyła się w przeddzień święta państwowego.
Wszystko zaczęło się 10 listopada od obchodów młodzieżowych. Najpierw
uczniowie wysłuchali mszy świętej w farze z kazaniem księdza Mieczysława
Lisińskiego. Później odbyła się na rynku defilada młodzieżowa i poranki
w szkołach. Niektórzy uczniowie udali się na cmentarz, aby złożyć wieńce
na grobach uczestników powstań narodowych. W Państwowym Gimnazjum
II wspominano poległych kolegów, legionistów Stanisława Estkowskiego
i Ludwika Korwina. W celu trwałego uczczenia jubileuszu utworzono
Fundusz Stypendialny Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, z którego mieli być nagradzani uczniowie szkoły za wzorowe zachowanie, za
wybitna pracę naukową i społeczną. Grono nauczycielskie złożyło na ten
cel 119 złotych. Na pomnożenie kapitału mieli pracować uczniowie, przyjmowano też darowizny. Tego samego dnia odbyło się uroczyste posiedzenie
Rady Miejskiej, która przyznała Piłsudskiemu honorowe obywatelstwo
Jarosławia i nazwała jego imieniem ulicę łączącą plac Mickiewicza z ulicą
Poniatowskiego. W niedzielę rano odbyły się uroczyste nabożeństwa w farze, cerkwi, zborze ewangelickim i synagodze. Następnie pod kasynem
garnizonowym odbyła się defilada wojska, szkół i towarzystw społeczno-kulturalnych. W południe miała miejsce uroczysta akademia w wielkiej
sali Sokoła, a jej punktem kulminacyjnym było odsłonięcie w westybulu
pamiątkowej tablicy poświęconej legionistom z Jarosławia i ich dowódcy
kapitanowi Dobrzańskiemu:
„W Jedności Siła”
W Radosną Dziesiątą Rocznicę Odzyskania
Niepodległości Ojczyzny
Niewzruszonej Żywotności Narodu Polskiego,
niezachwianemu umiłowaniu wolności przez pracę i mękę Pokoleń,
przez bohaterstwo Walk Powstańczych, przez śmierć chwalebną Poległych,
cierpienia Więzionych i Zesłanych, przez wytrwałość w Pracy organizacyjnej,
mądrą Radę i Dzielność w czynie – odzyskanej.
Chwale Uczestników Oddziału Legionowego
złożonego z Członków Stałych Drużyn Sokolich i Bartoszowych,
który ofiarną pracą Jarosławskiego Komitetu zebrany i zaopatrzony
przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu uformowany i wyszkolony
z tego Gmachu w dniu 13 września roku 1914.
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Pod wodzą Druha Serafina Dobrzańskiego z hasłem Bóg i Ojczyzna
wyruszywszy stał się
Zawiązkiem Przesławnej Drugiej Brygady Karpackiej Legionów Polskich
Poświęca
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Jarosławiu
1918–1928

W 1929 roku święto 3 Pułku Piechoty Legionów odbywało się pod krzyżem karpackim wzniesionym na dziedzińcu koszar. Był on kopią krzyża
karpackiego zbudowanego przez legionistów w Karpatach Wschodnich na
przełęczy pantyrskiej w hołdzie poległym żołnierzom z II Brygady Legionów zwanej żelazną lub karpacką ze względu na karność, wytrzymałość,
poczucie honoru, waleczność, bohaterstwo w czasie dziewięciomiesięcznych
walk z Rosjanami. Na ramionach krzyża wyryto słowa legionisty poety
Adama Szani:
Młodzieży polska patrz na ten krzyż
Legiony Polskie dźwigały go wzwyż
Przechodząc góry, lasy i wały
Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały

Krzyż poświęcił kapelan garnizonu Jarosław ksiądz major Walenty Pączek. On też w przeddzień święta odprawił egzekwie w farze. 30 września
odbyła się msza polowa pod krzyżem karpackim. Po kazaniu dowódca
pułku Michał Zabdyr wręczył inspektorowi armii generałowi Aleksandrowi
Osińskiemu odznakę pułku. Następnie odbyła się defilada. Między orkiestrą
a pułkiem maszerowali byli legioniści z generałami: Andrzejem Galicą, Jerzym Narbutem – Łuczyńskim, Józefem Zającem dowódcą 3 pułku w latach
1917–1918 i Walerianem Czumą. Grupa legionistów liczyła około 200 osób.
Wśród nich była Olga Gualewicz-Krawczyk i absolwenci jarosławskich gimnazjów: podpułkownik Piotr Bartak z Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych
i zastępca dowódcy 14 Pułku Piechoty podpułkownik Franciszek Sudoł. Po
defiladzie w kasynie oficerskim pułku odbyło się zebranie Trzeciaków pod
przewodnictwem generała Zająca.
W tym samym roku, ale 29 kwietnia 39 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich święcił dziesięciolecie swego istnienia w rocznicę największego
zwycięstwa pod Lwowem. Wtedy przełamano ukraińskie linie wokół Lwowa i rozpoczęto ofensywę w kierunku Tarnopola. Nazwy zdobytych miejscowości uwieczniono na pułkowym sztandarze: Zboiska, Brzuchowice
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Orkiestra 3 Pułku Piechoty
Legionów przy krzyżu karpackim
w koszarach przy ul. Krakowskiej
(ob. os. Pułaskiego) w Jarosławiu.

