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BOHATEROWIE 
NIEPODLEGŁEJ

Mroźnego lutowego dnia 1918 r. w cerkwi w bukowiń-
skich Mamajowcach, leżących dziś na Ukrainie, odbyło 
się nabożeństwo żałobne za duszę mjr. Włodzimierza Jó-
zefa Mężyńskiego. Ten oficer II Brygady Legionów zmarł 
w Krakowie, jak przypuszczano, na wieść o oddaniu przez 
Austro-Węgry i Niemcy ziemi chełmskiej Ukrainie. Mszę 
w obecności niemal całej dawnej Żelaznej Brygady cele-
brował kapelan legionowy Józef Panaś. Następnie wygłosił 
on przemówienie o krzywdzie, jakiej doznali Polacy od 
państwa austriackiego, po którego stronie walczyli prze-
ciwko Rosji przez całą wojnę, wierząc, że walka ta przynie-
sie niepodległość Polsce. Jak po latach wspominał Panaś, 
jego przemowa wywarła duże wrażenie na obecnych na 
mszy – „zrozumieli wszyscy, że to przysięga na wojnę 
z Austrją i Prusami, a gdy zerwałem z katafalku i podep- 
tałem pruskie i austrjackie ordery, w tejże chwili znikły 
one z piersi wszystkich c. i k. oficerów, przydzielonych do 
służby w legionach”. 15 lutego 1918 r., dwa dni po mszy 
w Mamajowcach, II Brygada ruszyła spod Rarańczy prze-
ciw Austriakom.

KSIĄDZ JÓZEF PANAŚ
1887–1940



BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ4

W Karpatach z Legionami

Józef Panaś urodził się 25 listopada 1887 r. w Porębie Wielkiej (obec-
nie Odrzykoń), w powiecie krośnieńskim. Rodzice – Szymon i Tekla 
z d. Guzek – byli rolnikami. Józef miał liczne rodzeństwo. Jeden z jego 
braci – Stanisław, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego zajmował stanowisko sędziego. Siostra Tekla, zamężna Mikuś, 
była w czasie II wojny światowej represjonowana przez władze sowiec-
kie. W 1940 r. deportowano ją z Koziny w województwie stanisławow-
skim, gdzie mieszkała, do Kazachstanu. Szczęśliwie udało się jej opuścić 
Związek Sowiecki z armią gen. Władysława Andersa.

Józef spędził dzieciństwo u swojej babki w Odrzykoniu, tam też 
kształcił się w szkole powszechnej. Następnie był uczniem gimnazjum 
w Sanoku i później w Przemyślu (dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące 
im. Juliusza Słowackiego). Po jego ukończeniu z odznaczeniem w 1907 r. 
wstąpił do przemyskiego seminarium duchownego. Cztery lata później 
otrzymał święcenia kapłańskie. Początkowo był wikarym w Dubla-
nach, następnie nauczał religii w szkole wydziałowej w Dobromilu, 
gdzie współorganizował oddział Drużyn Bartoszowych, związanych 
z ruchem ludowym, które na wzór Związku Strzeleckiego prowadziły 
szkolenie wojskowe wśród młodzieży wiejskiej. Należał również do 
Polowych Drużyn Sokoła. Wybuch I wojny światowej zastał go w An-
halt w Niemczech. Przebywał tam od kilku miesięcy, prowadził pracę 
duszpasterską i oświatową wśród polskich robotników sezonowych.

Po rozpoczęciu wojny został aresztowany przez żandarmerię nie-

miecką pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Co prawda, po 

wyjaśnieniu nieporozumienia zwolniono go, jednak ledwie znalazł 

się na wolności, zaczepił go właściciel szynku, który miał do niego 
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pretensję o propagowanie abstynencji wśród robotników. Szynkarz 

zaczął głośno wzywać do zatrzymania rosyjskiego szpiega. Natych-

miast zebrał się tłum gapiów, wśród którego, jak wspominał Panaś, 

„powstały różne bardzo nieprzychylne propozycje”. Z kolejnej opresji 

wydostała go policja, zamykając na trzy dni w areszcie. Wówczas 

też dowiedział się z prasy, że w zaborze austriackim „tworzy się 

wojsko polskie, mające walczyć u boku państw centralnych za wol-

ność Ojczyzny”. 

Do kraju wracał przez Czechy, gdzie dowiedział się „ku wielkiej 
radości […] o wmarszu Piłsudskiego do Królestwa, o konsolidacji społe-
czeństwa w Naczelnym Komitecie Narodowym i o tworzeniu z dawnych 
organizacji wojskowych sokolich, drużynowych i strzeleckich Legionów 
Polskich”. 30 sierpnia 1914 r. wraz z Drużyną Bartoszową z Dobromila 
przybył do Sanoka i wstąpił do Legionu Wschodniego. Ponieważ Legion 
miał już swojego kapelana, ks. Panaś zgłosił się do służby w intenden-
turze. Wkrótce został jednak mianowany kapelanem formującego się 
2. pułku piechoty, przeniesionego następnie w rejon Rabki. 

Niebawem zakończyły się krótkie dzieje Legionu Wschodnie-
go. Wskutek działań polityków Narodowej Demokracji, przeciwnych 
udziałowi samodzielnych jednostek polskich w wojnie po stronie państw 
centralnych, większość żołnierzy odmówiła złożenia przysięgi wojsko-
wej Austro-Węgrom. Sam Panaś przyznawał wprawdzie, że przysię-
ga została wymuszona, uważał jednak, że ważniejsze jest stworzenie 
zaczątku wojska polskiego. „W duszy i sercu ślubowaliśmy służbę dla 
Ojczyzny i Jej tylko postanowiliśmy życie i krew naszą oddać” – wspo-
minał, podkreślając jednocześnie, że ci, którzy zdecydowali się na zło-
żenie przysięgi, mówili jawnie o powodach swojej decyzji i – mimo tej 
przysięgi – wciąż uważali się za żołnierzy polskich, a nie austriackich.
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Kapelani Legionów Polskich. W środku, za stolikiem, ks. Panaś (J. Panaś, Pamięt-
niki kapelana Legionów Polskich, Lwów 1920)

