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Twierdza Przemyśl

W wyniku rozbiorów Polski w 1772 roku południowe tereny Polski zostały zajęte

przez Austriaków i nazwane Galicją ze stolicą we Lwowie.

Dla monarchii austro - węgierskiej Przemyśl stanowił ważny węzeł obrony północno-

wschodnich granic i dostępu do przełęczy prowadzących w kierunku Węgier. Dzięki temu

decyzją Centralnej Komisji Fortyfikacyjnej został przeznaczony na główny plac broni w

Galicji i od 1854 roku przystąpiono do budowy fortyfikacji oraz przygotowań budowy linii

kolei żelaznej. Działania te zdecydowanie ożywiły miasto i w okresie od 1850 do 1910 roku

liczba ludności wzrosła ponad pięciokrotnie do poziomu około 55.000. W mieście powstał

także duży garnizon wojskowy. W XX wiek Przemyśl wszedł jako potężna twierdza –

Lagerfestung Przemysl, uzbrojona w 45 kilometrowy pierścień obronny z 38 fortami i

innymi dziełami obronnymi oraz liczną załogą. Zadaniem twierdzy było tworzenie punktu

oporu na planowanej linii obrony San - Dniestr. Twierdza Przemyśl miała współdziałać z

armiami polowymi, zarówno w poczynaniach ofensywnych, jak i defensywnych.

Współdziałanie polegało m. in. na byciu etapem zaopatrzeniowym dla armii działających w

polu, na umożliwieniu reorganizacji i oderwania się od przeciwnika w razie odwrotu, na

byciu zapleczem szpitalnym, itd.



Twierdza Przemyśl

W maju 1914 roku komendantem Twierdzy Przemyśl został mianowany gen. dyw.

Hermann Kusmanek von Burgneustädten.

28 czerwca 1914 roku w Sarajewie z rąk serbskiego zamachowca zginął następca tronu

austriackiego arcyksiążę Franciszek Ferdynand z małżonką. W wyniku tego zamachu 28 lipca

Austro–Węgry wypowiedziały wojnę Serbii a popierająca ją Rosja rozpoczęła mobilizację. To

z kolei spowodowało wystąpienie Niemiec przeciwko Rosji i Francji i włączenie się w te

działania Austro–Węgier. Tak więc 6 sierpnia 1914 roku Twierdza Przemyśl stała się ważnym

elementem wielkiej wojny i rozpoczęła się jej wojenna mobilizacja.

Prace związane z wyposażeniem i przygotowaniem twierdzy do udziału w działaniach

wojennych rozpoczęto od 14 sierpnia 1914 r. i brało w nich udział ok. 27.000 robotników

kierowanych przez Dyrekcję Inżynierii Fortecznej (Geniedirektion). Pod koniec sierpnia stan

załogi Twierdzy Przemyśl wynosił 80.665 osób i 8.588 koni. W wyniku prowadzonej

mobilizacji wciąż się powiększał i w dniu 17 września, tj. na początku pierwszego oblężenia,

osiągnął poziom ok. 131 tysięcy osób i ok. 21 tysięcy koni.







Poczta cywilna

W jesieni 1914 roku działała w Twierdzy Przemyśl poczta cywilna. 

Poczta Główna Przemyśl 1 miała swą siedzibę przy ul. Mickiewicza 11 natomiast urząd 

Przemyśl 2 mieścił się w Rynku pod nr 23 a urząd Przemyśl 3 na Zasaniu przy ul. 3 Maja 11. 

Dyrektorem poczty w Przemyślu był Teofil Kossonoga.

Pomiędzy Przemyślem a Medzilaborcami (obecnie Słowacja) przez Chyrów, Ustrzyki 

Dolne, Zagórz i Łupków kursował ambulans kolejowy stosujący datownik „Przemysl –

M.Laborcz / 58”.  Kursował także drugi ambulans pomiędzy Przemyślem a Tarnowem 

stosujący datownik „Przemysl – Tarnów/498”

Działały ponadto poczty cywilne w Żurawicy i Siedliskach.

