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Z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
1 czerwca jest od 1955 r. obchodzony w Polsce jako Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. Ponieważ w czerwcu tego roku mija 15 lat od uroczystego otwarcia 
odtworzonego Cmentarza Obrońców Lwowa, to w Dniu Dziecka przypominamy 
losy najmłodszych obrońców miasta pochowanych na nekropolii zwanej 
popularnie Cmentarzem Orląt Lwowskich, a upamiętnionych we Wrocławiu 

m.in. okazałym pomnikiem i nazwą placu w centrum miasta.  

1 CzerWCa 
Dzieci Lwowa – Orlęta Lwowskie

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Miasto umarłych, ogród snu i miłości, poglą-

dowa lekcja historii, kotwica polskiej pamięci 

narodowej, czyli Cmentarz Łyczakowski we  

Lwowie założony w 1786 r. Jedna z najważniej-

szych polskich nekropolii narodowych, na której  

spoczywa sześć pokoleń walczących o wolność  

i niepodległość ojczyzny. Najchętniej odwie-

dzaną przez polskie wycieczki jego częścią jest 

Cmentarz Obrońców Lwowa kryjący szczątki 

ok. 2500–3000 osób. Podanie konkretnej liczby 

nie jest niestety proste – nie wystarczy policzyć 

krzyży i pomników nagrobnych, a wszystko 

przez trudną i, niestety, bardzo tragiczną histo-

rię tej nekropolii założonej już w 1918 r., którą 

po zniszczeniach dokonanych w czasie kilku 

powojennych dekad udało się odbudować i po- 

nownie otworzyć dopiero 24 czerwca 2005 r.  

Wiadomo, że do dnia wybuchu II wojny świa-

towej na cmentarzu tym spoczęło 2859 osób, 

w tym 1926 poległych na polu walki i 933 zmar- 

łych po zakończeniu walk. Pierwszych obrońców 

pochowano tu już 24 listopada 1918 r. Byli 

to: 23-letni Zygmunt Menzel, 19-letni Józef 

Kurdyban oraz 21-letnia Felicja Sulimirska.

O młodych obrońcach Lwowa – szczególnie 

tych, którzy walczyli o miasto w okresie od 

listopada 1918 r. do lipca 1919 r. – mówi się  

Widok na Cmentarz Obrońców Lwowa od strony Pohulanki krótko przed wybuchem II wojny światowej,  
fot. A. Lenkiewicz, domena publiczna
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Orlęta Lwowskie. Podczas walk poległo wówczas  

ok. 10 tys. żołnierzy. Ponad jedna czwarta, czyli  

ok. 2600 obrońców, nie miała ukończonych  

25 lat. Wielu pochowanych zostało na specjalnie 

dla nich utworzonej kwaterze na Łyczakowie, 

część spoczęła też na Cmentarzu Janowskim 

we Lwowie. Aż 1421 młodocianych obroń-

ców Lwowa było niepełnoletnich. Wśród nich 

byli: 1 dziewięciolatek, 7 dziesięciolatków, 

2 jedenastolatków, 33 dwunastolatków, 74 

trzynastolatków, 127 czternastolatków, 257 

piętnastolatków, 384 szesnastolatków oraz  

536 siedemnastolatków. 

Legenda Orląt Lwowskich na trwałe weszła 

do polskiej mitologii narodowej, a bohaterska 

obrona Lwowa przez dzielnych i walecznych 

młodzieńców jest porównywana do takich 

wydarzeń, jak np. obrona Częstochowy przed 

Szwedami w 1655 r., zwycięstwo Sobieskiego 

pod Wiedniem w 1683 r., szarża szwoleżerów 

Kozietulskiego pod Samosierrą w 1808 r., 

dokonania Legionów Piłsudskiego w czasie 

I wojny światowej, Bitwa Warszawska, czyli 

tzw. Cud nad Wisłą z 15 sierpnia 1920 r., 

czy wreszcie obrona Westerplatte w 1939 r.  

i powstanie warszawskie w 1944 r. Centralne 

miejsce w tej  legendzie zajmuje dwóch chłop-

ców: 13-letni Antoś Petrykiewicz i 14-letni 

Jurek Bitschan. 

