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Bitwa Galicyjska 1914
Działania militarne prowadzone przez rosyjski Front Południowo-Zachodni latem i jesienią 1914 roku – Bitwa Galicyjska1 podobnie jak operacja Frontu Północno-Zachodniego
w Prusach Wschodnich, opierały się na pośpiesznie opracowanym planie. Stosunek sił walczących stron wyglądał następująco: Front Południowo-Zachodni (3., 4., 5. i 8. Armia) pod
dowództwem Nikołaja Iwanowa – zgromadził 36,5 dywizji piechoty i 12,5 dywizji kawalerii,
natomiast strona austro-węgierska – cztery armie (1., 2., 3. i 4. Armia) pod wspólnym dowództwem arcyksięcia Fryderyka Habsburga – zgromadziła siły około 39 dywizji piechoty i 10
dywizji kawalerii2.
Bitwa galicyjska miała dla kampanii 1914 roku pierwszorzędne znaczenie, zarówno ze
względu na zaangażowane z obydwu stron siły (w szczytowym okresie ponad 100 dywizji), jak
i na postawione przez rosyjskie naczelne dowództwo (dalej:
Stawka) zadania: rozbicie w wyniku podwójnego oskrzydlenia
skoncentrowanych na obszarze walki armii austriackich, odcięcie im drogi odwrotu na zachód – na Kraków (zadanie 4. Armii
Antona von Salzy) oraz na południe – za Dniestr i przełęcze
karpackie (zadanie 8. Armii Aleksieja Brusiłowa). Powodzenie
operacji otwierało Rosjanom drogę na Węgry i ułatwiało działania na kierunku Niemiec, gdyż prowadzącym natarcie wojskom rosyjskim nie groziłby już skrzydłowy atak austriacki3.
Koncentracja armii rosyjskich (4. i 5.) pomiędzy Bugiem
Nikołaj Iwanow
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a Wisłą opóźniała się, stwarzając rozwiniętym już armiom au-

Terminem: Bitwa Galicyjska 1914 – określa się działania prowadzone przez rosyjskie armie Frontu Południowo-Zachodniego przeciwko wojskom austro-węgierskim na terenie Galicji i Królestwa Polskiego
(Kraju Przywiślańskiego) w okresie od 18 sierpnia do 21 września 1914 roku: А. Белой, Галицийская
битвa, Москва 1929; Я. Цихович, Стратегический очерк войны 1914–1918 гг., Часть I, Период от
обявления войны до начала сентября 1914 года, Москва 1922.
B. Шунков A. Мерников A. Спектор, Русская Армия в Первой мировой войне 1914-1918, Москва
2014, s. 184; Jan Dąbrowski wyliczył, iż strona austriacka liczyła 37,5 dywizji piechoty, 10 dywizji kawalerii, natomiast strona rosyjska – 47 dywizji piechoty i 18,5 dywizji kawalerii: J. Dąbrowski, Wielka Wojna
1914–1918, t. 1, Warszawa 1937, s. 152, 154.
K. Rosen-Zawadzki, Ziemie polskie i ościenne terenem działań wojennych 1914-1915 [w:] Historia Polski, tom III 1850/1864–1918, część 3, 1914–1918, red. Żanna Kormanowa i Walentyna Najdus, Warszawa 1974, s. 30; J. Dąbrowski, Wielka Wojna… , op. cit., s. 154; A. Olejko, Karpacka wojna trzech cesarzy.
Z działań wojennych I wojny światowej na lądzie i w powietrzu, Rzeszów 2013, s. 53-54.
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Bitwa Nadsańska 191429
Decyzje o wznowieniu działań zaczepnych nad Sanem przez 3. Armię rosyjską zostały
podjęte przez Stawkę w dniu 13 października zarządzeniem nr 4756. Decyzja ta wprowadzała
w życie założenia przygotowanej wcześniej ofensywy „walca
parowego”. Armie rosyjskiego Frontu Południowo-Zachodniego miały przy pierwszej możliwości przenieść działania
na lewy brzeg Wisły i Sanu. Zadaniem Grupy Małopolskiej
było mocno trzymać się w Galicji, aby Grupa Środkowej Wisły mogła wyprowadzić decydujące natarcie. Wchodząca
w skład Grupy Małopolskiej – 3. Armia oraz podporządkowana tej armii Grupa Dołgowa (później Kruzenszterna) wydzielona z 9. Armii miały przenieść działania na lewą stronę
Sanu i ubezpieczać działania głównego związku operacyjnego – Grupy Środkowej Wisły30. W tym czasie znajdujący
się po lewej stronie rzeki związek operacyjny przeciwnika
– 4. Armia oraz elementy 3. Armii austriackiej szykowały
się do forsowania Sanu i kontynuowania ofensywy na kieJózef Ferdynand

runku lwowskim. Dowódca 4. Armii Józef Ferdynand wyznaczył termin przeprawy na 13 października, ale problemy
logistyczne zmusiły go do przesunięcia terminu na 14 października31. Dla austriackiego AOK najważniejszym obszarem działań była Galicja. Tu zgromadzono główne związki
operacyjne, które otrzymały następujące zadania: 4. Armia
po sforsowaniu Sanu miała skierować natarcie na północ od
Lwowa i przyczynić się do jego zajęcia; 3. Armia miała odepchnąć Rosjan od Przemyśla i wyjść na zachód od Lwowa; 2.
Armia miała zająć rejon Sambora i skierować się na Lwów;
Grupa Karla Pflanzer-Baltina swoim lewym skrzydłem miała udzielić wsparcia 2. Armii i zająć rejon Stryj – Mikołajów,
a pozostałymi siłami dojść do Dniestru32. Sukces 4. Armii

Karl Pflanzer-Baltin
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– utworzenie przyczółków po prawej stronie Sanu umożli-