Koszary 39 Pułku Piechoty Strzelców
Lwowskich w czasie święta pułkowego,
10-lecia utworzenia pułku, z udziałem
biskupa honorowego Leg. Pol. Władysława
Bandurskiego. Siedzą od lewej Stanisław
Sierankiewicz, burmistrz Jarosławia,
Antoni Dymnicki, przedsiębiorca,
bp Bandurski, płk Gustaw Paszkiewicz,
dowódca piechoty dywizyjnej, Edmund
Prezentkiewicz, starosta powiatu
jarosławskiego, ks. Mieczysław Lisiński.

Fotografia, Jarosław, 1938 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 533/3

Fot. H. Ziegler, Jarosław, 1929 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 217
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– 29 kwietnia 1919, Hłuboczek – Tarnopol – 1 czerwca 1919, Nowokonstantynów – 24 luty 1920, rzeka Auta – 4 lipca 1920. Sztandar ufundowali żołnierze
pułku mieszkający w Detroit, a wręczył go pułkowi 29 kwietnia 1924 roku
generał Lucjan Żeligowski. W 1929 roku na święto pułkowe przybył z Wilna biskup Władysław Bandurski, honorowy kapelan I Brygady Legionów,
jedyny biskup, który odważnie wspierał ruch strzelecki i Legiony. Główna
uroczystość połączona z mszą świętą odbyła się na rynku w Jarosławiu.
Wtedy po raz pierwszy wręczono odznaki pułkowe i ukazała się historia
pułku autorstwa kapitana Henryka Smotreckiego. Biskup Bandurski w towarzystwie generała Wieczorkiewicza, pułkownika Gustawa Paszkiewicza
dowódcy piechoty dywizyjnej i pułkownika Zygmunta Trzaska-Durskiego
dowódcy 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich odwiedził też Związek
Strzelecki. W wygłoszonym przemówieniu biskup zachęcał strzelców do pracy
nad oświeceniem młodych, uczeniem historii Polski i miłości do Ojczyzny.
Wzmacniała ten przekaz kolejna inicjatywa o charakterze patriotycznym
i integrującym lokalne społeczności Jarosławia, Przeworska, Lubaczowa i Niska – budowa Domu Żołnierza Polskiego imienia Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Były to miasta, w których stacjonowało wojsko i z nich rekrutowano poborowych do jarosławskich pułków. Idea wzniesienia żywego
pomnika ku czci Marszałka narodziła się w Jarosławiu przy poparciu władz
samorządowych. Na czele komitetu budowy stanął marszałek powiatu jarosławskiego Marian Lisowiecki z Chłopic. Autorem projektu nowoczesnego,
modernistycznego gmachu, z salą kinową na 600 miejsc, był Tadeusz Broniewski. Stanął on przy ulicy Słowackiego w sąsiedztwie koszar i stadionu
sportowego. Budowa trwała długo od 1926 roku do 1933 roku, uroczyste
otwarcie nastąpiło 19 marca 1933 roku, w dzień imienin Piłsudskiego.
W ten sposób Jarosław otrzymał budynek z nowoczesną salą kinową
obleganą przez żołnierzy i mieszkańców Jarosławia, oraz dodatkowe miejsce dla pracy kulturalno-oświatowej w wojsku. Niejednokrotnie generał
Wieczorkiewicz przyjmował tu swoich gości, a przed budynkiem odbywały się defilady wojskowe. W czasie II wojny światowej pełnił on funkcję
niemieckiego domu żołnierza. Cały czas działało kino wtedy nazywane
Urania. Budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej i na jego
fundamentach zbudowano w latach 60. XX wieku kino Westerplatte.
W 1934 roku, w piętnastą rocznicę utworzenia 39 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich, w jego koszarach przy ulicy Kościuszki stanął ufundowany
przez wspomniane miasta pomnik poświęcony marszałkowi Piłsudskiemu
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Orkiestra 39 Pułku Piechoty Strzelców
Lwowskich w Domu Żołnierza przy
ul. Piekarskiej w Jarosławiu.
Fot. „Sztuka”, Jarosław, 1934 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 3575
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i walkom pułku o Lwów. Skromny monument, w formie czworokątnej, wertykalnie ustawionej płyty z tablicą inskrypcyjną i zwornikiem w zwieńczeniu
zaprojektował prawdopodobnie architekt Broniewski. Zwraca uwagę podobieństwo formalne i ideowe do ówczesnych modernistycznych realizacji
architekta i dyrektora szkoły budowlanej w Jarosławiu. W ten sposób historia
zatoczyła koło: dawne austriackie koszary stały się w 1918 roku kolebką
Wojska Polskiego w Jarosławiu i na długie lata siedzibą pułku zasłużonego
w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich.
6 sierpnia 1934 roku, w dwudziestą rocznicę wymarszu kompanii
kadrowej, zaczęto sypać w Krakowie kopiec poświęcony Piłsudskiemu,
twórcy Legionów. W tym dziele uczestniczyła cała Polska, prace trwały do
1937 roku. W akcję budowy kopca włączył się też 39 Pułk Piechoty i dlatego
w 1936 roku swoje święto obchodził w Jarosławiu i Krakowie.
Najpierw 29 kwietnia odbyły się w farze egzekwie za oficerów i szeregowych pułku poległych w walkach z Ukraińcami i bolszewikami. Następnie
wysłuchano uroczystego apelu poległych. W nocy pułk udał się pociągiem
do Krakowa. Rano wysłuchał na Wawelu mszy świętej i złożył hołd prochom
Marszałka, a następnie udał się na Sowiniec budować kopiec. Złożył tam
ziemię z dwudziestu pobojowisk, na których walczył i z miejscowości
Rebizanty w powiecie biłgorajskim, do której trafił Piłsudski po ucieczce
z carskiego więzienia. Na Sowiniec pośpieszył także Związek Strzelecki
z Jarosławia z ziemią pobraną z grobów powstańców styczniowych pochowanych w Jarosławiu: Leona Czechowskiego, Juliana Mokrzyckiego
i Henryka Malejkowskiego. W podniosłej uroczystości w Jarosławiu udział
wzięli starosta jarosławski Franciszek Frączkowski, burmistrz Stanisław
Sierankiewicz, proboszcz Władysław Opaliński, wojsko, młodzież i organizacje niepodległościowe.
W tym czasie w Jarosławiu wojsko nadawało ton życiu społeczno-kulturalnemu, organizowało zbiorową pamięć historyczną, bardzo aktywnie
prowadziło narrację historyczną w kierunku kultu legionowego i marszałka
Józefa Piłsudskiego. Współpracowało w tym zakresie z władzami starościńskimi, miejskimi, ze szkołami i organizacjami społeczno-kulturalnymi.
W tej polityce młodzież szkolna była priorytetowym celem indoktrynacji.
Tablicę z brązu z płaskorzeźbą Józefa Piłsudskiego odsłonięto 18 marca
1931 roku, w dwudziestą rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami, w westybulu Państwowego Gimnazjum imienia Augusta Witkowskiego przy ulicy
Ducha świętego. Na tabliczce inskrypcyjnej umieszczono napis tej treści:
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Idź i czyń. Pamiątka budowy Kopca Józefa
Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie.
Druk, proj. S. Chrostowski, 1935 r.
Zbiory Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, syg. MJ-AmJ 434/24a
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Roku 1930
Pierwszemu Marszałkowi Polski
Józefowi Piłsudskiemu
Budowniczemu Odrodzonej Polski
W Dziesiątą Rocznicę
Wyzwolenia Ojczyzny od Najazdu Bolszewickiego