Antoś Petrykiewicz padł z bronią w ręce na 

Persenkówce w styczniu 1919 r. Z placu boju 

próbowała go wynieść jedna z sanitariuszek, ale 

o mały włos sama nie zginęła. Na wniosek gen. 

Romana Abrahama w 1920 r. Antoś otrzymał 

pośmiertnie Krzyż Virtuti Militari – najwyższe 

polskie odznaczenie wojenne nadawane za 

wybitne zasługi bojowe. Jako 13-latek do 

dziś pozostaje najmłodszym kawalerem tego 

odznaczenia. Początkowo był pochowany na 

jednym z pól cmentarza, ale 9 listopada 1932 r.  

jego ciało spoczęło w nowo powstałych tuż 

przy Kaplicy Orląt Lwowskich katakumbach, 

gdzie złożono szczątki 72-poległych obrońców 

Lwowa poległych w pierwszych dniach walk  

w listopadzie 1918 r. na różnych odcinkach 

frontu. Na Cmentarzu Obrońców Lwowa spo- 

czywa też jego brat, ojciec i wuj – wszyscy brali 

udział w walkach. 

Grób Antoniego Petrykiewicza poległego na Persenkówce 14 stycznia 1919 r., katakumby Cmentarza Obrońców Lwowa, 
fot. Kamilla Jasińska, fot. Antoniego – domena publiczna 
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Historia niespełna 14-letniego Jurka Bitschana 

jest nieco inna, a to za sprawą m.in. listu zosta- 

wionego ojczymowi, który nie chciał go puścić 

do walki. Jurek pisał w nim: „Kochany Tatusiu, 
idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę 
okazać, że znajdę na tyle siły, by móc służyć  
i wytrzymać. […] Obowiązkiem też moim jest  
iść, gdy mam dość sił, a wojska braknie ciągle dla 
oswobodzenia Lwowa. Z nauk zrobiłem już tyle,  
ile trzeba było. Jerzy”. Jurka oddano pod opiekę  

doświadczonego żołnierza pchor. Aleksandra 

Śliwińskiego. Razem z nim i całym oddziałem 

Jurek udał się w stronę Pohulanki na Cmentarz 

Łyczakowski, gdzie toczyła się bitwa ze strzel- 

cami siczowymi. Był 21 listopada 1918 r.  

Jurek strzelał zza pomnika pomiędzy kaplicami  

Barczewskich i Fogtów. Gdy chciał przesko-

czyć na drugą stronę alejki, przeszył go grad  

kul. Padł, ale nadał próbował strzelać, resztka- 

mi sił trzymając karabin. Chwilę później zginął  

jego opiekun pchor. Śliwiński. Ostrzał był tak 

silny, że oddział musiał się wycofać, a ciała 

Grób Jerzego Bitschana poległego na Cmentarzu Łyczakowskim 21 listopada 1918 r., katakumby Cmentarza Obrońców Lwowa, 
fot. Kamilla Jasińska, fot. Jerzego – domena publiczna 

Nagrobek na pierwotnym miejscu spoczynku Jurka 
Bitschana, w miejscu, w którym zginął, fot. Kamilla Jasińska
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Jurka, jego opiekuna oraz innych poległych, 

musiały pozostać na miejscu pomiędzy nagrob-

kami. Ciało leżącego na skrwawionym śniegu 

i okrytego białymi chryzantemami Jurkami 

znalazł następnego dnia rano jego ojczym. 

Osiem dni później ten młody obrońca Lwowa 

skończyłby 14 lat.

Bitschana i Śliwińskiego tymczasowo pocho-

wano w tym miejscu, w którym zginęli. Później 

przeniesiono ich ciała na Cmentarz Orląt.  

W listopadzie 1932 r. Jurka – tak jak i Antosia 

– pochowano w katakumbach. W miejscu, gdzie 

poległ, do dziś znajduje się dobrze zachowany 

jego dawny nagrobek. 