Terminem Bitwa Nadsańska 1914 – określa się działania prowadzone przez wojska rosyjskie (3. Armia,
Grupa Dołgowa/Kruzenszterna z 9. Armii) i austriackie (4. Armia oraz część 1. i 3. Armii) nad Sanem
w okresie od 14 października do 6 listopada 1914 roku.
С. Нелипович, Кровавый октябрь 1914 года, Москва 2013, s. 345-346.
Österreich – Ungarns letzter Krieg 1914–1918. Erster Band: Das Kriegsjahr 1914, pod kier.
E. Glaise-Horstenau, Wien 1930, s. 406-407.
Г. Корольков, op. cit., s. 86-87.
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nik pokazał, że nadal jest zdolny do manewrowania swoimi armiami w Galicji i każdorazowego ich przesunięcia na odcinek
zagrożony atakiem Grupy Małopolskiej. Jej dowódca Aleksiej
Brusiłow zwrócił się więc do dowódcy 3. Armii, Radko Dimitriewa, z prośbą o zaktywizowanie działań 3. Armii nad Sanem,
aby ta związała walką 4. Armię austriacką oraz odciągnęła uwagę 3. Armii austriackiej od działań 8. Armii rosyjskiej w rejonie
Przemyśl - Chyrów39.
Radko Dimitriew przychylny wznowieniu ofensywy ubezpieczającej przez całą Grupę Małopolską musiał najpierw zaktywizować działania swojej 3. Armii, aby odsunąć uwagę wojsk
Aleksiej Brusiłow

przeciwnika od 8. Armii rosyjskiej, aby ta mogła dołączyć do

planowanej ofensywy. Nie mając jednak możliwości utworzenia nad Sanem jednej dużej grupy
manewrowej (IX, XI Korpus) Dimitriew nakazał przeprawę przez San i utworzenie przyczółków po lewej stronie rzeki każdemu korpusowi na własną rękę40.
Związki operacyjno-taktyczne (korpusy XXI, IX, XI, X)
mające wykonać to zadanie zostały rozmieszczone na 130 kilometrowym odcinku Sanu. Miały one przeprawić się w następujących miejscach: XXI Korpus – Zarzecze oraz Bieliny (korpus
miał sforsować San w nocy z 17 na 18 października); XI Korpus
– Leżachów (forsownie Sanu nocą z 18 na 19 października); IX
Korpus - Manasterz (forsowanie Sanu nocą 18 na 19 października); X Korpus – Radymno (forsowanie Sanu nocą 19 na 20
października)41.
17 października 4. Armia austriacka rozpoczęła ewakuację
z przyczółków po prawej stronie Sanu i jednocześnie przesuRadko Dimitriew

nięcie swoich korpusów w dół dolnego biegu Sanu, aby prze-

jąć odcinek rzeki po odchodzącym nad Wisłę X Korpusie 1. Armii austriackiej. Przesunięcie
korpusów zostało zdezorganizowane nagłą przeprawą rosyjską w nocy z 17 na 18 października. Przeprawy rosyjskich związków operacyjno-taktycznych 3. Armii (XXI, IX, XI, X Korpus)
trwały od 17 do 20 października42.
W nocy 19 października zarządzeniem AOK nr 3401 austriacka 4. Armia otrzymała polecenie „bezwzględnego rozbicia wroga i wyrzucenia go za San”. Szef AOK Conrad von
Hötzendorf dodał, że do wieczora 20 października na lewym brzegu rzeki nie ma być ani jed39
40
41
42

С. Нелипович, op. cit., s. 345–346.
Г. Корольков, op. cit., s. 89.
С. Нелипович, op. cit., s. 348, 350–354, 356–358, 360–361.
T. Sudoł, op. cit., s. 25.
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Działania militarne 1914 roku
na terenie obecnego powiatu stalowowolskiego
Sierpień
W dniu 31 lipca 1914 roku na terenie monarchii austro-węgierskiej ogłoszono ogólną mobilizację. Objęła ona również Galicję. W jej miastach pojawiły się afisze mobilizacyjne, co oznaczało, że mężczyźni w wieku poborowym będą powołani do armii austro-węgierskiej. Zgodnie
z procedurą wojskową oficerów rezerwy zawiadamiano imiennie natomiast nad powołaniem
poborowych niższych stopni i szeregowców czuwali burmistrzowie w miastach i wójtowie
w gminach. Oni zobowiązani zostali do doręczania kart mobilizacyjnych1. W pierwszej kolejności otrzymali je mężczyźni od 21 do 37 roku życia, później dołączyły kolejne roczniki2.
W nocy 31 lipca oraz rankiem 1 sierpnia burmistrzowie i wójtowie mieli zadbać, aby karty powołania dotarły do adresatów. W Rozwadowie przy dźwiękach bębenka burmistrz Józef
Krupa gromkim i przerażającym głosem ogłosił ogólną mobilizację. Każdy poborowy miał się
natychmiast zgłosić w swoim pułku. Dodatkowo nakaz mobilizacji nakładał obowiązek zgłoszenia się w ciągu 24 godzin do Powiatowej Komendy Uzupełnień osób w wieku poborowym
nieposiadających kart powołania3.
W celu usprawnienia mobilizacji i koncentracji wojska, austriackie AOK wyznaczyło
pierwszy dzień mobilizacji na 4 sierpnia, natomiast pierwszy dzień pogotowia alarmowego
– 2 sierpnia. Zarządzenie pogotowia miało na celu ochronę mobilizacji i koncentracji na obszarze przygranicznym, dotyczyło to oddziałów znajdujących się tam w czasie pokoju lub specjalnie tam przywiezionych. Należały do nich: żandarmeria, oddziały ochrony kolei, straż celna
i skarbowa, pracownicy służb leśnych4. Powołani do wojska mężczyźni udawali się koleją lub
pieszo na wyznaczone przez administrację wojskową punkty zborne5.
Obecny powiat stalowowolski obejmuje tereny należące w interesującym nas okresie do
Monarchii Austro-Węgier – część ówczesnych powiatów galicyjskich: Tarnobrzeg i Nisko, oraz
do Imperium Rosyjskiego (Królestwo Polskie) – część ówczesnego powiatu janowskiego gu1