Uroczystość zaszczycili dowódca garnizonu Jarosław generał Wacław
Wieczorkiewicz, starosta Edmund Prezentkiewicz, burmistrz Stanisław
Sierankiewicz, legionista kapitan Serafin Dobrzański, dowódcy wszystkich pułków jarosławskich, dyrektorzy szkół, instytucji i przedsiębiorstw,
prezesi organizacji społecznych. Przemawiali dyrektor szkoły Bronisław
Wiśniowski, który mówił o wychowaniu młodzieży w duchu państwowym,
następnie radca Prezentkiewicz, który tablicę odsłonił, a następnie Wieczorkiewicz, który walczył przy boku Piłsudskiego w Legionach, przedstawił
jego dokonania dla Polski.
W 1934 roku w gimnazjum I przy ulicy 3 Maja, które obchodziło pięćdziesiątą rocznicę utworzenia szkoły, odsłonięto w czasie zjazdu absolwentów tablicę poświęconą uczniom, którzy życie oddali za Polskę w latach
1914–1920. Umieszczono na niej 68 nazwisk. W następnym roku decyzją
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia publicznego nadano szkole imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Autorem tego pomysłu był Jan
Harlender absolwent gimnazjum, działacz niepodległościowy, sekretarz
Magistratu i Rady Miejskiej, twórca muzeum i Stowarzyszenia Miłośników
Starego Jarosławia. Uroczystość nadania imienia połączona z odsłonięciem
popiersia Marszałka odbyła się 10 listopada 1935 roku. Autorem rzeźby
był profesor Franciszek Dec. Została ona umieszczona w holu przy tablicy
pamiątkowej na tle okna ozdobionego witrażem autorstwa architekta Tadeusza Broniewskiego. Witraż wykonali uczniowie III klasy gimnazjum,
Władysław Forczyk i Wojciech Kornafel.
W Jarosławiu nadszedł też czas upamiętnienia kompanii legionowej
i Serafina Dobrzańskiego. Bowiem z powodu braku zainteresowania nie
powiodła się podjęta przez Dobrzańskiego inicjatywa zorganizowania obchodów dziesiątej rocznicy wymarszu kompanii do Legionów. Udało się to
dopiero dziesięć lat później, w 1934 roku, na fali wzmożenia patriotycznego
organizowanego i podsycanego przez instytucje państwowe, w których
decydującą rolę odgrywali piłsudczycy. Organizatorem uroczystości było
starostwo, magistrat i wojsko, szczególnie 3 Pułk Piechoty Legionów, który
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Gimnazjum I przy ul. 3 Maja w Jarosławiu.
Uroczystość patriotyczna z okazji 76. rocznicy
wybuchu powstania styczniowego, z udziałem
Józefa Baranowskiego, ostatniego żyjącego
w Jarosławiu powstańca styczniowego. Od lewej
stoi dyr. Gimnazjum Wacław Nartowski, z prawej
ks. prefekt Jan Stączek, w tle poczet sztandarowy.
Fotografia, Jarosław, styczeń 1939 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF 1256
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wspólnie z 2 pp Legionów mającym w swoich szeregach 15 Kompanię Jarosławską współtworzył 2 Brygadę Legionów. Ponadto mocno zaangażował się
Związek Legionistów Polskich z prezesem Mieczysławem Galuchowskim,
urzędnikiem pocztowym i Powiatowy Związek Strzelecki z prezesem Zygmuntem Tyralskim.
Skromny, niewysoki monument stanął na skwerze przy Sokole. Otrzymał
on czysto geometryczną formę bez żadnych ozdób, tylko skontrastowaną
kolorystycznie. Całość wykonano w jasnym betonie, a tablicę inskrypcyjną
w czarnym marmurze. Została ona ujęta po bokach w masywne, graniaste
słupy, ścięte od góry. Autorem projektu był architekt Broniewski, a wykonawcą budowniczy Jan Łabudzki. Tablica zawierała napis następującej treści:
W Dwudziestoletnią Rocznicę
Wyjścia z Ziemi Jarosławskiej
Kompanji Legionowej w Boje
O Wolność Ojczyzny
1914–1934