Korespondencja wojskowa była wolna od opłaty pocztowej.

W pierwszym okresie wojny wprowadzono tzw. kamuflaż, polegający na utajnieniu 

miejsca nadania przesyłki za pomocą stempli okręgowych. Tylko w Przemyślu, z nieznanych 

powodów, stosowano okrągłe stemple kamuflażowe z oznaczeniem: IX – Galicja, 54 –

Przemyśl. Z tym kamuflażem różnie jednak bywało.



Poczta cywilna w jesieni 1914

 



Poczta cywilna - 1914



Stemple kamuflażowe na przesyłkach z Przemyśla

Do kamuflażu używano w 

Galicji kwadratowych stempli 

okręgowych.

Tylko w Przemyślu używano 

stempli okrągłych

IX – Galicja

54 - Przemyśl



Stemple kamuflażowe na przesyłkach z Przemyśla

Przykład niekonsekwencji w kamuflażu



Stemple kamuflażowe a poczta lotnicza

To typowa przesyłka z okresu kamuflażu 

w jesieni 1914 r.

Takie przesyłki są czasem mylone z 

przesyłkami lotniczymi z wiosny 1915 r., 

ponieważ te same stemple cenzury 

i stemple kontrolne były używane przez 

pocztę na przesyłkach lotniczych. 



Poczta wojskowa

Na potrzeby wojska utworzono poczty polowe, które były przydzielone do jednostek

wojskowych i poruszały się razem z nimi. Zorganizowana była Generalna Dyrekcja Poczty

Polowej przy Głównym Dowództwie Armii, która stacjonowała przez krótki okres w

Przemyślu i we wrześniu 1914 r. przeniosła się do Nowego Sącza. W terenie działały Główne

Urzędy Poczty Polowej przy Dowództwach Armii, Urzędy Poczty Polowej Dowództwa

Brygad i Urzędy Poczt Polowych etapowych.

W Twierdzy Przemyśl w jesieni 1914 roku funkcjonowały następujące Urzędy Poczty

Polowej (K.u.K. Feldpostamt):

-nr 7       – w Siedliskach ( wieś na płd. wschód od Przemyśla ), obsługująca jednostki                   

węgierskie      

-nr 82     – w Przemyślu, dla obsługi jednostek węgierskich

-nr 152   – w Pikulicach ( wieś na płd. od Przemyśla ), przydzielona do 108 Brygady Piechoty

-nr 159   – w Przemyślu



Poczty wojskowe



Poczty wojskowe - ambulans pocztowy



Poczty wojskowe – bardzo rzadkie przesyłki



Lotnictwo w Twierdzy Przemyśl

Podstawową jednostką lotniczą była w tym czasie Kompania Lotnicza (Fliegerkompanie).

W Twierdzy Przemyśl w jesieni 1914 r. bazowała Fliegerkompanie 11. W sierpniu 1914

bazowała na lotniskach w Stanisławowie i Lwowie, następnie trafiła do Radymna, gdzie

dowodził nią Fp. Rtm. Georg Edler von Lehmann. Od 20.09.1914 stała się forteczną

kompanią przemyską, najpierw na lotnisku w Hureczku, a w 1915 w Buszkowiczkach. Jej

dowódcą był Fp. Philipp Blaschke Edler von Zwornikkirchen,

W skład załogi Twierdzy Przemyśl wchodziły ponadto trzy balonowe oddziały forteczne

(dywizjony), sformowane przez 3.Pułk Artylerii Fortecznej im. Ks. Kinskyego:

• I Dywizjon Hptm. Juliusa Nimmerrichtera – ulokowany w Buszkowicach

• II Dywizjon Hptm. Grebenza – ulokowany w Krównikach

• III Dywizjon Hptm. Koglnigga – ulokowany w Pikulicach.