2

3

4

5

A. Zielecki, Leżajsk w okresie zaborów (1772–1918) [w:] Dzieje Leżajska, praca zbiorowa pod redakcją:
K. Baczkowskiego i J. Półćwiartka, Leżajsk 1996, s. 365; J. Bator, op. cit., s. 46–47; T. Sudoł, Działania
wojenne na Ziemi Rudnickiej i Niżańskiej w czasie I wojny światowej [w:] I wojna światowa nad Sanem,
Stalowa Wola 2014, s. 67.
A. Pankowski, Działania wojenne z lat 1914–1915 w okolicach Radomyśla nad Sanem i ich skutki, [w:]
I wojna światowa nad Sanem, Stalowa Wola 2014, s. 23.
R. Wydra, Czas Wielkiej Wojny na ziemi rozwadowskiej, [w:] I wojna światowa nad Sanem, Stalowa
Wola 2014, s. 43.
E. Izdebski, Dowodzenie 4. Armią austro-węgierską w bitwie pod Komarowem 1914 roku, Warszawa
1930, s. 7.
T. Sudoł, Działania wojenne na Ziemi Rudnickiej i Niżańskiej… , op. cit., s. 67.
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granicę i przy okazji pustoszyli okoliczne miejscowości. Pierwsze drobne starcia nastąpiły już 7
sierpnia. Brak większego oporu zachęcił Kozaków do bardziej intensywnych działań. 8 sierpnia
ich szwadrony ponownie przekroczyły granicę i wykonały zagon, przy okazji spaliły cześć zabudowań Rzeczycy Długiej oraz Brandwicy11. Również w tym czasie pierwsze patrole kozackie
spowodowały popłoch w Jastkowicach. Kierownik tutejszej szkoły tak oto wspominał: Jednego
dnia rozeszła się wiadomość, że silny oddział kozacki znajduje się w lesie i przygotowuje napad
na wieś naszą [Jastkowice]. Powstał popłoch. Żandarmi pozrywali druty telefoniczne, uszkodzili
aparat i przekroczyli San. Wielu z ludności poopuszczało gospodarstwo, inwentarz żywy wypuściło w pola i przeszło również San12.
Pustoszących okolicę Kozaków przepędzili kawalerzyści
austriaccy 7. Pułku Ułanów z 3. DK. Pułk ten był pierwszym,
który dotarł do Rozwadowa. Dowodził nim pułkownik Roman
Żaba. On też z rozkazu wyższego dowództwa tymczasowo przejął komendę nad wojskami stacjonującymi w mieście – znajdowało się tu około 200 landszturmistów, 10 żandarmów i 15
funkcjonariuszy straży skarbowej. Pododdział techniczny tejże
dywizji kawalerii w dniu 8 sierpnia rozpoczął stawianie mostu
na Sanie w Brandwicy13.
9 sierpnia kozacy ponownie przekroczyli granicę i wkroRoman Żaba

czyli do wsi Chwałowice – oddalonej o 6 km od Sanu, – którą

spustoszyli. Ten tzw. incydent chwałowicki opisał w krakowskim „Czasie” poseł, hrabia Zygmunt
Lasocki: W niedzielę [9 sierpnia] przybyło 300 do 400 kozaków. Usiłowali zająć wioskę [Chwałowice], w której kwaterowała mała bardzo załoga, oficer z 13 żołnierzami, kilku żandarmami,
strażnikami skarbowymi i 50 włościanami z pospolitego ruszenia.
Ta mała garstka zabrała się jednak do obrony z taką odwagą
i dzielnością, że zwyciężyła pięciokrotnie niemal silniejszego
nieprzyjaciela. Po naszej stronie straciliśmy jednego ułana,
który przedtem zabił pięciu kozaków. Oficer, którego otoczyło
kilku kozaków, godzących weń lancami, uratowany został przez
żołnierza, który widząc go w tej opresji szybko przybiegł na
pomoc i zabił najbliższego napastnika. Kapral naszego małego
oddziału otrzymał ranę. […]. W ogóle po naszej stronie mieliśmy
dwa trupy i czterech rannych, podczas gdy kozacy stracili 35 luZygmunt Lasocki
11
12

13

dzi, a wielu rannych wzięliśmy do niewoli i zabraliśmy ze sobą.

R. Wydra, op. cit., s. 44.
I wojna światowa w relacji kierownika szkoły powszechnej w Jastkowicach Józefa Bema: http://www.
zsjastkowice.pl/troche-historii/jastkowice [dostęp: 28.02.2018, godz. 11.24]
R. Wydra, op. cit., s. 44.
26

ciwnika, dotarł do wsi Antoniów, gdzie rozwinął się w szyk bojowy i skierował się na Pniów. Po
krótkotrwałej walce 2. batalion pułku zajął tę miejscowość37. Przeciwnikiem rosyjskiej brygady
przypuszczalnie był któryś ze związków taktycznych austriackiej Grupy Kummera (7. DK, 95.
i 106. DP Landszturmu, 100. BP Landszturmu)
Od rana 12 września elementy austriackiej 12 DP pospiesznie cofały się wszystkimi drogami do Zaklikowa, w którym znajdował się węzeł drogowy, a następnie przemieszczały się
w kierunku południowym jedyną drogą, przez wieś Lipę, ku nadsańskiej przeprawie w Kępie
Rzeczyckiej. Tą drogą szły na przeprawę przemieszane oddziały 12. DP. Na tej drodze, na jej
odcinku od Zaklikowa do Lipy nastąpiła masakra oddziałów tejże dywizji.
Droga Zaklików – Lipa – Kępa Rzeczycka zawalona była: wozami pociągów artylerii i wozów amunicyjnych. – wspominał jeden z żołnierzy austriackiego 57. PP [12. DP] - Nadto droga ta naszego odwrotu wiła się przez gęste lasy, miejscami wśród głębokich piachów, miejscami
znów wśród grząskich błot i bagien (…). Gdy ze wszystkich stron zeszły się na jednej drodze koło
przyczółka Kępa [Rzeczycka] niedobitki 12. i 5. DP oraz 101. BP Landszturmu38, a cisnące się
pociągi zamknęły wszelką komunikację, wówczas dopiero doniesiono o pojawieniu się pierwszych
kozackich patroli, które zaledwie się zbliżały ku wsi Lipa. 57. PP w pierwszej chwili nie miał możliwości przedostania się do pontonowego mostu, bo drogi wolnej nie było; oddziały innych pułków,
chcąc nie chcąc, urządziły sobie spoczynek i ich żołnierze mieli czas na przyrządzanie obiadu,
który z apetytem spożyli39.
W tym czasie do Zaklikowa dotarł austriacki 20. PP [12. DP]. Walczący w jego szeregach
Stanisław Kawczak wspominał: Wreszcie w południe [12 września] ukazał się nam Zaklików,
oddzielony rzeczką [Sanna], płynącą w jarze. Minęliśmy most. Tuż za nim na prawo widzimy
olbrzymie sterty amunicji artyleryjskiej i karabinowej; to znów ogromne góry prowiantu: cukru,
kawy, konserw mięsnych, ubrań, butów (…). Wszystko to na naszych oczach polewali prowiantowcy naftą, czy benzyną i podpalali. Głupota, czy zawiść nimi miotała, dość, że nie pozwolili
nam nic zabrać. Mieli bowiem „Befehl” [rozkaz]: spalić! I palili konserwy, cukier, mąkę, suchary,
buty… a my, głodni, obdarci – patrzyliśmy na to. Tymczasem weszliśmy w las. Maszerujemy traktem świeżo wybudowanej kolejki polowej. Spod stóp naszych wzbijają się tumany kurzu, który
osiada na spoconych twarzach, nadając nam wygląd jakichś Indian, widać tylko białka oczu.
Znużenie było tak silne, że mimo „Rückzugu” [odwrotu], co parę kroków słabsi upadali na ziemię, zobojętniali na wszystko. Wreszcie, gdy pierwsza czwórka runęła na ziemię, za nią jak na
komendę – zawaliło się wszystko. Na próżno dowódca batalionu wzywał, prosił i groził chcąc nas
zmusić do dalszego marszu – nie mogliśmy. I leżeliśmy, gdzie kto padł… zrezygnowani. Wytrzy37