Spośród legionistów, którzy postanowili wytrwać w szeregach, 
wierząc, że stanowią kadrę wojska polskiego, utworzono 3. pułk pie-
choty. Stał się on fundamentem powstałej w maju 1915 r. II Brygady 
Legionów Polskich. Kapelanem pułku został ks. Panaś, mianowany 
podporucznikiem, a 11 listopada 1914 r. – porucznikiem. Przeszedł 
już wcześniej chrzest bojowy pod Nadwórną na froncie karpackim. 
Pod tą miejscowością nasz bohater został omyłkowo ostrzelany przez 
własną kawalerię. „Aby uniknąć podobnych pomyłek – jak wspomi-
nał – już się więcej w czarnej sutannie na polu bitwy nie pokazywałem. 
Przywdziałem szary żołnierski płaszcz”. I już w owym szarym płasz-
czu wziął udział w pierwszej większej bitwie pułku, do której doszło 
29 października 1914 r. pod Mołotkowem.
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„Bitwa rozpoczęła się od rana. Rosjanie ściągnęli przeciw nam ol-

brzymie siły z okolicy Przemyśla. Ogień rosyjskiej artylerii bardzo 

gęsty […]. Wszystkie oddziały trzymają się bardzo dzielnie, koło 

południa posuwamy się nawet naprzód. Na placu opatrunkowym 

spowiadałem kilkunastu rannych […]. Koło godziny trzeciej Ro-

sjanie usadowili się silnie na naszej flance […] i nie tylko zmu-

sili nas do opuszczenia pozycji, lecz zagrozili drogę odwrotu […]. 

Wieczorem przy ogniu płonącego Mołotkowa rozpoczął się nasz 

odwrót”. 

Legioniści odeszli na pozycje w rejonie Pasiecznej i Zielonej.  
2 listopada 1914 r. w drugiej z tych miejscowości ks. Panaś odprawił 
nabożeństwo za poległych żołnierzy, jak okaże się w przyszłości, jedno 
z wielu. Dziesięć dni później wyjechał na wizytację szpitali frontowych, 
w których przebywali ranni legioniści. Po kilku dniach wrócił do miej-
sca postoju 3. pułku piechoty w Hołodyszczach na Huculszczyźnie, 
gdzie na pozycjach bojowych spędzono wiele zimowych tygodni i gdzie  
obchodzono pierwsze wojenne Boże Narodzenie.

„W czasie świąt dostaliśmy bardzo serdeczny i pochlebny dla nas 

telegram z życzeniami od pułkownika Piłsudskiego, do którego zwra-

caliśmy się również często z całą sympatią. Wkrótce po świętach 

staropolskim zwyczajem kolędy wybrałem się po Bożym Narodzeniu 

na wędrówkę, aby odwiedzić wszystkich legionistów rozrzuconych 

w górach, w chatach i pałacach. Była to niezwykle miła wędrówka, 

zwłaszcza że znaczną jej część odbywałem przy pomocy nartów. 

Legioniści śpiewali kolędy z wielkim zapałem”. 



BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ8

Wśród oficerów Żelaznej Brygady. Ksiądz Panaś stoi w czwartym rzędzie w środ-
ku (J. Panaś, My, II Brygada, Katowice 1929)
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Później prowadził również kolędę w szpitalach, odwiedzając 
rannych legionistów i niosąc im otuchę duszpasterską. Zimą 1915 r. 
pułk został przesunięty na odpoczynek do Kołomyi, a w maju tegoż 
roku wszedł w skład nowo utworzonej II Brygady Legionów Pol-
skich. Uczestniczyła ona w walkach na Bukowinie, podczas których 
12 czerwca 1915 r. dywizjon ułanów rtm. Zbigniewa Dunina-Wąso-
wicza dokonał słynnej szarży pod Rokitną. Świadkiem tego boju był 
ks. Panaś, który trzy dni później odprawił mszę za poległych ułanów. 
W drugiej połowie czerwca musiał odejść z II Brygady, został bo-
wiem przydzielony do innych obowiązków. Na pożegnanie rozdał 
legionistom modlitewnik Nabożeństwo dla żołnierzy Legionów Polskich 
i dla młodzieży polskiej, opracowany przez niego na polecenie Komendy 
Legionów Polskich i opublikowany wiosną 1915 r. Przed wyjazdem do 
Królestwa Polskiego odwiedził jeszcze pobojowiska legionowe w Kar-
patach i na Bukowinie. Na istniejących tam prowizorycznych cmen-
tarzykach ustawił krzyże dębowe, upamiętniające poległych. Uzyskał 
również zapewnienie władz lokalnych, że otoczą te miejsca pamięci 
odpowiednią opieką.

Następnie udał się w drogę do Królestwa Polskiego. Pierwsze wra-
żenia z dawnego zaboru rosyjskiego, okupowanego wówczas przez 
Niemców i Austriaków, nastroiły ks. Panasia negatywnie do przymu-
sowych sojuszników. W pamiętniku odnotował, że niechęć wywołały 
nazwy stacji kolejowych, pisanych „w jakimś kameruńskim narzeczu”, 
np. Sombkowizy, czyli Ząbkowice, a zwłaszcza Tschenstochau. W tej 
sytuacji postanowił zrezygnować ze zwiedzenia Częstochowy, gdyż 
o nią chodziło, „dopóki nie zniknie ten wstrętny szyld rozpierającej się 
pruskiej buty”.