Główna uroczystość rocznicowa miała miejsce 27 października 1934 roku.
Przybyło na nią 38 legionistów z kompanii jarosławskiej wraz z kapitanem
Serafinem Dobrzańskim. Świętowanie rozpoczęto tradycyjnie w farze uroczystą mszą. Stamtąd rzesza ludzi: władze, szkoły, organizacje społeczne
udała się w pochodzie pod gmach Sokoła specjalnie udekorowany na tę
okazję. Pomnik odsłonił i mowę wygłosił poseł Bronisław Wojciechowski,
prezes Zarządu Okręgu Związku Legionistów we Lwowie. Na akademii
w Sokole przemawiał generał Wieczorkiewicz i podpułkownik Stanisław
Rutkowski, zastępca dowódcy 3 pp Legionów. Pomnik nie przetrwał niemieckiej okupacji, ocalała tylko tablica przechowana przez jarosławskich
strażaków. W karnawale Solidarności została odnaleziona i 11 listopada
1988 roku uroczyście wmurowana w zachodnią fasadę Sokoła.
W 1935 roku, ale 5 maja czyn legionowy i jego twórcę Józefa Piłsudskiego
upamiętniono w klasztorze sióstr Niepokalanek na Głębokiej w Jarosławiu.
Tam w czasie I wojny światowej mieścił się szpital Czerwonego Krzyża,
w którym w latach 1915–1917 leczyli się ranni i chorzy legioniści. W grupie
około 200 żołnierzy, których odwiedził brygadier Piłsudski, był również
Wacław Jędrzejewicz, w latach 1933–1934 minister wyznań religijnych
i oświecenia publicznego. W klasztorze pozostały po nich legionowe pamiątki, własnoręcznie pisane życiorysy, wiersze, dramaty, listy, pocztówki
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Uroczystość odsłonięcia pomnika
Niepodległości, proj. arch. Tadeusza
Broniewskiego, poświęconego legionistom
z ziemi jarosławskiej, którzy pod wodzą
Serafina Dobrzańskiego wymaszerowali
w 1914 roku spod gmachu Sokoła do
Krakowa, aby walczyć w Legionach
Polskich. Wśród uczestników uroczystości
był kpt. Dobrzański; stoi ubrany w płaszcz
wojskowy w grupie z prawej strony.
Fotografia, Jarosław, 1934 r. Zbiory Narodowe
Archiwum Cyfrowe, syg. 1-P-3670
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i rysunki. Były one eksponowane na wystawie towarzyszącej odsłonięciu
tablicy, która zawisła w klasztornym holu. Wykonana w białym marmurze
zawierała następującą treść:
Pamięci Legionistów Polskich,
którzy przebywali tutaj w latach 1915–1917
i życie swe oddali,
by czynem wojennym
budzić Polskę do Zmartwychwstania