38
39

В. Глиндский, Боевая летопись Лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Величества полка, Париж
1935, s. 9.
W źródle podano błędnie: 101. brygady honwedów
Wspomnienia wojenne pułku Ziemi Tarnowskiej (obecnie 16 PP) z lat 1914 i 1915 (opracowane przez
oficerów pułku 16 piechoty), Warszawa 1919, s. 14-15.
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karabinowego, za nim drugi, trzeci… setny.- wspominał żołnierz 20. PP Stanisław Kawczak Momentalnie las rozbrzmiał hukiem strzałów. Zamęt powstał niesłychany. (…) Rzuciliśmy się
na oślep przed siebie, kryjąc się za pnie drzew. Jeźdźcy zsiadli z koni i biegnąc pieszo, kryli się za
nami. Pędziłem skrajem lasu wśród świstu kul. – Zginę, zginę – myślałem, widząc, jak przewracali się żołnierze. Krzyki napełniły las, zewsząd słychać wołania: o Jezu! ratunku! – Nieprzyjaciel
siekł tymczasem ogniem karabinów maszynowych bez litości. Biegłem jeszcze czas jakiś, gdy las
się skończył. Przed sobą ujrzałem olbrzymią polanę leśną, którą przerzynała nowo zbudowana
przez pułk kolejowy droga. Widok tu był okropny. Cała polana, kilkaset hektarów zajmująca,
zasiana mrowiem żołnierskim. Krzyki, jęki, przekleństwa we wszystkich językach… Ludzie skaczą
z drogi, już są po pas w ziemi, już po ramiona. W moich oczach nikną gdzieś w głębiach głowy,
jeszcze ręce sterczą na tle bujnej zieloności; widać drgające palce… by za chwilę przepaść w łonie
bagna. Obok taki sam widok, na całej polanie, wszędzie to samo… tam koń kwiczy, stercząc
głową nad zdradziecką zielonością, by za kilka sekund w oczach moich pogrążyć się w bagnie. Teraz Moskale ostrzeliwują drogę karabinami maszynowymi; żołnierze i oficerowie, świadomie czy
nieświadomie, rzucają się z drogi w otchłań bagna. W przeklętym tym kotle były wojska całej 12.
Dywizji Piechoty z przewagą naszej, tj. 24. Brygady Piechoty generała Edlera von Lilienhofa. Za
nami razem giną ułani 9. Pułku, artyleria ciężka i polowa, sanitariat. Pomieszane pułki, bronie,
szarże i godności – wszystko skłębione w jakimś obłędnym tańcu, wśród bieganiny tam i z powrotem. Nie ma wyjścia, wszystkie punkty są w ogniu piechoty. Na dobitek nad polaną zaczęły pękać
szrapnele rosyjskie coraz niżej… niżej. Na drodze rozgrywały się dantejskie sceny. Ludzie i konie
instynktownie wyrywały naprzód, nie bacząc na zabitych i rannych, którzy ścielili drogę. Deptały
kopyta końskie brzuchy i głowy; wnętrzności, jelita, mózg z błotem pomieszany krwawą miazgą
zasłał drogę. Działa, jaszczyki, wozy pocztowe, sanitarne, amunicyjne, powozy, bryczki – wszystko skłębione w masie bez początku i końca. Ryki rannych koni i ludzi wśród trzasku karabinów,
pękających szrapneli i granatów doprowadzały mnie do obłędu. Na kępie kilkudziesięciu stłoczonych ludzi rzuca się na siebie; oto jakiś „stowak” [określenie żołnierza 100. PP] rozbiera się do
naga i z tak straszliwym śmiechem, że ciarki mnie przechodzą, kiwa ku mnie ręką, wołając: „Pódź
sem kamrat”! W moich oczach kapitan 100. PP strzela z rewolweru we własną głowę. Nie zdołałem wszystkiego zauważyć, bo myślałem jedynie o ratunku. Biegłem drogą, przeskakując trupy
końskie i ludzkie, przewracając się i ślizgając w czerwonej posoce i wyprutych bebechach. Drogę
zatarasowało mi działo oblężnicze, zaprzężone w trzy pary perszeronów. Na próżno jeźdźcy bili
bez miłosierdzia konie, by zmusić je do galopu; wreszcie konie ruszyły. Wtem z prawej strony koń
środkowej pary ugodzony kulą upada na przednie nogi – trzecia para ciągnie działo, pierwsza
w podskokach na próżno usiłuje ciągnąć zaprzęgniętego trupa. W tym przestrachu zdobywam się
na taki spokój, że scyzorykiem przecinam rzemienie zabitego konia… W podnieceniu przeskakuję
jakieś wozy i pędzę na oślep. A oto polana, przeklęta polana się kończy. Na jej skraju pod lasem
wioseczka. Tam wiedzie mnie instynkt. Nareszcie zdyszany wpadam w środek zabudowań. Kule
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tu gwiżdżą, przebijają mech, wetknięty między belkami, ale jest tu złuda bezpieczeństwa. Zastaję
tu kilku żołnierzy z 57. PP – A co psiamać – krzyczy jakiś kapral, - mamy ginąć jak szczenięta, bronimy się. Jego przykładem porwani zarepetowaliśmy karabiny. Marcinkiewicz skoczył do
okna, by rozejrzeć się, ale w tym momencie trafiony kulą w głowę, runął na podłogę, zalewając
ją krwią. Porwaliśmy go za ręce i nogi i wymknęliśmy się z tej zapowietrzonej chałupy. Przejście
do następnego – o kilka kroków odległego murowanego domku – nie było łatwe. Jak osy złośliwe
gwizdały wszędzie kule. Chyląc się niemal do ziemi, przebiegliśmy tę drogę, przynosząc ze sobą
już nieboszczyka. Leży teraz na podłodze, krew spływa dookoła głowy. Tak niedawno żywy, a teraz już na tamtym świecie. Żegnaj, Zygmuncie! W izbie pełno oficerów sztabowych z płk Stanisławem Puchalskim. Wejście nasze spowodowało, że pułkownik, a w ślad za nim chyłkiem i inni
oficerowie wybiegli z domku i chroniąc się przed ogniem – to w podskokach, to na brzuchu, to
na czworakach – jak duchy – przemykali między domami. My za nimi. Wreszcie i ostatni domek
osiągnięty. Jeszcze sto kroków i wpadamy w gęstwinę leśną. Cichnie odgłos strzałów, dochodzi
nas tylko stłumiony pomruk dział. Już nie biegniemy. Idziemy wolno, pomieszani z oficerami…
bezładną kupą… niedobitki… Niedaleko za lasem, który się
rychło skończył, widzimy graniczny słup austriacki z dwugłowym orłem cesarskim. A więc wkraczamy do Galicji…43.
Niedobitki austriackiego 20. PP przedostały się na lewą
stronę Sanu. Zapadła noc [12 września]. W ogromnym parterowym domu (…) skupiło się kilkunastu oficerów i sporo
żołnierzy. (…) – wspominał Stanisław Kawczak - Zbliżył się
do naszej grupy płk [Stanisław] Puchalski z rozkazem: 20 regiment do mnie! Zebraliśmy się wkoło społem wszyscy, oficerowie i żołnierze. Pułkownik podzielił nas na bataliony, kompa-