Kiedy dotarł do Piotrkowa, okazało się, że Komenda Legionów 
wyruszyła już na front, tymczasowo został więc przydzielony do 6. pułku 
piechoty Legionów, formującego się w Rozprzy. 9 sierpnia 1915 r. został 
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mianowany szefem referatu spraw duszpasterskich Komendy Legionów 
Polskich i awansował do stopnia kapitana. Jedną z największych zasług 
ks. Panasia na tym stanowisku było ustalenie stałych norm prowadzenia 
dokumentacji cywilnej, dotychczas bowiem Komenda Legionów nie 
posiadała nawet odpowiednich druków ewidencyjnych do odnoto-
wywania strat osobowych w poszczególnych pułkach legionowych. 
Jeszcze ważniejsze było wprowadzenie obowiązku sporządzania przez 
kapelanów ewidencji poległych i zmarłych legionistów.

Od lata 1915 r. duchowny uczestniczył w kampanii legionowej 
na Wołyniu. Poza posługą kapłańską czy bezpośrednim udziałem 
w walkach, w których niejednokrotnie odznaczył się odwagą, dał się 

Pożegnanie kpt. Włodzimierza Zagórskiego. Czwarty od lewej ks. Józef Panaś. 
Na koniach siedzą od lewej: N.N., kpt. Zygmunt Dzwonkowski, kpt. Włodzimierz 
Ostoja-Zagórski, Franciszek Kleeberg (?), Juliusz Kleeberg (?). Drugi od prawej, na 
koniu: Józef Warchałowski (?). „Legionowo” (potoczna nazwa obozu legionistów 
na pozycjach wołyńskich), Wołyń (WBH)
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Kapelani: Józef Panaś (z lewej) z 4. pp Legionów Polskich i Henryk Ciepichałł 
z 1. pp. Pozycje nad Styrem, kampania wołyńska, prawdopodobnie 1916 r. (WBH)

poznać także w innej działalności. Udało mu się ponownie otworzyć 
kościoły katolickie zamienione na cerkwie po klęsce powstania stycz-
niowego, m.in. w sierpniu 1915 r. w Drelowie na Podlasiu, a później 
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w Hulewiczach nad Stochodem. W końcu października 1915 r. założył  
cmentarzyk dla legionistów poległych w boju pod Kuklami. W tym 
czasie napisał też regulamin służbowy dla kapelanów legionowych oraz 
X przykazań legionisty. Drugie z wymienionych wydawnictw opubli-
kowano w 1916 r. w Krakowie w formie kartki pocztowej, a dochód 
ze sprzedaży przeznaczono na fundusz wdów i sierot po poległych 
żołnierzach Legionów Polskich. 

1 grudnia 1916 r. ks. Józef Panaś przyjechał wraz z Komendą Le-
gionów do Warszawy, gdzie jeszcze przed końcem roku potwierdzono 
jego nominację na stanowisko superiora polowego przy armii austro-
-węgierskiej. 8 stycznia 1917 r. do jego dyspozycji przekazano klasztor 

Obchody pierwszej rocznicy powstania 4. pp. Goście – oficerowie legionowi na 
strzelnicy pułkowej. Od prawej stoją płk Ferdynand Küttner i gen. mjr Stanisław 
Puchalski. Trzeci z lewej ks. Józef Panaś. Siedzi m.in. płk Zygmunt Zieliński.  
Rojowe Osiedle, kampania wołyńska, 1916 r. (WBH)
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popauliński przy ul. Długiej w Warszawie, wcześniej zamieniony przez 
władze rosyjskie na cerkiew. Po remoncie przeprowadzonym osobistym 
staraniem ks. Panasia otworzono tam Kościół Garnizonowy (dziś Ka-
tedra Polowa Wojska Polskiego). 

Jak większość żołnierzy II Brygady opowiadał się za złożeniem 
przysięgi na dochowanie sojuszu z państwami centralnymi. Wychodził 
z założenia o konieczności utrzymania istniejących jednostek legiono-
wych jako zaczątku wojska polskiego. 

Ksiądz biskup Władysław Bandurski (w centrum) podczas wizyty w Zakładzie Sa-
nitarnym 4. pp. W pierwszym rzędzie ks. Józef Panaś (piąty z lewej). Za biskupem 
widoczny kpt. Juliusz Kleeberg, z opaską kpt. dr Emil Bobrowski. Wołczeck (?) na 
Wołyniu, 1916 r. (WBH)



KSIĄDZ JÓZEF PANAŚ 15

„Pokój brzeski przywiódł nas do rozpaczy. Moja wśród ciężkich i dłu-

gich trudów powstała ideologia, uświęcona krwią polskich żołnierzy, 

została w brutalny sposób zdruzgotana […]. Podczas obiadu jeden 

z oficerów 3. pp, który wracając z urlopu, przybył po drodze do nas, 

rzekł mi: »Czy przypomina sobie ksiądz swoje kazania, w których 

głosiłeś, że powinniśmy mieć zaufanie do obietnic i zobowiązań 

cesarza i rządu austriackiego? Ksiądz był fałszywym prorokiem«. 

Na te słowa nie mogłem nic odpowiedzieć”. 

U schyłku lata 1917 r. bohater naszej opowieści został przydzielony 
jako kapelan do Korpusu Posiłkowego utworzonego z części dawnych 
Legionów Polskich i wysłany na front do Besarabii. Znów mógł się 
poświęcić porządkowaniu mogił żołnierzy II Brygady, poległych na 
froncie karpackim w 1914 r. i w 1915 r. Po traktacie brzeskim, na mocy 
którego – przypomnijmy – Niemcy i Austro-Węgry oddały Ukrainie 
polską ziemię chełmską, ks. Panaś znalazł się wśród współtwórców 
planu przebicia się Polskiego Korpusu Posiłkowego na rosyjską stronę 
frontu, a hasło dał wspomnianym przemówieniem w czasie pogrzebu 
kpt. Mężyńskiego:

„Bracia! stoimy u trumny kochanego i serdecznego kolegi, który 

razem z nami przebył tyle trudów i znoju, głodu i zimna, przebył 

mroźne Karpaty, stepy besarabskie, błota wołyńskie, przeżył razem 

z nami wszystkie smutne i radosne chwile rozpaczy i złudzeń, któ-

re zdawały się błyskać światłem nadziei, a były tylko zwodniczą 

ułudą. A oto pękło jego serce pod wpływem okropnych gromów, 

walących w naszą Ojczyznę. Pan Bóg oszczędził mu chwil rozpaczy, 

które my przeżywamy. Ale nie czas myśleć o naszych czy cudzych 

zasługach, bo dzisiaj one nic nie znaczą, nie czas roztkliwiać się 

nad grobem choćby najdroższego kolegi, ale oto, Bracia, podnie-
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śmy serca nasze do Boga i wszyscy razem przy tej trumnie złóżmy 

świętą przysięgę bezwzględnie wiernej służby dla naszej polskiej 

Ojczyzny i niechaj dziś ze wszystkich piersi rozbrzmi ona pieśnią 

przysięgi, która jest na ustach całego narodu polskiego: »Nie damy 

ziemi skąd nasz ród«”. 

W nocy z 15 na 16 lutego 1918 r. ks. Panaś wyruszył za głównymi 
siłami Polskiego Korpusu Posiłkowego w kierunku Rarańczy, prowadząc 
kolumnę taborów i służb tyłowych. Grupa ta nie zdołała się jednak 
przebić na rosyjską stronę frontu i dostała się do niewoli austriackiej. 
Sytuacja, w jakiej znalazł się Panaś i inni legioniści, groziła poważnymi 
konsekwencjami, ponieważ władze austriackie oskarżyły wziętych do 
niewoli oficerów legionowych o zdradę stanu i zamierzały ich surowo 
ukarać. Panaś wraz z legionistami zostali wywiezieni do obozu w Huszt. 
Dumę z udziału w bitwie pod Rarańczą wyraził dziesięć lat później we 
wspomnieniach:

„Krwawa bitwa drugiej Brygady Legionów z wojskiem austrjackiem 

pod Rarańczą, jako jedynie właściwy i honorowy protest polskiego 

żołnierza przeciw oszukaństwu i matactwom ukoronowanym przez 

pokój brzeski, zawarty przez państwa centralne z bolszewikami, to 

jeden z najpiękniejszych momentów w historii powstającej Polski. 

Przez ten czyn legjonista śmiało uderzył w gliniane nogi stojącego 

u szczytu potęgi potwora niemieckiego militaryzmu”. 

W czasie pobytu w Huszt starał się mimo szykan austriackich 
nieść posługę duchową żołnierzom i oficerom oczekującym na pro-
ces. Publicznie manifestował uczucia narodowe. Pewnego dnia, by 
dodać otuchy więźniom, zaczął śpiewać Rotę, natychmiast podjęli ją 
żołnierze przebywający w pozostałych celach. 19 marca odprawił na-
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bożeństwo, po którym żołnierze wznieśli okrzyki: „Niech żyją nasze 
Józefy” na cześć dwóch Józefów obchodzących tego dnia imieniny: 
Hallera i Piłsudskiego. Manifestacja ta nie przeszkodziła w odprawia-
niu kolejnych mszy przez naszego bohatera. Nie przeszkodził temu 
również incydent sprowokowany przez Austriaków: jeden z oficerów 
próbował przerwać mszę, twierdząc, że duchowny nie otrzymał na 
nią zgody. Władze obozowe przeprosiły jednak i odbyła się ona dalej 
bez zakłóceń, podobnie jak inne msze odprawiane aż do 28 maja 
1918 r., kiedy to oskarżonych przewieziono do Marmarosz-Sziget. 
Tam 8 czerwca 1918 r. rozpoczął się proces, który zyskał ogromny 
rozgłos w zaborze austriackim.

Internowani oficerowie Polskiego Korpusu Posiłkowego podczas zabawy w obozie. 
Pierwszy od prawej: ks. Józef Panaś. Huszt, Węgry, 1917 r. (WBH)
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Internowani oficerowie i sanitariuszki przed budynkiem szpitala obozu w Huszt. 
Od prawej siedzą: o. Kosma (Karol) Lenczowski, rtm. żand. Norbert Okołowicz, 
ks. Józef Panaś, N.N. Trzeci od lewej stoi kpt. Bolesław Korolewicz. 1917 r. (WBH)

Widok z celi więzienia w Marmarosz-Sziget (J. Panaś, My, II Brygada, Katowice 1929)
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„Prasa polska pełna była najdokładniejszych sprawozdań z pro-