Pierwsze samoloty



Samoloty Twierdzy

Albatros

Aviatik



Piloci Twierdzy

Rttm. Nikolaus Wagner - lot 2 - listopad 1914



Piloci Twierdzy

Oblt. Rudolf Stanger  - lot 6

Oblt. Oskar Schmoczer  - lot 13



Pierwsze oblężenie Twierdzy

18 września 1914 roku rozpoczęło się pierwsze oblężenie Twierdzy

przez wojska rosyjskie. Ostatnią drogą, którą można było wydostać się z

Przemyśla były szosy zachodnie doliną Sanu na Birczę i Dynów do

Sanoka. 22 września ostrzeliwany na niej samochód pocztowy musiał

zawrócić do Twierdzy. W dwa dni później, tj. 24 września, podjęto

kolejną próbę wyprawienia poczty. Załadowano kilkanaście worków

listowych i pieniężnych na samochód, który wyjechał pod opieką

uzbrojonego urzędnika pocztowego Kosińskiego  i dodatkową eskortą

pięciu żołnierzy w kierunku na Sanok. Pod Krzywczą konwój ten

napotkał patrol rosyjski. Udało mu się jednak, mimo ostrzału, dotrzeć aż

pod Dynów, lecz na wyraźne polecenie patroli austriackich zawrócił do

Przemyśla, przywożąc cały ładunek. 26 września Przemyśl został

całkowicie odcięty od reszty monarchii i trwało to do 9 października

tego roku.



Pierwszy lot z pocztą

1 października 1914 wylądował w Twierdzy pierwszy samolot typu Albatros B1 o 

imieniu „Steffel” pilotowany przez Oblt. Aladara Taussiga ( licencja pilota nr 78 ) z 

obserwatorem, oficerem Sztabu Generalnego Hptm. Raablem, który przywiózł dla 

komendanta gen. H. Kusmanka ustną relację o rozpoczęciu ofensywy wojsk 

sprzymierzonych w kierunku Wisły. Samolot przyleciał z Nowego Sącza, gdzie była 

wówczas kwatera Naczelnego Dowództwa (AOK). Pod Dubieckiem został on ostrzelany 

przez pułk kawalerii rosyjskiej, lecz mimo uszkodzeń doleciał do Przemyśla. Wylądował 

na południe od rzeki San – na lądowisku w Hureczku.  

 

6 października wyruszył w drogę powrotną samolot pilotowany przez Oblt. Taussiga i 

Hptm. Raabla zabierając pocztę służbową  dla Naczelnego Dowództwa. Miał zabrać także 

1850 kartek prywatnych poczty polowej od oficerów i żołnierzy do rodzin w kraju lecz 

wziął tylko 148 sztuk kart, gdyż więcej nie przepuściła cenzura. Samolot ten miał 

problemy z utrzymaniem wystarczającej wysokości lotu i został ostrzelany przez Rosjan. 

Pilot został ciężko ranny  i zmuszony do lądowania w Jaśle, gdzie trafił do szpitala. Hptm. 

Raabl przeładował pocztę do pożyczonego samochodu i przewiózł do Nowego Sącza, 

gdzie dotarł ok. godz. 9 wieczorem. Tu poczta została ocenzurowana  odręcznie i 

ostemplowana datownikiem „K.u.K. Feldpostamt 11” z datą 7.X.1914.  a także „niemym”, 

kamuflażowym stemplem kontrolnym Nowego Sącza (IX/504) i okrągłym stemplem 

Kompanii Lotniczej nr 11.  



Poczta lotnicza - lot nr 1 - 6.X.1914

Z kolekcji A. Kustana



Poczta lotnicza - lot nr 1 - 6.X.1914

Nietypowa przesyłka.

Z treści kartki wynika, że była 

przewieziona samolotem 

6 października 1914 r.

Z kolekcji J. Kupca – ex Tranmer



Przesyłki do Przemyśla pomiędzy oblężeniami

Dostarczone do Przemyśla w okresie 09.10. – 07.11.1914 r. 



Drugie oblężenie

7 listopada 1914 roku rozpoczęło się drugie oblężenie twierdzy i trwało 136 dni, tj. do 22

marca 1915 roku.