Stanisław Puchalski

nie, nakazując się poustawiać wedle dawnej przynależności.
Policzył nas. Wszystkich razem z taborytami, lekarzami, kancelistami było 108, wyraźnie stu
ośmiu. Z trzech tysięcy żołnierzy po jednomiesięcznej niespełna wojnie – 108 ludzi. Widziałem,
jak płk Puchalski odszedł na bok i… chusteczką wytarł oczy gruntownie…44.
Tymczasem w Lipie zebrały się oddziały rosyjskiej 2. Brygady 18. DP. Tutaj też przybył dowódca tejże brygady, generał Eugeniusz de Henning-Michaelis, tu dowiedział się o zupełnym
zwycięstwie. Na kartach swojego pamiętnika tako oto zapisał: Zebraliśmy się dopiero o zmroku; zameldowano mi wówczas o zdobyciu 23 kulomiotów i dużej ilości jeńców. Ilu wzięto, nie
wiedział nikt; zbierano ich po bagnach i lasach i kierowano partiami wprost do sztabu korpusu.
Zorganizowane oddziały przeciwnika znikły jednak gdzieś, a moja przednia straż nie mogła się
wysunąć nad San, gdyż walcząca na zachód ode mnie 37. DP prowadziła silny ogień karabinowy
aż do późnej nocy, tamując mi dostęp do Sanu. Wywiad strzelców stwierdził, że w tym kierunku
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były dzień i noc w ruchu, żołnierz począł się odżywiać sam. Ten kupił kurę, tamten gęś, inny
wieprzka, a nawet i cielę. Ludzie zjadają trzy razy więcej aniżeli normalnie i chcą dni głodu powetować; jedzą zębami, rękami i… oczami; co kto widzi, chcieli by zjeść… Deszcz leje jak najęty,
w okopach wody pełno, brodzi się po kostki i pełni służbę. Nad ranem [14 września], gdy bezwład
nogi poderwał, kładzie się człowiek jak nieboskie stworzenie do kałuży i zasypia55.
Od rana 14 września lewy brzeg Sanu był nieustannie patrolowany przez żołnierzy austriackich. Oficerowie 100. PP udali się na pierwszą linię [Majdan Zbydniowski] w celu znalezienia ochotników do przeprowadzenia zwiadu. Żołnierze bali się podjąć tego zadania, gdyż:
– jak wspominał Jan Szuścik - Moskale usadowili się na prawym brzegu Sanu jakie 500 kroków
[około 471 m] od nas. Niektórzy wyłazili na drzewa i urządzali sobie sport. Co który z nas głowę
wychylił z okopu, - bac, - albo obok, albo w głowę dostaje. Tak zginął dzielny nasz plutonowy
Kral, z Witkowic, chluba wiedzy i praktyki podoficerskiej. Człowiek starszy, Czech, a dziwnie zamiłowany w rzemiośle wojennym. Chciał wybadać gniazdo rozbójników i lornetkował rozłożyste
topole na przeciwnym brzegu. Niedługo się nacieszył, bo dostał w czoło, a przez wyrwę w tyle
głowy wypłynął mózg. Skorzystał z tej katastrofy kolega L., bo oddziedziczył jego płaszcz. Bywają
na wojnie czasem rzeczy komiczne, podobne do moich dwóch „lewych” butów56.
Tegoż dnia: Oddziały węgierskich pułków [101. BP Landszturmu z Budapesztu] otrzymały
rozkaz zamknięcia przeprawy przez San na północ i północny-zachód od Zaleszan oraz ściągnięcia pontonowego mostu pod Kępą [Rzeczycką]; 57. PP zaś rozkaz obsadzenia lasu koło Grabczyny, który wówczas znajdował się pod silnym ogniem dział nieprzyjacielskich. Tenże pułk wykonał
powierzone zadanie, pomimo tego, że drogę, którą przebywał, pruły granaty, że nad głowami
naszych dzielnych żołnierzy pękały szrapnele; Węgrzy atoli zadania swego nie spełnili. Echa tych
strzałów, nie do nich nawet skierowanych, wystarczyły do odebrania im ducha; porzucili swoje
stanowiska i, nie zniszczywszy nawet mostu pod Kępą, pozostawili go nieprzyjacielowi do użytku.
Tymczasem Zaleszany były już w ręku rosyjskim. 57. PP wspólnie z 20. PP miał pierwotnie zaatakować tę miejscowość, jednakże odstąpiono od tego zamiaru, kierując 57. PP do Zbydniowa,
z pozostawieniem na zajętych pozycjach oddziałów wystarczających do powstrzymania możliwej
przeprawy dalszych wojsk rosyjskich. Ze Zbydniowa był zamiar cofnięcia się dalej na południe,
ale rozkazy głównego dowództwa armii [AOK], ulegały teraz częstym zmianom – i znów otrzymał 57. PP rozkaz pozostania na miejscu57.
Tymczasem rosyjskie XIV i XVIII Korpusy (9. Armii) przygotowywały się do przeprawy,
która miała nastąpić 15 września. Nie umknęło to uwadze patroli austriackich, które zauważyły
wzmożony ruch pododdziałów rosyjskich po prawej stronie Sanu. Z tego też powodu doszło do
nieporozumień pomiędzy austriackimi dowództwami na odcinku obrony Sanu w okolicy Majdana Zbydniowskiego o kwestię postawienia oporu przeprawiającym się oddziałom rosyjskim
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tylerzystów do niewoli. Ten dzielny, bohaterski czyn Mikowskiego i jego towarzyszy nie przyniósł
jednak zbyt poważnych następstw, gdyż wielka siła piechoty rosyjskiej zmusiła dzielnych naszych
żołnierzy do cofnięcia się i pozostawienia zdobytych armat na miejscu. Nierówna walka trwała
przeszło trzy godziny [do około 11.30], bez rozstrzygnięcia, gdy około południa spostrzeżono
przed naszą linią bojową konne nieprzyjacielskie straże przednie i z Zaleszan w tym czasie zaczęły wysypywać się liczne szeregi rosyjskiej piechoty a równocześnie ulewa kul z karabinów maszynowych obejmuje nasze pozycje i powrotną drogę do Zbydniowa [gdzie przeprawiła się przez
San rosyjska Brygada Strzelców Gwardii i elementy XVIII Korpusu62]. To spotkanie powoduje
znaczniejsze straty w szeregach austriackich i w naszym pułku, który cofając się odpiera skutecznie okrążające go oddziały
rosyjskie i w ten sposób dochodzi z powrotem do Zbydniowa, tracąc po drodze wielu towarzyszy broni, wielu oficerów,
a między nimi także ukochanego przez żołnierzy pułkownika
[dowódcę 57. PP] Juliusza Bijaka63. Tenże po latach starcie
pod Zaleszanami wspominał następująco: Szliśmy z trudem,
zapadając się nieraz po kolana w rozmokłej ziemi. Artyleria
rosyjska strzelała od kościoła w Zaleszanach i ze wzgórza na
prawym brzegu Sanu. Od Zaleszan prażył nas silny ogień
karabinowy, a także z wiklin nad Sanem padały pojedyncze