cesu i w ten sposób publiczność znakomicie poinformowana była 

o wszystkim, co mówili oskarżeni, śmiało i z podniesionym czołem 

spoglądając w oczy sędziom. Słowa, które padały z ust kpt. [Ro-

mana] Góreckiego, głównego, rzec można, trybuna oskarżonych, 

wypalały jakby piętno hańby na czole Austrii, a zarazem elek-

tryzowały całe społeczeństwo, poruszając je do głębi. To nie byli 

oskarżeni, to byli raczej żołnierze bojowi, którzy pod grozą sądu 

wojennego i kary śmierci szli do szturmu, do moralnego szturmu 

przeciwko zaborcom. Kto wówczas nie przebywał np. w Małopolsce, 

ten nie będzie w stanie zdać sobie sprawy z tego niezmiernego 

entuzjazmu, jaki budziły przemówienia i postawa oskarżonych 

w całym społeczeństwie. Było to bezgraniczne patriotyczne upoje-

nie, które krzepiło wszystkie umysły. Przemówienia te roztoczyły 

zarazem przed społeczeństwem pełen bohaterskiego blasku obraz 

walk i niemal nadludzkich zmagań tych, którzy w nocy z 15 na 

16 lutego z bagnetem i granatami w ręku pod Rarańczą przedrzeć 

się pragnęli przez front wojsk zaborczych, by pójść w dal, służyć 

ideałowi Ojczyzny wolnej i niepodległej” [W. Lipiński, Walka zbrojna 

o niepodległość Polski 1905–1918, oprac. M. Gałęzowski, współpraca 

J. Kirszak, Łomianki 2016]. 

Na liście oskarżonych nasz bohater jako jeden z głównych organi-
zatorów buntu znalazł się w pierwszej kategorii sądzonych, na miejscu 
trzecim: za kpt. Romanem Góreckim i rtm. Norbertem Okołowiczem, 
a przed mjr. Włodzimierzem Ostoją-Zagórskim. Jak pisał Mateusz 
Staroń, wszystkich oskarżano m.in. „o zbrodnię przeciw sile zbrojnej 
państwa […], zbrodnię uknucia spisku dezercyjnego, zbrodnię rokoszu, 
zbrodnię buntu wojskowego i zbrodnię gwałtu publicznego”. Panaś 
zeznawał 12 czerwca. Początkowo, bodaj jako jedyny z oskarżonych, 
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zdecydował się bronić bez obrońcy, później wspierał go znany adwokat 
i polityk socjalistyczny Herman Lieberman. W swojej mowie obroń-
czej duchowny podkreślił, że zbrojny protest wymusiło na żołnierzach 
polskich odebranie Chełmszczyzny:

„Byliśmy też wszyscy pewni, że za wieloletnie trudy, za głód, chłód, 

znoje i krew tak obficie przelaną – władze austrjackie po dokonaniu 

na nas strasznej krzywdy zostawią nam przynajmniej wolną drogę, 

która po stracie wszystkiego, co dla nas było wielkie i święte, a co 

nam brutalnie wydarto, była dla nas konieczną dla ocalenia przy-

najmniej honoru żołnierskiego […]. Jaki wśród nich [legionistów 

polskich] był nastrój, niech świadczy fakt, że młody, umierający 

legjonista nie prosił mnie o napisanie listu z ostatnim pozdrowie-

niem dla matki, ale zapytał: »Księże, ja umieram, ale proszę mi po-

wiedzieć, czy będzie Polska?«. Taki to był nastrój żołnierzy, którzy 

przez cztery lata marzyli o Polsce i krwawili się dla niej, więc jest 

wykluczone, aby dobrowolnie porzucili broń, którą wzięli do ręki 

w walce o jej wolność”. 

Przewodniczący sądu nazwał Panasia zuchwałym i uznał za naj-
bardziej obciążonego wśród oskarżonych – jak czytamy w książce Sta-
ronia – mówił, że „zdradził nie tylko Austrię, jak utrzymywał, lecz 
także swój stan kapłański, bo powinien był raczej łagodzić, aniżeli 
rozdmuchiwać walkę”. Ostatecznie jednak cesarz Karol II Habsburg 
nakazał umorzenie procesu i uwolnił oskarżonych w procesie w Mar-
marosz-Sziget. Ksiądz Panaś, który na zwolnienie oczekiwał w szpitalu 
więziennym, w pierwszych dniach października spotkał się jeszcze 
z gen. Antonim Schillingiem, aresztowanym przez Polaków podczas 
marszu na Rarańczę i będącym świadkiem oskarżenia. Jak wspominał 



KSIĄDZ JÓZEF PANAŚ 21

niedawny więzień stanu, austriacki generał usiłował dawać mu dobre 
rady, mówił m.in., aby „nigdy głową nie bić o mur, bo głową muru nie 
przebije”. „Panie generale – odpowiedział mu ks. Panaś – od czterech 
lat tłukę głową w mur, a mimo to moja głowa cała, a mur się wali”.

Obrońca Przemyśla

Po zwolnieniu z austriackiego więzienia ks. Panaś przybył do Lwowa, 
gdzie zgotowano mu owacyjne powitanie. Był zdecydowany udać się do 
Francji i wstąpić do armii gen. Józefa Hallera, byłego dowódcy II Bry-
gady. Jednak na prośbę abp. Józefa Bilczewskiego, który przekonał go, 
że będzie potrzebny wojsku polskiemu w kraju, zrezygnował z wyjazdu 

Grupa oficerów Polskiego Korpusu Posiłkowego. Drugi od lewej: ks. Józef Panaś, 
piąty: kpt. Karol Dziekanowski. Obóz internowanych w Huszt, 1917 r. (WBH)
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Ksiądz Józef Panaś z oficerami legionowymi zwolnionymi z Marmarosz-Sziget. 
Uroczystość powitania we Lwowie, październik 1918 r.  
(J. Panaś, Rarańcza – Huszt – Marmarosz-Sziget, Lwów 1928)

za granicę i 27 października 1918 r. przybył do Przemyśla. Garnizonem 
dowodził tam gen. Stanisław Puchalski, były komendant Legionów 
Polskich. Ksiądz Panaś ostrzegł Puchalskiego, że Ukraińcy planują 
opanować miasto i zaproponował utworzenie w garnizonie oddziału 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Puchalski, austriacki generał polskiego 
pochodzenia, zlekceważył przestrogi Panasia. Większość czasu poświę-
cał narzekaniu na legionistów, którzy w lutym 1918 r. zerwali z Austrią. 
Oddziału POW nie założył, co więcej kazał aresztować oficera, który 
próbował powołać tę strukturę. 

Ksiądz Panaś ponownie przyjechał do Przemyśla na początku  
listopada, zapewne krótko przed opanowaniem miasta przez Ukraińców 
rankiem 4 listopada 1918 r. Całkowicie zaskoczony tymi wypadkami 
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gen. Puchalski został aresztowany wraz ze swoim sztabem. Oddziały 
ukraińskie zamierzały następnie opanować Zasanie. Przeciwstawił się 
temu ks. Panaś: 

„Błyskawicznie przebrałem się w mundur i zdecydowałem obronę 

mostów, bez zabezpieczenia których wszelka obrona koszar była 

bezowocną. Zebrałem ze sobą 8 chłopców i 2 karabiny maszynowe 

i tak uzbrojeni pomknęliśmy osobowym automobilem, celem ob-

sadzenia wylotów mostów, a więc: domu Robotniczego, klasztoru 

Benedyktynek i Zakładu braci Albertów, cztery mosty na Sanie […]. 