Na żądanie władz niemieckich została ona zdemontowana i ukryta przez
Franciszka Dorobę w jego domu przy ulicy Kościuszki. Na nowo odkryta przez
Janinę z Dorobów i Tadeusza Mazurkiewiczów wróciła do niepokalanek.
Ponowne wmurowanie odzyskanej tablicy na fasadzie kaplicy niepokalanek
odbyło się 5 maja 1999 roku z udziałem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka,
wojska, władz wszystkich szczebli, młodzieży i mieszkańców Jarosławia.
Patriotycznej uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa zorganizowana przy udziale muzeum w Jarosławiu.
W 1936 roku w Jarosławiu uhonorowano dużą grupę bohaterów I wojny
światowej, wojny z Ukraińcami i bolszewikami. Swoje ulice otrzymali biskup
honorowy Legionów Polskich Władysław Bandurski, generałowie Wacław
Iwaszkiewicz (obecnie ulica Bolesława Limanowskiego), Gustaw Dreszer
(obecnie ulica Bolesława Chrobrego), brygadier Czesław Mączyński. A w nazwach ulic Drużynieckiej, Strzeleckiej, Rokitniańskiej, Zadwórzańskiej
(te dwie ostatnie usytuowane w rejonie stadionu JKS, dzisiaj nie istnieją)
uczczono zbiorowy wysiłek polskiego żołnierza w walce o Niepodległą.
W Jarosławiu wszystkim uroczystościom państwowym i miejskim towarzyszyła patriotyczna pieśń wojskowa. Wykonywały ją chóry, orkiestry
i soliści. Pieśń łączyła żołnierzy i cywilów, różne pokolenie i stany. Poprzez
wielokrotne słuchanie i powtarzanie uczyła ona historii i patriotyzmu,
budziła silne uczucia dumy i radości; pozwalała na identyfikację z żołnierzami – obrońcami Ojczyzny. Pieśń popularyzowała poszczególne pułki
wojskowe, ponieważ opowiadała ich historię i tradycje bojowe. Szczególną
rolę w tym zakresie odegrały pieśni legionowe, znane i lubiane do dzisiaj,
ciągle śpiewane. Proste, łatwo wpadając w ucho, teksty i melodie, wczoraj
i dzisiaj w jakiś szczególny sposób odzwierciedlają uczucia i tęsknoty
Polaków. W tym tkwi siła pieśni wojskowej, a szczególnie legionowej. Sam
Piłsudski i wielu dowódców pułków legionowych doceniało patriotyczną,
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Orkiestra reprezentacyjna
Garnizonu Jarosław.

Orkiestra 39 Pułku Piechoty
Strzelców Lwowskich w koszarach
przy ul. Kościuszki w Jarosławiu.

Fotografia, Jarosław, l. 30. XX w. Zbiory
Jerzy Czechowicz, syg. JC 156

Fot. „Sztuka”, Jarosław, 1933 r. Zbiory Muzeum
w Jarosławiu Kamienica Orsettich, syg. MJF-Arch 3573
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edukacyjną, wychowawczą i rozrywkową rolę pieśni. Stąd już w okopach
powstawały zespoły muzyczne czy kółka poetyckie. Pisano teksty i komponowano melodie. Legiony były wojskiem rozśpiewanym.
W 3 Pułku Piechoty Legionów chór powstał już w 1915 roku w Rarańczy,
a orkiestra cztery lata później w Radomiu przy kadrze batalionu zapasowego.
Najwyższy poziom i wielką popularność zyskała pod batutą kapelmistrza
porucznika Tadeusza Dawidowicza, który pracował z nią w Jarosławiu od
1930 roku. Już wtedy członkiem zespołu był Michał Zieliński, twórca wielu
piosenek w tym najsławniejszej Serce w plecaku. Orkiestra dawała koncerty w Jarosławiu, Nisku, Przeworsku, Leżajsku i Tarnobrzegu. W sezonie
letnim stale występowała w Truskawcu i czasami w Iwoniczu Zdroju. Odnosiła sukcesy na festiwalach orkiestr wojskowych Okręgu Korpusu nr X
w Przemyślu. Występowała w 1929 roku na Wystawie Krajowej w Poznaniu.
Według oceny Ministerstwa Spraw Wojskowych należała do najlepszych
orkiestr w wojsku polskim.