Juliusz Bijak

strzały. Nasze bataliony szły śmiało do ataku, strzelając i dążąc do okrążenia lewego skrzydła nieprzyjacielskiego. Nagle artyleria rosyjska z prawego brzegu Sanu przestała strzelać. Zgiełk
walki przycichł znacznie. Znajdowałem się na prawym skrzydle, a chcąc zobaczyć, co się dzieje
w pierwszej linii, przeszedłem mały lasek; idąc dalej, natknąłem się na leżącą w zagonach naszą
linię tyralierską, a o kilkaset kroków dalej, pod kościołem w Zaleszanach, zobaczyłem całkiem
odsłonięte nieprzyjacielskie armaty. Nie widząc w pobliżu oficera, zachęcałem sam żołnierzy, by
celniej strzelali do obsługi tych armat. Powstało między nimi poruszenie, wołali głośno: „Pan
pułkownik tu jest, naprzód na wystrzał!”. Ostrzegłem, by głośnym wołaniem nie zdradzili się
przed nieprzyjacielem, było już jednak za późno, bowiem wtem od kościoła pada na nas grad kul
armatnich i karabinowych. Widzę, że źle z nami. Nagle doznaję w lewym udzie dziwnego wrażenia ciepła i czuję krew spływającą po nodze. Nie doznaję bólu, ale słabnę. Upadam na wznak na
bruzdę…64. Dowódca 57. PP, Juliusz Bijak, ranny dostał się do niewoli rosyjskiej, natomiast jego
pułk, okrążony przez Rosjan, znalazł się w krytycznej sytuacji. Jeden z jego oficerów za ten stan
rzeczy obarczył węgierskich landszturmistów, pisząc, iż: Okrążenie wojsk austriackich stało się
możliwe od chwili ustąpienia Węgrów [101. BP Landszturmu z Budapesztu] z naznaczonych im
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Październik i listopad
Końcem września 9. Armia niemiecka i część 1. Armii austriackiej rozpoczęła kontrofensywę w kierunku środkowej Wisły. Kilka dni później, już w październiku, do natarcia włączyła
się pozostała część 1. oraz 4., 3., 2. Armie austriackie skoncentrowane w Galicji. W tym czasie również Rosjanie przeszli do działań ofensywnych, przede wszystkim nad środkową Wisłą
(ofensywa tzw. walec parowy)79.
1 października 9. Armia rosyjska rozpoczęła odejście od rzeki Wisłoki; skierowała się nad
San w celu przeprawy. Jej korpusy XIV i XXV miały przejąć na prawym brzegu rzeki odcinek
obrony od ujścia do Zarzecza (naprzeciwko Niska)80.