W przeciągu dziesięciu minut mosty były doskonale obsadzone, 

a dzielna, zaimprowizowana obsada dla dodania sobie animuszu 

waliła maszynami [karabinami maszynowymi] w mętne wody Sanu” 

[J. Panaś, Z ciężkich dni Przemyśla. Zapiski kronikarskie naocznego 

świadka, Lwów 1920].

Obsadzenie mostów na Sanie uniemożliwiło Ukraińcom natych-
miastowe przedostanie się na lewy brzeg rzeki, a ks. Panaś wraz z kil-
koma oficerami przystąpił do organizacji obrony tej części Przemyśla. 
Do wieczora udało się zebrać około 350 żołnierzy, o czym telegraficznie 
zameldował dowódcy wojska polskiego w Małopolsce, gen. Bolesła-
wowi Roi. Wysłał również telegramy do wszystkich stacji kolejowych 
leżących na lewym brzegu Sanu z apelem o organizowanie obrony 
linii tej rzeki.

Następnego dnia gen. Puchalski wydał rozkaz poddania zasańskiej 
części Przemyśla. Panaś zdecydowanie przeciwstawił się jego wykona-
niu, chociaż jak wspominał, nie brakowało głosów, by podporządkować 
się rozkazowi Puchalskiego. Natychmiast też udał się do Żurawicy, 
gdzie grupa polskich żołnierzy siedziała już w pociągu do Rzeszowa. 
Na energiczne wezwanie Panasia dołączyli oni do oddziału zasańskie-
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go, tego samego dnia przekształconego w 10. pułk piechoty. W sztabie 
nowo utworzonej jednostki Wojska Polskiego ks. Panaś odpowiadał 
za łączność. 

10 listopada 1918 r. do Przemyśla przybyła polska odsiecz do-
wodzona przez płk. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, który 
następnego dnia opanował miasto. Za udział w organizacji obrony 
Przemyśla Panaś został odznaczony Krzyżem Walecznych, chociaż jak 

Karta tytułowa wspomnień ks. Panasia Z ciężkich dni  
Przemyśla. Zapiski kronikarskie naocznego świadka (Polona)
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zauważył Lucjan Fac, „w swoich wspomnieniach […] zdecydowanie 
przebarwił swoje zasługi w walce o Przemyśl”. Po przybyciu oddziału 
płk. Tokarzewskiego-Karaszewicza ks. Panaś wziął udział w przygo-
towaniu odsieczy Lwowa i jej przeprowadzeniu. Miasto oswobodzo-
no 21 listopada. Panaś został wkrótce mianowany dziekanem Armii 
„Wschód”, dowodzonej przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego, po 
czym walczył z Ukraińcami na terenie Galicji Wschodniej.

Ksiądz Panaś (Z ciężkich dni Przemyśla. Zapiski kronikar-
skie naocznego świadka, Polona)
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Kapelan w Wojsku Polskim

We wrześniu 1919 r. został zweryfikowany w stopniu podpułkownika 
i przydzielony do sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego Lwów, gdzie 
służył podczas wojny polsko-bolszewickiej. Nieco wcześniej znalazł się 
w gronie inicjatorów Straży Mogił Polskich Bohaterów. Celem stowa-
rzyszenia była opieka nad mogiłami poległych w walkach o Lwów, co 
w niedługim czasie doprowadziło do narodzin idei budowy Cmentarza 
Obrońców Lwowa. 

Od 1 listopada 1921 r. ks. Panaś pełnił godność dziekana Dowódz-
twa Okręgu Korpusu X Przemyśl. Za zasługi w walce o niepodległość 
Polski w latach 1914–1919 został odznaczony Krzyżem Srebrnym orderu 
Virtuti Militari (jako jeden z trzech kapłanów legionowych), Krzyżem 
Walecznych (czterokrotnie), Krzyżem Obrony Lwowa, Gwiazdą Prze-
myśla. Jeszcze przed zakończeniem wojny z bolszewikami, w 1920 r. 
opublikował wspomnienia ze służby w Legionach Polskich i z obrony 
Przemyśla: Pamiętniki kapelana Legionów Polskich oraz Z ciężkich dni 
Przemyśla. Zapiski kronikarskie naocznego świadka. Pamiętnik z czasów 
legionowych opatrzył dedykacją dla poległych legionistów: „Tym, co 
spłonęli na stosie ofiarnym Ojczyzny, a nie zobaczyli jaśniejącego ob-
licza Matki wstającej z grobu, najlepszym i drogim Kolegom tę garść 
wspomnień poświęca Kapelan Karpackiej Brygady”. W 1928 r. wydał 
kolejne wspomnienia Rarańcza – Huszt – Marmarosz-Sziget, dotyczące 
jego udziału w przejściu frontu pod Rarańczą oraz w boju, który się 
wówczas wywiązał, a także uczestnictwa w procesie sądowym; rok 
później opublikował książkę My, II Brygada.

Na dalsze losy ks. Panasia wpłynęły wydarzenia z połowy maja 
1926 r. w Warszawie – walki między oddziałami wiernymi marszał-
kowi Józefowi Piłsudskiemu a wojskami rządowymi. 17 maja 1926 r., 
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po mszy za poległych żołnierzy, odprawionej w warszawskim kościele 
garnizonowym przy ul. Długiej, duchowny wystąpił z mową oskarży-
cielską wobec winnych walk majowych, za których uznawał piłsud-
czyków, po czym zerwał swoje odznaczenia z sutanny, w tym Order 
Virtuti Militari, i rzucił je na podłogę świątyni. Ordery duchownego 
podniósł i położył na balustradzie przed ołtarzem gen. Michał To-
karzewski-Karaszewicz, również oficer Legionów i dowódca pierw-

Okładka książki Rarańcza – Huszt – Marmarosz-Sziget  
(Polona)
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Strona tytułowa Pamiętników kapelana Legionów Polskich
z dedykacją autora, ks. Józefa Panasia, dla gen. Józefa Hallera 
(Polona)

szej, zwycięskiej odsieczy Lwowa z listopada 1918 r. (który znał się 
z duchownym z obrony Przemyśla), a w przyszłości założyciel Służby 
Zwycięstwu Polski.

