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Tadeusz Porembalski 

Na krótką informację o „odkrytym” przez nas patro-
nie mostu kolejowego w Przemyślu zareagował Zbi-

gniew Dwernicki z Poznania. 

Po przeczytaniu artykułu, jako zięć Tadeusza Porem-
balskiego (patron mostu – obj. red.) czuję się w obo-
wiązku odpowiedzieć na Wasz apel i przedstawić 
skrótowo przebieg życia i działalności mojego teścia. 

Inż. Tadeusz Porembalski, syn Jana – sędziego 
z czasów II Rzeczypospolitej, urodził się w Samborze 
w 1896 r. Rodzina Porembalskich od wielu dziesiąt-
ków lat związana była z ziemią przemyską. Przed 
I wojną światową posiadała majątek ziemski w Ru-
dawce, gmina Bircza. T. Porembalski po zdaniu ma-
tury został powołany do wojska austriackiego i wal-
czył na froncie włoskim. Po rozpadzie Austro-Węgier 
wrócił do rodziny w Przemyślu, gdyż jego ojciec, sę-
dzia Jan sprzedał majątek w Rudawce i pracował 
tylko w palestrze. W trakcie walk z Ukraińcami 
w latach 1918–1919 T. Porembalski wstąpił do Woj-
ska Polskiego i bronił przed zniszczeniem (wysadze-
niem) mostu kolejowego na Sanie w Przemyślu. Był 
komendantem tej placówki w stopniu porucznika. 
W latach 1919–1920 brał udział w wojnie z bolsze-
wikami, walczył przeciwko armii Budionnego i do-
służył się stopnia kapitana. 

Po wojnie i skończeniu nauki w szkole Górnictwa 
Naftowego, pracował w Borysławiu i Rajskim jako 
kierownik kopalni. W czasie okupacji prowadził sklep 
z chemikaliami przy ulicy Franciszkańskiej w Prze-
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myślu, gdzie spotykali się różni ludzie celem wymia-
ny konspiracyjnych wiadomości. W roku 1944, po 
wycofaniu się Niemców z Przemyśla przedstawiciele 
społeczności lokalnej wybrali go na Prezydenta Mia-
sta. Po roku sprawowania tego urzędu zrezygnował 
z pełnienia tej funkcji, nie chcąc poddać się naciskom 
lewicowych organizacji. W tym też okresie przeniósł 
się z całą rodziną do Krakowa. W Krakowie praco-
wał w Instytucie Naftowym, a później był sekreta-
rzem generalnym Stowarzyszenia Naukowo-Tech–
nicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Nafto-
wego. Zmarł w Krakowie w maju 1971 roku i tam też 
został pochowany. 