Huzarzy węgierscy nad Sanem. Jesień 1914

XIV korpus rosyjski osłaniał odejście za San pozostałym korpusom 9. Armii. 4 października sztab korpusu zakwaterował się w Zaleszanach. Następnego dnia (5 października) oficerowie wybrali się na rekonesans. Okazało się, że mostu w Radomyślu nie było, a most w Brandwicy został uszkodzony81.
Od rana 5 października, pomimo deszczu, austriackie lotnictwo prowadziło loty rozpoznawcze. Załoga 7. kompanii lotniczej (z lotniska w Brzesku) wykonała lot w rejon Sandomierz
– Rozwadów82; natomiast 5. kompanii lotniczej (z lotniska w Szczucinie) wykonała lot w rejon
San – ujście Wisły (wykryto 1 most) – Sandomierz – Rozwadów – Nisko83. Ponadto Austriacy
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odkodowali radiogramy rosyjskie, z których wynikało, że XIV Korpus rosyjski utknął pomiędzy Sanem i Wisłą na skutek zawalenia się mostu na Sanie pod Radomyślem. Były to bardzo
istotne informacje dla dowódcy 1. Armii austriackiej, generała Wiktora Dankla, który szybko
podjął decyzję zaatakowania zablokowanego w widłach Wisły i Sanu przeciwnika. Dankl polecił też 37. DP Honwedów (V Korpus) oraz 45. DP Landwery (X Korpus), aby wywalczyły
przejścia przez San poniżej Radomyśla84.
W dzień 5 października XIV Korpus rosyjski udał się na przeprawy na Sanie. Jego 18. DP
znajdowała się jeszcze w okolicy Tarnobrzega, gdzie do wieczora powstrzymywała przeważającego przeciwnika. Tu otrzymała też zadanie bojowe: Zabezpieczyć przeprawę korpusu przez San
na froncie pomiędzy Pilchowem a Majdanem Zbydniowskim.
W nocy z 5 na 6 października 18. DP wycofała się na linię obrony opartą o rzekę Łęg.
Dowództwo zabezpieczenia przeprawy przejął generał Eugeniusz de Henning-Michaelis (dowódca 2. Brygady 18. DP), któremu nie po raz pierwszy powierzono bardzo odpowiedzialne
zadanie, gdyż nowy dowódca 18. DP, generał Paweł Papengut,
nie chciał wziąć odpowiedzialności za wątpliwy sukces – udany odwrót za San. Jeszcze na linii frontu w okolicy Tarnobrzega Henning-Michaelis zapytał się ordynansa, który przywiózł
powyższy rozkaz bojowy: - na jak długo obliczona jest operacja
przeprawy, czy się już zaczęła, i kto będzie mymi sąsiadami; odpowiedź [ordynansa] była następująca: - Czas trwania przeprawy nie da się obecnie obliczyć, a sąsiadów nie będzie. W takiej
sytuacji Henning-Michaelis pojechał do dowódcy XIV Korpusu
[gen Ippolit Wojszyn-Murdas-Żyliński] po dokładniejsze wytyczne. Sztab znalazłem [w Zaleszanach] wyjątkowo zaledwie

Paweł Papengut

o 3 wiorsty [3,18 km] poza mną – zwykle trzymał się odległości
10 wiorst [10,6 km]; - wspominał: Eugeniusz de Henning-Michaelis – zastałem generała [Ippolita Wojszyna Murdasa Żylińskiego] w złych kondycjach, był srodze zafrasowany, a otoczenie
bez humoru. Mieli zresztą do tego słuszne racje; armia cofała się za San, ale dla XIV-ego korpusu
zabrakło nie tylko parku mostowego, ba nawet pojedynczej łódki. Budowano więc naprędce most
na beczułkach od piwa; był już wykończony, ale w nocy [z 5 na 6 października] San wezbrał
nagle i zniszczył całą robotę. Na naprawę trzeba było czekać jeszcze dobę, mogła się więc przeprawa rozpocząć dopiero nazajutrz. Na domiar złego ściągały ku przeprawie różne oddziały tyłowe
innych korpusów, nienależących nawet do naszej - 9. Armii, które nie trafiły na swoje mosty; nie
można było zatem nawet w przybliżeniu obliczyć, kiedy moje zadanie będzie skończone. Teraz
zrozumiałem wszystko: cały plan zmiany kierunku operacyjnego był źle przygotowany, a koszta
niedbalstwa miał zapłacić XIV Korpus, ściśle mówiąc – moja dywizja [18. DP]; zrozumiałem
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innego, jak czekać na przybycie własnego sprzętu przeprawowego101.
Rano 9 października rosyjskie straże tylne znajdujące się przed frontem 1. Armii austriackiej wycofywały się za San. Wiktor Dankl nakazał jej związkom operacyjno-taktycznym sforsować Wisłę i San, a następnie wyjść na tyły wojsk rosyjskich znajdujących się po lewej stronie
Sanu. I Korpus miał przeprawić się na prawą stronę Wisły na północ od Sandomierza, V Korpus sforsować San na odcinku od Radomyśla do Rozwadowa. Oba miały ściśle współpracować
ze sobą przy wykonaniu manewru oskrzydlenia. Sforsowanie Sanu przez V Korpus okazało
się zadaniem niewykonalnym. Po deszczach cała nizina Sanu i Wisły zamieniła się w błotniste
rozlewisko. Kolumny taborowe i sprzęt przeprawowy znajdowały się daleko z tyłu i miały problemy z przejazdem po błotnistych, rozmiękłych drogach102.
Mimo to rano 9 października pod Rozwadowem (45. DP X Korpusu) i Kępą Rzeczycką
(14. DP V Korpusu) austriackie związki taktyczne próbowały z marszu uchwycić mosty pontonowe bronione przez rosyjskie straże tylne i sforsować San.
Podczas próby uchwycenia mostu pontonowego w Rozwadowie szczególnie ciężkie straty
poniósł austriacki 3. batalion 17. PP Landwery (45. DP Landwery). 9. kompania tegoż batalionu prowadziła natarcie w pierwszej linii, poniosła największe straty; natomiast nieco mniejsze
straty zanotowała jego 12. kompania, zginał jednak jej dowódca - kpt. Ludwig Botte rodem
z Czech103.
Również rano Austriacy zaatakowali rosyjskie straże tylne (18. DP) broniące mostu pontonowego w Kępie Rzeczyckiej. O godzinie 7.00 – wspominał Henning-Michaelis - nastąpił
generalny atak – w próżnię; Austriaków spotkano tak silnym ogniem z prawego brzegu rzeki, że
całe szeregi kładły się pokotem. Nie mogłem jednak utrzymać dłużej wylotu mostu; przebiegł więc
szybko batalion, ochraniający go, na prawy brzeg, a saperzy wysadzili tę parodię przeprawy w powietrze; za rzeką nie zostawiono jednak ani jednego wozu, przeniesiono też wszystkich rannych.
Spadł mi z duszy ciężar; przeżyłem trzy doby bez snu, przy szalonym napięciu nerwów, w sytuacji,
która lada chwila groziła ostateczną zagładą. Straty moje wynosiły jednego pułkownika, 18 oficerów i przeszło 600 żołnierzy104.
Tuż po wysadzeniu mostu pontonowego w Kępie Rzeczyckiej generał Eugeniusz de Henning-Michaelis, z radosnym uczuciem dobrze spełnionego obowiązku, udał się na plebanię
w Żabnie, aby odpocząć. Drzemka nie trwała długo, gdyż – jak sam wspominał: o [godzinie]
8.00 obudził mnie donośny grzmot dział. (…) Poszedłem więc nad rzekę, gdzie na wyniosłym
pagórku zajął stanowiska batalion pułku riazańskiego [69. Riazański Pułk Piechoty]; z przykrością zauważyłem, że wzgórze [zwane: Zjawienie] jest cmentarzem, a kilka mogił, przy kopaniu
rowów rozkopano. Większość żołnierzy spała w okopach snem kamiennym. Przeciwnika widzia101
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Dowództwo 3. Armii rosyjskiej przejrzało założenia manewru przesunięcia wojsk austriackich nad Sanem i zamierzało im w tym przeszkodzić. W tym celu utworzyło cztery specjalne
grupy uderzeniowe, które miały przeprawić się przez San i związać walką wojska austriackie115.
W nocy z 17 na 18 października XXI Korpus rosyjski rozpoczął forsowanie Sanu. Później
dołączyły pozostałe korpusy. Forsownie rzeki trwało do 20 października. Rosjanie utworzyli po
lewej stronie Sanu kilka przyczółków. Do ich likwidacji austriackie AOK rzuciło znaczne siły,
przede wszystkim przeciwko rosyjskiemu XXI Korpusowi broniącemu nadsańskich przyczółków pod Niskiem i Rudnikiem.
19 października dowódca rosyjskiego Frontu Południowo-Zachodniego, Nikołaj Iwanow, nakazał dowództwu 9. Armii
wszcząć działania zaczepne nad Sanem oraz opracować i zrealizować wytyczne dotyczące udzielenia wsparcia XXI Korpusowi. Sztab armii wykonał polecenie Iwanowa i rozkazał Grupie
Dmitrija Dołgowa (46. i 80. DP) zmienić w rejonie Rozwadowa
jeden z pułków 44. DP (174. Romeński PP) oraz przeprawić
część sił na lewą stronę Sanu.
21 października o godzinie 2.30 Dmitrij Dołgow przesłał
do sztabu XXI Korpusu wiadomość: zmiana zakończona, ale