W okresie drugiego oblężenia do twierdzy skierowano łącznie 24 samoloty z pocztą, z

których połowa wyruszyła w podróż powrotną. Wszystkie samoloty przywoziły dla oblężonych

pocztę i gazety a następnie zabierały korespondencję do kraju, średnio 130 kg na samolot.

Różne źródła podają jednak różne informacje w tym zakresie. Była to jednak tylko część

korespondencji. Znaczna ilość była jednak zwracana do nadawców.

W 1914 r. wysyłka poczty z Twierdzy miała niezorganizowany charakter.

Z uwagi na przestrzeliwanie przez artylerię rosyjską lotniska w Hureczku utworzono

kolejne lotnisko forteczne zlokalizowane w meandrze Sanu koło wsi Buszkowiczki, tam, gdzie

stacjonował dywizjon balonowy dowodzony przez kpt. Juliusa Nimmerrichtera.

Oficjalną pocztę lotniczą z twierdzy zorganizowano dopiero w styczniu 1915 r.



Stemple na przesyłkach lotniczych w 1914 r.

Były to pieczątki formacyjne odbijane na 

korespondencji wysyłanej samolotami

później także dwie ostatnie 

na przesyłkach balonowych.



Poczta lotnicza - lot nr 2 - 23.XI.1914

Trasa przelotu: Przemyśl Hureczko – Kraków Rakowice

Z kolekcji ex A. Nevalla



Poczta lotnicza - lot nr 3 - „karpacki” - 9.XII.1914

Pierwszy w historii lotnictwa przelot samolotem nad Karpatami.

Trasa przelotu: Przemyśl Hureczko – Koszyce



Poczta lotnicza - lot nr 3 - „karpacki” - 9.XII.1914

Kartka napisana przez H. Wannecka 

potwierdzająca przelot nad Karpatami.

(z kolekcji J. Kupca, ex Tranmer)

Z kolekcji J.Kupca, ex Tranmer



Poczta lotnicza - lot nr 4 i 5  - 26.XII.1914

Trasa przelotu:  Przemyśl Hureczko – Kraków Rakowice



Poczta do Przemyśla - podczas drugiego oblężenia



Przewidując kłopoty z wymianą korespondencji pomiędzy krajem a załogą Twierdzy

Komendant gen. H. Kusmanek postanowił powiadomić o tym różnych swoich

znajomych. W tym celu przygotował już w listopadzie 1914 r. specjalną pieczątkę,

którą odbił na kartkach poczty polowej. Jednak wstrzymał się z ich wysyłką. Wysłał je

dopiero oficjalną pocztą lotniczą 18 stycznia 1915 r.



Zwykłe kartki poczty polowej były zbyt ciężkie do ekspedycji droga lotniczą. Próbowano

zatem znaleźć sposób na zmniejszenie ich wagi. W grudniu 1914 r. wykonano kilka

eksperymentalnych kartek ze sklejonych dwóch bibułek: białej i czerwonej. To

przedsięwzięcie nie miało jednak sensu z uwagi na olbrzymie potrzeby w zakresie

korespondencji.

Z kolekcji A. Kustana

Obecnie znanych jest tylko 4 sztuki



Komenda Twierdzy postanowiła ostatecznie uregulować wysyłanie korespondencji drogą

lotniczą. Opracowano specjalny regulamin stanowiący załącznik do rozkazu Komendy

Twierdzy nr 9 wydany 04.01.1915 r. w Przemyślu. Już w pierwszym zdaniu określono, iż kartki

poczty lotniczej będą sprzedawane po 50 halerzy. W tym celu wydrukowano na bardzo cienkim

papierze specjalne karty przeznaczone dla Lotniczej Poczty Polowej. Karty te były w pięciu

kolorach: kremowym ok. 38 %,

zielonym ok. 26 %,

różowym ok. 24 %,

szaro – zielonym ok. 11 %,

niebieskim ok. 1 %.