Rzucając w Mamajowcach ordery austriackie na wieść o zawarciu 
traktatu brzeskiego, ks. Panaś niewątpliwie reprezentował poglądy 
żołnierzy Żelaznej Brygady. Taki sam gest wykonany po zamachu 
majowym, podyktowany wzburzeniem, wydaje się nieprzemyślany, 
przede wszystkim dlatego, że wina za ofiary majowe spoczywała za-
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równo na piłsudczykach, jak i na wojskach rządowych. Niewątpliwie 
marszałek Piłsudski starał się po przewrocie załagodzić spór w ar-
mii, wydając stosowny rozkaz do wojska. Tym bardziej manifestacja 
ks. Panasia, niezależnie od motywów, musiała być odebrana przez 
piłsudczyków jako nieuzasadniona i obraźliwa, zwłaszcza rzucenie 
na ziemię najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego, które na 
swoich piersiach nosili przecież także oficerowie walczący w maju 
1926 r. po przeciwnej stronie.

Generał Gustaw Dreszer, do którego ks. Panaś zwrócił się bezpośred-
nio w swojej mowie, zawiadomił o zajściu gen. Stanisława Burchardta- 
-Bukackiego. Poprosił, by na zachowanie ks. Panasia nie reagować 
i pozostawić to obecnemu przy zajściu ks. bp. Stanisławowi Gallowi 
jako bezpośredniemu zwierzchnikowi ks. Panasia. 14 sierpnia 1926 r. 
marszałek Józef Piłsudski wystąpił do Kapituły Orderu Virtuti Militari 
(której był przewodniczącym) z wnioskiem o odebranie ks. Panasiowi 
odznaczenia. Napisał m.in.: „Fakt rzucenia dla pustego i teatralnego 
efektu słów orderu na ziemię świadczy o tym, że ks. Panaś stosunek 
swój do odznaczenia chce mieć taki, jakby order Virtuti Militari był 
świecidełkiem czy dodatkiem do jego słów i określeń, nie zaś najwyż-
szym odznaczeniem wojennym”. 18 sierpnia 1926 r. ks. płk Panaś został 
zwolniony ze stanowiska p.o. dziekana i przekazany do dyspozycji Kurii 
Biskupiej. 30 września 1927 r. przeniesiono go w stan spoczynku jako 
inwalidę z pięćdziesięcioprocentową utratą zdrowia.

W opozycji

Po zwolnieniu z wojska ks. Józef Panaś bezskutecznie starał się o objęcie 
probostwa jakiejkolwiek parafii. To zapewne skłoniło go do zaanga-
żowania się w działalność polityczną w ruchu ludowym. Wstąpił do 
Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, którego liderem był Wincenty 
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Witos, i w latach 1927–1931 zasiadał w zarządzie okręgowym w Kra-
kowie, a w 1930 r. wszedł do Rady Naczelnej „Piasta”.

W drugiej połowie lat dwudziestych mieszkał w Katowicach. Łą-
czyły go wówczas przyjazne stosunki z Wojciechem Korfantym, który 
za jego pośrednictwem kontaktował się z Witosem. Po utworzeniu 
Centrolewu – porozumienia głównych partii lewicowych i centro-
wych, skierowanego przeciw obozowi rządzącemu – znalazł się wśród 
jego czołowych działaczy. W 1930 r. wszedł do prezydium Zjazdu 
Centrolewu w Krakowie i przemawiał w czasie wiecu pod pomni-
kiem Adama Mickiewicza. Po utworzeniu Stronnictwa Ludowego 
w 1931 r. aż do wybuchu wojny zasiadał w Radzie Naczelnej, a w la-
tach 1938–1939 był członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego 
SL. Od września 1930 r. do 1934 r. redagował „Gazetę Grudziądzką” 
związaną z ruchem ludowym, w 1937 r. kierował strajkiem chłopskim 
na Kielecczyźnie.

W 1933 r. Podkomisja Krzyża i Medalu Niepodległości byłego 
3. pułku piechoty Legionów Polskich rozpatrzyła sprawę nadania ks. Pa-
nasiowi Krzyża Niepodległości. Argumentów za odznaczeniem było 
aż nadto. Członkowie podkomisji przyznali, że za służbę w Legionach 
ks. Panaś zasługuje na odznaczenie, jednak dalej stwierdzono, że „ze 
względu […] na późniejsze ustosunkowanie się do ideologii legionowej 
Podkomisja pozostawia do decyzji Komisji kwestię, czy należy wystąpić 
z wnioskiem na odznaczenie”. 18 grudnia 1933 r. Komisja odrzuciła 
wniosek o nadanie mu odznaczenia, uznając, że za działalność niepod-
ległościową powinien otrzymać Krzyż Niepodległości z Mieczami, ale 
ze względu na incydent w kościele przy ul. Długiej zdecydowała, by 
żadnego odznaczenia nie nadawać. Odmówiono mu również przyjęcia 
do Związku Legionistów Polskich, był natomiast członkiem i kapelanem 
Związku Hallerczyków.
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W konspiracji antysowieckiej we Lwowie

Po wybuchu II wojny światowej Prezydium SL poleciło ks. Józefowi 
Panasiowi przewiezienie za granicę depozytu bankowego stronnictwa, 
znajdującego się w jednym z banków poznańskich. Duchowny przyje-
chał do Lwowa. Tam dalszą podróż uznał za niemożliwą i powierzony 
mu fundusz ukrył w podziemiach kościoła oo. dominikanów. Pozostał 
w mieście w czasie oblężenia go przez wojska niemieckie i sowieckie we 
wrześniu 1939 r., nie sprawował jednak prawdopodobnie żadnej funkcji 
związanej z obroną miasta. Po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną 
uczestniczył w akcji pomocy uchodźcom wojennym. Równocześnie we 
współpracy z płk. Jerzym Dobrowolskim rozpoczął tworzenie organi-
zacji konspiracyjnej. W działalności podziemnej używał pseudonimu 
„Oracz”. W grudniu 1939 r. został aresztowany przez NKWD, jednak 
przypuszczalnie go nie rozpoznano i jeszcze w tym samym miesiącu 
zwolniono. 