Michał Zieliński (1905–1972),
podoficer, zawodowy muzyk, nauczyciel, działacz społeczny
Urodził się 15 września 1905 roku w Jarosławiu w rodzinie Jędrzeja małorolnego
chłopa, który dorabiał jako woźnica i Rozalii z Tokarzów. Wcześnie osierocony przez
ojca, edukację ukończył na siedmiu klasach Szkoły Wydziałowej imienia księdza
Piotra Skargi i zaraz zaczął pracować. Najpierw na budowie, a następnie w warsztacie
ślusarskim i stolarskim. Uczęszczał do szkoły przemysłowej, której nie ukończył.
Jego życie zmieniło się diametralnie po obozie przysposobienia wojskowego z 1924
roku. Wtedy wstąpił ochotniczo do wojska i otrzymał przydział do 3 Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. W wojsku grał w pułkowej orkiestrze na oboju, flecie
i perkusji. Był wszechstronnie uzdolnionym muzycznym samoukiem. Po odejściu do
rezerwy pracował jako instruktor Towarzystwa Szkoły Ludowej w Laszkach, gdzie
kierował orkiestrą i uczył gry na instrumentach. Stamtąd wrócił do wojska w charakterze zawodowego orkiestranta. Rozwinął skrzydła pod nowym kapelmistrzem
Tadeuszem Dawidowiczem. W Muzyku Wojskowym z 1929 roku ukazały się dwa
wiersze Zielińskiego: Zagraj mi jeszcze i Grajek. Natomiast w Informatorze Muzycznym
Orkiestry Zdrojowej w Truskawcu z połowy 1933 roku zamieszczono pięć piosenek
jego autorstwa: Idź na Horodyszcze, Polka Śmieszka, Świr - świr mazur, Po szklaneczce,
oraz w Truskawcu być – Naftusię pić utwór opracowany wspólnie z Dawidowiczem.
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Michał Zieliński (1905–1972)
podoficer 3 Pułku Piechoty Legionów,
zawodowy muzyk, nauczyciel,
autor piosenki Serce w plecaku.
Fotograf nieznany, Jarosław, lata 30. XX w.
Zbiory Jadwigi Spiradek.
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We wrześniu 1933 roku Zieliński napisał swój największy przebój Serce w plecaku.
Piosenka od razu zdobyła dużą popularność i w odpisach krążyła wśród kuracjuszy
Truskawca co w przyszłości zaowocowało walką o prawa autorskie. Na szczęście
w 1938 roku Serce w plecaku ukazało się w almanachu Wiersze żołnierskie i jako autora
podano Zielińskiego. W kampanii wrześniowej walczył on w obronie Warszawy.
W czasie okupacji pracował w niemieckiej firmie AEG w Żurawicy. Tymczasem
Serce w plecaku śpiewano jako anonimową piosenkę na wszystkich frontach II wojny
światowej, w oflagach, partyzantce i powstaniu warszawskim. W tej formie ukazała
się też w konspiracyjnym wydawnictwie Gebethnera i Wolfa. Dopiero w 1946 roku
Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych przyjął Zielińskiego w poczet
członków i uznał jego autorstwo mimo starań fałszywych autorów. Po wyzwoleniu Jarosławia został wcielony do 8 Batalionu Zapasowego i trafił do orkiestry
wojskowej. Służbę wojskową w stopniu starszego sierżanta zakończył w Ostródzie,
gdzie krótko mieszkał z rodziną. W 1951 roku wrócił do Jarosławia, pracował jako
kierownik świetlicy w cukrowni w Przeworsku i w Powiatowej Radzie Związków
Zawodowych. W 1951 roku kierował Powiatowym Domem Kultury w Jarosławiu.
W latach 1951–1968 był nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Jarosławiu. Uczył gry na flecie, oboju i instrumentach perkusyjnych. Prowadził
też kółko fotograficzne. W 1968 roku przeszedł na emeryturę. Był żonaty z Teresą
Dudek, mieli dwie córki: Wiesławę i Jadwigę. Zmarł w 1972 roku i został pochowany
na starym cmentarzu w Jarosławiu. W rodzinnym mieście został upamiętniony
tablicą pamiątkową na gmachu kasyna garnizonowego autorstwa artysty rzeźbiarza
Stanisława Lenara, a w Ostródzie tablicą na ścianie domu, w którym mieszkał.