Były one numerowane w drukarniach ręcznie i mechanicznie. W urzędzie pocztowym

opatrzono je gumowym stempelkiem „Fliegerpost Przemyśl/1915” oraz okrągłym stemplem

kontrolnym „IX/54”. Znanych jest sześć róznych stempli poczty lotniczej i pięć typów stempli

kontrolnych.

W trakcie odbijania pieczątek lotniczych w urzędzie pocztowym wybrano kartki w kolorze

niebieskim oraz szarozielonym i ostemplowano je pieczątką „Ballonpost Przemysl/1915”

przeznaczając je tym samym dla potrzeb poczty balonowej.



Poczta lotnicza - regulamin



Kartki wydane dla potrzeb poczty lotniczej i balonowej



Stemple na przesyłkach lotniczych w 1915 r.



Poczta lotnicza - problem poczty do Przemyśla 



Poczta lotnicza - lot nr 6, 7 i 8 - 18.I.1915

Przelot na trasie:

Przemyśl / Buszkowiczki - Brzesko



Poczta lotnicza - lot nr 6, 7 i 8 - 18.I.1915

Ze zbioru ex A. Nevalla



Poczta lotnicza - lot nr 6, 7 i 8 - 18.I.1915

Przesyłka nieoficjalna – przewieziona „przy okazji” z oficjalna pocztą. 

Ze zbioru A. Kustana



Poczta lotnicza - lot nr 6, 7 i 8 - 18.I.1915

Przesyłka nieoficjalna – przewieziona „przy okazji” z oficjalna pocztą



Poczta lotnicza - lot nr 9 - 7.II.1915

Przelot na trasie: Przemysl / Buszkowiczki - Brzesko

Znane kartki z datownikiem odbiorczym FP 56 z 7.II.15., która stacjonowała w Brzesku.



Poczta lotnicza - lot nr 9 

Kartka napisana przez 5 żołnierzy –

zgodnie z regulaminem poczty 

lotniczej



Poczta lotnicza - lot nr 10 - 10.II.1915

Przelot na trasie: Przemyśl / Buszkowiczki – Brzesko jako lot powrotny



Poczta lotnicza - lot nr 11 - 12.II.1915

Przelot na trasie: Przemyśl / Buszkowiczki – Brzesko jako lot powrotny



Poczta lotnicza - lot nr 12 - 18.II.1915

Przelot na trasie: Przemyśl / Buszkowiczki – Brzesko 



Poczta lotnicza - lot nr 13 - 22.III.1915

Przelot na trasie: 

Przemyśl / Buszkowiczki – Brzesko 

Datownik PRZEMYŚL1 odbijano 

w okienku pocztowym gdy kartka 

była nadana w urzędzie 



Poczta lotnicza - lot nr 13 - 22.III.1915



Poczta lotnicza - lot nr 14  - 22.III.1915

Samolot został 

zestrzelony 

przez Rosjan



Poczta lotnicza ? – to nie jest lot nr 14!  

Kartka wysłana z Przemyśla za pośrednictwem rosyjskiej zapasowej poczty polowej nr 152

w dn. 19.03.15 (kal. jul.) = 01.04.15 (kal. greg.) – przez Rumunię



Poczta lotnicza ? – ta przesyłka jechała pociągiem

Ambulans Taszkient - Samara



Poczta lotnicza - przesyłki do Szwajcarii 

Dopłata – nie było umowy

o bezpłatnej wymianie 

korespondencji wojskowej



Poczta balonowa  - 9.I. - 22.III.1915

Oprócz przewozu poczty samolotami podjęto w Twierdzy Przemyśl 

próby uruchomienia poczty przy pomocy dużych papierowych balonów. 

Fakt ten uregulowano szczegółowo w regulaminie stanowiącym 

załącznik do rozkazu Komendy Twierdzy nr 14 z 09.01.1915 r. 

Regulamin ten jest podobny do regulaminu przewozu poczty 

samolotami. Zmieniono tylko dopuszczalną ilość kartek możliwych do 

zakupienia – jedna na 15 ludzi z pododdziału.  