Najmłodszy obrońca Lwowa, Stefan Weso-

łowski (1909–1987), miał 9 lat, gdy uciekł  

z domu i dołączył do jednostek broniących 

miasta w 1918 r. Był najmłodszym kapralem 

Wojska Polskiego. Szczęśliwie dożył spokojnej 

starości – zmarł w wieku 78 lat, 1 kwietnia 

1987 r. na Florydzie w USA. Jako kawaler 

Orderu Virtuti Militari i ponad 50 innych 

odznaczeń, uważany jest za bohatera dwóch 

narodów: Polski i USA.

Najdłużej żyjącym spośród obrońców Lwowa  

z 1918 r. był płk Aleksander Sałacki (1904–2008)  

– uczestnik trzech wojen obronnych w 1918, 

1920 i 1939. Gdy stanął do walki o Lwów miał 

14 lat. Zmarł w 2008 r. w Tychach i tam został 

pochowany. Miał 104 lata.

Najmłodszym pochowanym na Cmentarzu 

Obrońców Lwowa jest Oswald Anissimo, za- 

mordowany wraz z całą rodziną 18 listopada 

1918 r. w wieku 6 lat. Jego rodzina zginęła  

w ramach akcji dziesiątkowania mieszkańców 

tych budynków, z których padały strzały do 

wojsk ukraińskich. Była to akcja represyjna 

zapowiedziana przez atamana Wytowskiego. 

Mały Oswald razem z 33-letnim ojcem-legio-

nistą Michałem Anissimo zostali pochowani 

w jednej mogile (tuż przy lewym – patrząc od 

kaplicy – pylonie Pomnika Chwały). 

Stefan Wesołowski – najmłodszy 9-letni obrońca Lwowa, 
fotografia z 1918 r., fot. domena publiczna

Grób najmłodszej osoby pochowanej na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa: 6-letniego Oswalda Anissimo 

zamordowanego razem z ojcem i z nim pochowanego,  
fot. Kamilla Jasińska
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Jednym z pierwszych okazałych pomników 

wystawionych na Cmentarzu Obrońców Lwowa 

młodocianym uczestnikom walk o miasto, był  

pomnik braci Ślepowron-Kamieńskich, z pła- 

skorzeźbą przedstawiającą rozpaczające anioły,  

której autorem był Witold Rawski, artysta 

rzeźbiarz związany po wojnie z Wrocławiem. 

Marcin (lub Marian) był studentem prawa  

i ułanem. Został zamordowany w niewoli 

w 1919 r. w wieku 19 lat. Karol, student  

medycyny, poległ pod Siedliskami w 1919 r., 

mając 21 lat. Najstarszy z braci, Wiktor, zginął  

najwcześniej. Był doktorem praw, legionistą 

w randze podporucznika. Walczył w okolicach  

Szkoły Kadeckiej i Wulki. Został ciężko ranny  

podczas odpierania ataku Ukraińców na Dom  

Techników i w wyniku odniesionych ran zmarł  

5 listopada 1918 r. w szpitalu na Politechnice.  

Miał 25 lat. W obronie Lwowa udział brało  

też dwóch najmłodszych braci Kamieńskich,  

którzy przeżyli walki o Lwów i II drugą wojnę  

światową. Zachowało się ich zdjęcie wykonane 

przez zagraniczną fotoreporterkę: niższy to 

12-letni Janisław, a wyższy 13-letni Olgierd. 

Zdjęcie tych dwóch małych chłopców z wiel- 

kimi karabinami budziło ogromne poruszenie 

i było wielokrotnie publikowane przez media 

niemalże na całym świecie.

Jednym z miejsc, które niekiedy zaskakuje 

odwiedzających Cmentarz Obrońców Lwowa, 

jest płyta kryjąca pusty grób nieznanego żoł-

nierza. To właśnie ze znajdującej się tu mogiły 

29 października 1925 r. wydobyto ciało, które 

spośród innych, zostało wskazane jako to, które 

miało zostać złożone w Warszawie w budowa- 

nym wówczas Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Wyboru dokonywała Jadwiga Zarugiewiczowa 

– polska Ormianka, która w walkach o Lwów 

straciła dwóch synów.