Michał Zieliński jest twórcą wielu piosenek rozrywkowych, ale sławę,
wywalczoną w długiej batalii o prawa autorskie przyniosło mu Serce w plecaku. Niewątpliwie ta piosenka niesie w swoim przekazie treści uniwersalne,
ponieważ największą popularność zdobyła w czasie II wojny światowej
i później. Towarzyszyła żołnierzowi polskiemu na wszystkich frontach wojennych, w partyzantce i powstaniu warszawskim. Ogromną popularność
zyskała w PRL-u po premierze filmu Zakazane piosenki z 1949 roku, w którym stanowiła między innymi tło muzyczne. Jej przekaz ideowy dotyczący
żołnierskiej doli, miłości i tęsknoty jest aktualny do dziś, ponieważ piosenkę
znają wszyscy, jest chętnie śpiewana i słuchana na występach i koncertach.
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Piosenka Serce w plecaku,
tekst kpr. Michała Zielińskiego
z 3 pp Legionów w Jarosławiu.
Druk, Jarosław, 1933 r. Zbiory Muzeum w Jarosławiu
Kamienica Orsettich, syg. MJ-AmJ 533/32
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Malinowski Piotr 96
Malinowski Tadeusz 87
Malinowski Walenty 70
Małecki Zdzisław 100
Małkowski Józef 79
Marcinkiewicz 33
Maria Kazimiera 5
Martyński Paweł 31
Masłowski 36
Maurin A. 13
Mazurkiewicz Tadeusz 144
Mączyński Czesław 84, 114, 144
Meinhart August 79
Meinhart Józef 79
Mężowicz Szymon, ksiądz 26
Micewski Edward 49
Michalik Jan 84
Michna Franciszek 33
Michna Rozalia (Lorenc) 33
Michna Wojciech, ksiądz 31, 33–34,
44
Mickiewicz Adam 26, 57
Miednikow Gieorgij 40
Milli Zygmunt 100, 103–104, 111
Miniewski 49
Mirtyński Zygmunt 81
Misson Kazimierz 87
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Młynarski Feliks 79–80
Mokrzycki Julian 47, 138
Moraczewski Jędrzej 104
Morgenbesser Aleksander 28
Morgenbesser Edward 30
Morgenbesser Edward 30
Morgenbesser Hipolit 30
Morgenbesser Katarzyna (Ogonowska) 28
Morgenbesser Magdalena (Mendykowska) 30
Morgenbesser Stanisław 28
Morgenbesser Stefania 30
Morski Ignacy 10
Morska Magdalena z Dzieduszyckich
12–13
Muszka Antoni 44
Mścisz Władysław 90
Myczkowski Stefan 96
Myszkowski Ludwik 75
Nabielak Robert 28, 30
Napoleon Bonaparte 21
Narbut–Łuczyński Jerzy 134
Nartowski Wacław 141
Nazimska Teofila 44
Niedziałek Piotr, ksiądz 87
Niemczyk Zdzisław 100
Niewiarowska Jadwiga 100
Niewiarowska Olga 84, 100
Nigburski Karol 42
Nitrebski Fabian 52
Nowak–Przygodzki Antoni 84–85
Nowotarska Władysława 84
Nycz Leon 110
Olszewska Emilia 72
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Opaliński Władysław, ksiądz 138
Organ Antoni 85
Ornatowski Józef 52
Orsetti Franciszek 12
Orsetti Józef 12
Orsetti Wilhelm 12
Osiński Aleksander 134
Oskar II Fryderyk, król szwedzki 64
Ostrowski Dionizy 46–47
Ostrowski Wiktor 73, 99
Paderewski Ignacy 97
Paszkiewicz Barbara 44
Paszkiewicz Gustaw 120, 134, 136
Patkiewicz Jan 44
Patkiewicz Władysław Roman 44
Pączek Walenty, ksiądz 134
Pfeffer Abraham 63
Pieniążek Jan 111
Pieniążek Stanisław 112
Piłsudski Józef 56, 81, 99, 102, 124,
132–133, 138, 140, 142, 144
Piotr I, car 6
Pląskowski Władysław „Odrowąż” 49
Poletyło Anzelm 44
Poniatowski Stanisław August, król
Rzeczypospolitej Obojga Narodów 8, 54
Pol Wincenty 40
Polakiewicz Feliks 42
Poniatowski Józef, książę 19–21,
83–84, 97
Potocki Alfred 33
Potocki Stanisław 8
Potocki Józef 8
Prek Ksawery 31
Prek Stanisław 31

Pretorius Jan 111
Prezentkiewicz Edmund 135, 140
Probstein Henryk 127
Prus Niewiadomski Gracjan 26–27
Prus Niewiadomski Jakub 31
Prus Niewiadomski Ksawery 27,
31–32
Prus Niewiadomski Marceli 27, 31
Prus Niewiadomski Michał 27, 31
Pryliński Tomasz 61
Prymon Andrzej 81
Przewrocki Marcin 111
Przybylski Wiktor 49
Puchalski Józef 36, 42, 45
Pułaski Kazimierz 9
Pustowójtówna Henryka 35
Pysz 84
Pyzik Stanisław 100, 102, 104, 111
Radzikowski S. E. 11
Rafael 21
Rakoczy Franciszek II książę Siedmiogrodu 6
Rawski Michał 96, 109, 111
Rej M. 11
Remizowski M. 96
Reynerowicz Jan 45
Roch Michał 47
Rochenbrun Franciszek 35
Roga Antoni 111
Roga Błażej 81, 87
Rogoziński Rudolf 42
Rohm Irena 96
Rohm J. 96
Roja Bolesław 111, 114, 117
Rojewski Hieronim 49
Roliński Antoni 42