Dla potrzeb tej poczty nie było specjalnych kartek. Z partii kartek 

wydrukowanych dla poczty lotniczej wybrano kartki w kolorze 

niebieskim i opieczętowano je pieczątką „Ballonpost Przemyśl / 1915”. 

Kartki do przewozu balonami miały być pakowane w paczki w c.k. 

Urzędzie pocztowym Przemyśl 1 a następnie przekazane dowództwu 

oddziału balonowego. Urząd ten otrzymał także obowiązek rozliczenia 

sprzedaży kartek wobec Komendy Twierdzy.   



Poczta balonowa 



Poczta balonowa - Turia Remete

Tym balonem przeleciało ok. 1000 kartek a znalazca balonu otrzymał nagrodę 10 koron



Poczta balonowa - Lemes

Adresat mieszkał w Lemes – dziś to Lemeszany na Słowacji



Poczta balonowa – Budapeszt



Balony załogowe – 19.III.1915

Podjęto nieudaną próbę 

wysłania (ewakuacji) z twierdzy 

pięciu balonów załogowych.

Jak dotąd znane są tylko te dwie 

kartki z udokumentowaną 

historią.

Z kolekcji ex Tranmera



Poczta lotnicza do Przemyśla 

Z kolekcji ex. Nevall

Z kolekcji J. Kupca



Poczta lotnicza do Przemyśla – to nie doleciało 



Poczta lotnicza do Przemyśla  - Kinsner



Poczta lotnicza do Przemyśla  - Kinsner ?



Obrońcy Twierdzy Przemyśl odchodzą do niewoli rosyjskiej



Kartka napisana przez gen. H.Kusmanka z niewoli



Okupacja rosyjska i trzecie oblężenie

24 marca 1915 r. nowym komendantem twierdzy został gen. piech. 

Artomonow. Dotychczasowy komendant gen. Kusmanek przez Lwów 

i Kijów trafił do Niżnego Nowogrodu, gdzie spędził niewolę. W marcu 

1918 r. dzięki wymianie jeńców wrócił do Wiednia. Przeważająca 

część załogi twierdzy trafiła do obozów jenieckich znajdujących się 

głównie w Turkiestanie i w azjatyckiej części Rosji. 

 

Rosyjska okupacja Twierdzy Przemyśl trwała do 3 czerwca, przy 

czym trzecie oblężenie trwało od 12 maja do 3 czerwca 1915 r. 

 

Z tego okresu znana jest korespondencja przesyłana przez rosyjskie 

poczty polowe nr 120,  nr 114 i nr 152. 

 

Władze rosyjskie zezwoliły obrońcom Twierdzy korzystać ze 

swoich poczt polowych.  



Rosyjskie poczty polowe

Korespondencja rosyjska 

była wolna od opłat 

pocztowych



Rosyjskie poczty polowe 

Korespondencja obrońców Twierdzy

podlegała opłatom pocztowym



Rosyjskie przesyłki lotnicze z pod Przemyśla

Z kolekcji ex Nevall



Odbicie Twierdzy

W odsieczy dla Przemyśla brały udział 

jednostki niemieckie, m.in. 82. Dywizja 

Rezerwowa Piechoty, które były 

obsługiwane przez niemiecką pocztę 

polową.  

 

Rano 3 czerwca 1915 r. do Przemyśla 

powrócili Austriacy i pozostali tu do 

listopada 1918 r. Znów zaczęła 

funkcjonować poczta cywilna Przemyśl 1, 

którą nadal kierował dyrektor Teofil 

Kossonoga. 0d 2 listopada 1915 przejął on 

kierownictwo funkcjonującej w Przemyślu 

Poczty Polowej nr 169.  

 



Poczta polowa niemiecka



Poczty polowe po odbiciu Twierdzy



Poczta polowa po odbiciu Twierdzy



Pamiątki  - Szwajcaria  1915



Pamiątki  - Wiedeń, 11.10.1974



Pamiątki - lot 15  - 07.10.1989