Dwaj najmłodsi z braci Kamieńskich, którzy przeżyli walki  
o Lwów. W chwili wykonania fotografii w 1918 r. mieli 12 lat 

(Janisław, po lewej) i 13 lat (Olgierd, po prawej),  
fot. domena publiczna 

Nagrobek braci Kamieńskich – trzech, którzy zginęli  
w walkach o Lwów, fot. Kamilla Jasińska
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Zarugiewiczowa, „zgodnie z tym, co podpo-
wiadało jej serce”, jak mówiła, wskazała na  

najskromniejszą trumnę spośród kilku ekshu-

mowanych i przedstawionych jej do wyboru. 

Okazało się, że spoczywał w niej szeregowiec, 

który do boku tulił czapkę maciejówkę. Prawdo- 

podobnie był ochotnikiem. O tym, że zginął na 

polu walki, świadczyła przestrzelona czaszka  

i złamana od strzału noga. W ocenie lekarzy 

badających szczątki, w chwili śmierci nie był  

jeszcze pełnoletni. To właśnie on – kilkuna-

stoletni obrońca Lwowa, nieznany z imienia  

i nazwiska, zwany Śpiącym Rycerzem, spoczywa 

w grobie zbudowanym jesienią 1925 r. pośrod- 

ku kolumnady Pałacu Saskiego na obecnym  

pl. Piłsudskiego w Warszawie. Oddając przy 

tym Grobie Nieznanego Żołnierza hołd kilku  

pokoleniom walczącym o wolność i niepodległo 

ść ojczyzny, warto pamiętać, że spoczywa w nim 

zaledwie kilkunastoletni chłopiec, dziecko…

Płyta na mogile nieznanego żołnierza odtworzona w 2005 r. na wzór zdewastowanej po wojnie płyty z 1937 r.,  
fot. Kamilla Jasińska 

Mogiła nieznanego żołnierza zaraz po ekshumacji ciała, 1925 r., fot. za: „W obronie Lwowa i Kresów Wschodnich”,  
wyd. 1926, Straż Mogił Polskich Bohaterów
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Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie kryjący szczątki 
kilkunastoletniego chłopca poległego w walce o Lwów, 1925 r., 

fot. domena publiczna

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

We wschodniej części cmentarza św. Rodziny 

przy ul. Smętnej we Wrocławiu znajduje się po- 

mnik Orląt Lwowskich. Zaprojektowany przez 

Jana Sieka, wykonany z miedzianej tłoczonej 

blachy, został odsłonięty 11 listopada 1991 r.  

powstał z inicjatywy środowisk kresowych 

wspieranych przez wrocławskich uczonych oraz 

ówczesnego metropolitę wrocławskiego, kard. 

Henryka Gulbinowicza. Na froncie umieszczony 

jest herb Lwowa oraz cztery podrywające  

się do lotu orły. W tym czasie istniał już we  

Wrocławiu pl. Orląt Lwowskich. Nazwa ta zo- 

stała nadana przez Radę Miejską Wrocławia  

28 lipca 1990 r.

Pomnik Orląt Lwowskich na cmentarzu św. Rodziny we Wrocławiu, odsłonięty 11 listopada 1991 r.,  
fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia
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Walki na Cmentarzu Łyczakowskim w 1918 r. utrwalił malarsko Wojciech Kossak na obrazie z 1926 r.  
zatytułowanym „Orlęta – obrona cmentarza”, fot. domena publiczna

 Polecamy balladę o Jurku Bitschanie dostępną w serwisie YouTube oraz utwór „Pamięci Orląt Lwowskich”. 8

Panorama Lwowa z tzw. Wysokiego Zamku, czyli Kopca Unii Lubelskiej, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

https://youtu.be/m6YIAkCZxJc
https://youtu.be/Fo-EjNzZs2k