Romankiewicz Wiktor 90
Romanow Konstanty, Wielki Książe
26
Romanowski Teofil „Boża Wola” 49
Rożniecki Aleksander 19
Różycki Samuel 28
Rucki Andrzej 49
Ruczka Julian 49, 51
Runge Jan Fryderyk 17
Runge Ferdynand 18, 28–29, 52
Runge Karolina (Weiss) 17
Ruppert Antonina 45
Rutkowski Stanisław 63–64, 142
Rybicki Wojciech 78
Rychlik Ignacy 75, 77, 92, 94, 96, 102,
104
Rychlik Julia 96–97
Rychlik Kazimierz 100
Rymkiewicz , porucznik 47
Ryziński Kazimierz 81, 84
Rzepecki Adam 84
Rzepecki Antoni „Białynia” 47
Salezy Franciszek 49
Salver Julia 109
Sanguszko Władysław 30, 44
Sapieha Adam, książe 36, 45
Sapieha Jadwiga 52
Sasorski Stanisław 81
Schels Antoni 42
Schaffer Samuel 122
Schubert Johann 104, 106
Siara Stanisław 81
Siarczyński Franciszek, ksiądz 19,
21, 30
Siemieński–Lewicki Stanisław 66, 96
Sieniawska Elżbieta z Lubomirskich 6
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Sieniawska Maria Zofia 6
Sieniawski Adam Mikołaj 6
Sieniawski Józef 90
Sierankiewicz Stanisław 135, 138, 140
Sierpiński Stanisław 26
Sikorski Władysław 78
Skarbek Aleksander 106
Skarbowski Kazimierz 99
Skowronek Andrzej 80
Skrzynceki Jan 25, 54
Słaby Józef 112, 114
Słoniewska Helena 84
Słoniewski Władysław 48–49
Słoniewska Zofia 84
Słowacki Juliusz 26
Smotrecki Henryk 136
Sobański Marcel 44
Sobek Jan 111
Sobieski Jan III, król Rzeczypospolitej 5
Sobolewska Emilia 24
Sobolewski Zygmunt 96
Sowiński Józef 25
Spiegel Samuel 78
Sroczyński 52
Stadion Franciszek 34
Stadnicki Jan 44
Stanecki Mieczysław 96
Starkel Juliusz 36
Stawarski Józef 90
Stączek Jan, ksiądz 141
Steindl Ludwik 49
Steindl Józef 90
Stern Jakub 111
Stobiecki Jan 61
Stręk J. 94
Strzelecki K. J. 72
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Stojałowski Stanisław, ksiądz 33
Stopa Józef 100, 103
Sudoł Antonina (Bieleń) 83
Sudoł Franciszek 81, 83, 134
Sudoł Sebastian 83
Sulikowska Tekla 44
Sulimirski Wit 21
Suworow Aleksander 21
Swach Adam 7
Sykutowski 90
Szani Adam 134
Szczerba Jakub 44
Szelewijka Piotr 69
Szpaczyński Stanisław 79
Szpetnar Stanisław, ksiądz 79–80
Szpetnar Jan 90
Szwedkowski J. K. 39
Śliwiński Daniel 81
Świąder Jan 100
Śmiechowski Józef 44
Talowski Teodor 73
Tarnowski Jan 16
Tarnowski Juliusz 44
Tarnowska Felicja 44
Tarnowski Stanisław 44
Tokarczuk Ignacy, arcybiskup 144
Truszkowski Aleksander 49, 51, 87
Truszkowska Zofia Maria 60
Trzasko–Durski Zygmunt 136
Tylko Andrzej 79
Tyralski Zygmunt 142
Tyssowski Jan 30
Uberalówna Elżbieta 84
Uciek Grzegorz 42

Unger E. M. 120
Wacławski Franciszek 31
Wadowski 52
Waligórski Aleksander 44
Wapiński Eliasz 7
Wapińska Pelagia 7
Wawel–Loius Józef 18
Waydowicz Jakub, ksiądz 33
Weigl Fryderyk 96
Weiss Gustaw Adolf 17, 44–45, 59
Weiss Wilhelm 17
Węcławowicz Franciszek 100, 111
Wiech Michał 90
Wieczorkiewicz Janina (Awenarius)
126
Wieczorkiewicz Józef 124
Wieczorkiewicz Julia (Tomaszewska) 124
Wieczorkiewicz Tomasz 126
Wieczorkiewicz Wacław Scaevola
120, 122, 124–126, 128, 136, 140,
142
Wieczorkiewicz Wojciech 126
Wierzbicki Tomasz 49
Wiesiołkowski Franciszek 52
Wilczek Stanisław 111
Wilson Woodrow 97
Wilusz Adam 93–94
Wirstlein Hieronim 79
Wiśniowski Bronisław 140
Wiśniowski Teofil 30, 80–81
Witkowski August 138
Witos Wincenty 104, 115
Wizimirski Adolf 79
Wężykowski 27
Wnorowski 52

Wodzicki Władysław 44
Wojciechowski Bronisław 142
Wojciechowski Feliks 47
Wojtanowicz Zygmunt 99
Wojtkowski Adolf 49
Wolski E. 96
Wondaś Andrzej 61, 73, 87, 97, 99, 102,
104–106, 111, 130
Wortman J. 96,
Wrześniak Antoni Wincenty, dominikanin 47
Wysocki Karol 42
Wysocki Piotr 25
Wysocki Józef 36, 38, 45
Wyspiański Stanisław 40
Viktorin Stanisław 79
Vogel L. 96
Zabdyr Michał 123, 130, 134
Zabłocki Franciszek 24
Zając Józef 134
Zajezierski Franciszek 111
Zaliwski Józef 24
Załęski Jan Erazm Maksymilian
„Ślubicz” 47
Zamoyski Stefan 36, 45, 52
Zamoyski Władysław 54
Zawada Tomasz 49
Zawadzki Franciszek 7
Zawirski Władysław 47
Zbierzchowski 33
Zbrożek Jan „Jasieńczyk” 49
Ziegler Herman 62
Zielińska Jadwiga 148
Zielińska Maria 97
Zielińska Rozalia (Tokarz) 146
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Zielińska Teresa (Dudek) 148
Zielińska Wiesława 148
Zieliński Ignacy, ksiądz 28
Zieliński Jacek 73, 96, 99
Zieliński Jędrzej 146
Zieliński Michał 146–148
Zieliński Zygmunt 90, 97
Ziembicki Henryk 47

Ziembiński 49
Ziemiałkowski Florian 38, 45
Zys Adam 100
Żeligowski Lucjan 119, 130, 136
Żurak Andrzej 44
Żymirski Franciszek 26
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