Po opuszczeniu więzienia wrócił do działalności konspiracyjnej. 
Spotykał się z przebywającymi w mieście działaczami Stronnictwa 
Ludowego, m.in. z Janem Jaglarzem, i jako reprezentant SL na przeło-
mie lat 1939 i 1940 wszedł w skład Komitetu Politycznego w Wydziale 
Społeczno-Politycznym Komendy Obszaru Lwów Związku Walki 
Zbrojnej (według przyjętej terminologii noszącej nazwę ZWZ-1). W ko-
mitecie pełnił funkcję kierownika działu finansowego, brał również 
udział w naradach Komendy ZWZ-1. Starał się uzyskiwać fundusze 
na działalność organizacyjną. 

Komitet Polityczny przy Komendzie ZWZ-1 został rozbity w wy-
niku aresztowań NKWD, a 4 kwietnia 1940 r. aresztowano również 
ks.  Panasia. Przesłuchiwano go w budynku Miejskich Zakładów 
Energetycznych przy ul. Pełczyńskiej 53/55, gdzie mieściła się główna  



BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ32

siedziba obwodowego NKWD. Tam też zginął w niewyjaśnionych do 
dziś okolicznościach.

Według Sławomiły i Ryszarda Jakubowskich, prowadzony na 
przesłuchanie i konfrontację z konfidentem, popełnił samobójstwo, 
wyskakując przez okno toalety więziennej. Badacz dziejów lwowskiej 
konspiracji Jerzy Węgierski nie wyklucza jednak, że samobójstwo zo-
stało upozorowane, ks. Panaś zamordowany podczas przesłuchania, 
a zwłoki wyrzucone oknem. Wiadomo jedynie, że ks. Panaś został 
pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Po układzie Sikorski-Majski władze polskie wszczęły poszukiwania 
duchownego, podobnie jak w wypadku wielu innych obywateli polskich 
zaginionych po 17 września 1939 r. na terenie ZSRS. Jego nazwisko zna-
lazło się na liście osób do odszukania i zwolnienia w pierwszej kolejności. 
Listę tę wręczono 20 września 1941 r. pierwszemu zastępcy komisarza 
ludowego spraw zagranicznych ZSRS Andriejowi Wyszyńskiemu. Mie-
siąc wcześniej biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina, który 
nie wiedział o śmierci ks. Józefa Panasia, wyznaczył go na stanowi-
sko naczelnego dziekana Armii Polskiej na Wschodzie i mianował na 
stopień pułkownika. Jeszcze podczas wojny władze Rzeczypospolitej 
uhonorowały go po raz drugi Orderem Virtuti Militari i – również po 
raz drugi – Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

W okresie PRL ks. Panaś był wspominany przede wszystkim 
w kontekście swojej demonstracji z maja 1926 r., co znalazło sugestywny 
wyraz w filmie Zamach stanu w reżyserii Ryszarda Filipskiego (1980 r.), 
gdzie w postać ks. Panasia wcielił się Józef Nowak, znany chociażby 
z głównej roli w Hydrozagadce Andrzeja Kondratiuka. Biografia du-
chownego w pełni uwzględniająca jego zasługi dla niepodległości Polski 
oraz zawierająca informację o jego śmierci w katowni NKWD mogła 
ukazać się dopiero po 1989 r.; wtedy też zainicjowano w różnych formach 
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Ksiądz Józef Panaś podczas internowania w Huszt (WBH)
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upamiętnienie osoby ks. Panasia, m.in. wznawiając jego wspomnienia 
z czasów służby w Legionach Polskich. 

W setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski w Odrzykoniu – 

rodzinnej miejscowości ks. Józefa Panasia – uroczystość upamiętnia-

jącą rozpoczęto mszą świętą w intencji kapelana Żelaznej Brygady 

oraz innych mieszkańców Odrzykonia, którzy zginęli w walce o nie-

podległość. Po mszy odsłonięto i poświęcono tablicę, poświęconą 

ks. Panasiowi, w której to uroczystości wzięła udział m.in. krewna 

duchownego Barbara Guzek. Wydarzenie to wieńczyło rok ks. Pana-

sia w Odrzykoniu, który oficjalnie ogłoszono w listopadzie 2017 r., 

w 130. rocznicę jego urodzin. W 2019 r. uroczystość upamiętniająca 

ks. Panasia odbyła się również w Przemyślu, w którego obronie po-

łożył tak wielkie zasługi. [Piękny rok za nami, www.wojaszowka.pl, 

dostęp: 5 VIII 2020 r.]

Kiedy we wrześniu 1939 r. Polska utraciła niepodległość i znalazła 
się pod okupacją dwóch totalitaryzmów – nazistowskiego i komuni-
stycznego, wielu dawnych oficerów Legionów Polskich, uczestników 
zmagań niepodległościowych z czasów I wojny światowej, przystąpiło do 
walki z okupantami w podziemiu. Jednym z nich był ks. ppłk Józef Pa-
naś – współtworzący konspirację we Lwowie przeciw okupantowi sowiec-
kiemu. Wielu tych oficerów legionowych zginęło, a wśród nich – i nasz 
bohater, o którym jego biograf, ks. Julian Humeński, napisał, iż był 
„człowiekiem w słowie i działaniu radykalnym, niekiedy gwałtownym. 
Nikt jednak nie może mu zarzucić jednego: braku gorącej miłości do 
Ojczyzny”.
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