Dmitrij Dołgow

przeprawa na lewą stronę Sanu niemożliwa z braku środków
przeprawowych. Wieczorem Dołgow polecił dowódcy 80. DP,
Alieksandrowi Gercikowi, aby jego oddziały wykonały zwiad
nad Sanem w celu znalezienia miejsca na przeprawę. O godzinie 20.00 dowódca 9. Armii, Płaton Leczicki, rozkazał sforsować San wydzielonym oddziałom 46. i 80. DP, które miały osłonić przeprawę większych oddziałów i postawić most. Dmitrij
Dołgow natychmiast polecił Parskiemu zgromadzić materiały
potrzebne na zrobienie mostu, wzmocnić karabinami maszynowymi znajdujące się po lewej stronie rzeki drużyny zwiadowców i w tajemnicy przed przeciwnikiem stworzyć przeprawę
w Czekaju i Brandwicy. Grupa uderzeniowa 46. DP miała sfor-

Aleksandr Gercik

sować San w Brandwicy, natomiast grupa 80. DP w Czekaju. Około północy Iwanow zwrócił
się do Leczickiego: Proszę przekazać gen. Dołgowowi, aby przyszedł z wszelką możliwą pomocą
sąsiedniej 44. DP, zmieniając jej oddziały i prowadząc aktywne działania nad dolnym Sanem116.
22 października Grupa Dołgowa przystąpiła do wykonania zarządzenia Iwanowa. Dowódca rosyjskiej 46. DP Dmitrij Parski o godzinie 10.00 przydzielił 181. Ostrołęcki PP do dyspozycji dowództwa 44. DP, wysyłając go w rejon wsi Szewczyki. Polecił on również przesunąć
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Amunicji brak, przeciwnik obchodzi od prawej130.
Jeden z oficerów 89. Białomorskiego PP przeprawę pod
Kępą Rzeczycką wspominał następująco: Okoliczności zmusiły
mnie do przyśpieszenia przeprawy oraz nieliczenia na pontonierów, którzy zostali już wysłani, ale nie mogli dotrzeć [nad brzeg
Sanu] przed 1 listopada, czyli do następnego dnia. Dla zorganizowania przeprawy Białomorców [żołnierzy 89. Białomorskiego
PP] wyznaczono półkompanię 18. Batalionu Saperów z czterema
pół pontonami lekkiego parku mostowego. W każdym pontonie,
złożonym z dwóch części, mogło pomieścić się 20 ludzi, włącznie
z 5 wioślarzami-saperami. Oprócz tego saperzy przygotowali 6

Paweł Klodt von Jurgensburg

łodzi i dwie tratwy, dzięki czemu można było natychmiast usadowić 100 żołnierzy. Po obu stronach rzeki, w celu ochrony brzegów przed powodziami, usypane były wielkie wały, wysokie na 3
sążnie [około 6,4 m]. Między rzeką a drzewami rosły grube krzaki [wiklina], równo ścięte przez
ostrzał. Wyjście za wał w ciągu dnia było niemożliwe: tyrolscy strzelcy czyhali na każdego śmiałka; wielu z nich uspokoili na wieki po brzegu tej rzeki. Do [wykonania] niebezpiecznego zadania
przeprawy pierwszy na ochotnika podjął się ze swoją półkompanią podporucznik Gieber [von
Greifenfels]; młody, dopiero 1913 roku ukończył studia, zawsze pogodny, zawsze wesoły, zawsze
gotowy zaryzykować siebie na rzecz cara i ojczyzny. Gdy się ściemniło, dostarczono [mu] pontony
i łodzie na skraj wsi Kępa [Rzeczycka], przyniesiono je na rękach około 1 ½ wiorsty [około 1600
m], pomyślnie przerzucono za wał, zrobiwszy w tym czasie w krzakach [wiklinach] przejście i cichutko spuszczono je na wodę. Saperzy zajęli swoje miejsca i rozpoczęli obsadzanie [pontonów
i łodzi], usadowili pół kompanii, która wcześniej siedziała w krzakach. Nasza artyleria otworzyła silny ogień, [na co] odpowiedziała również artyleria przeciwnika; wybuchy granatów, świst
szrapneli zagłuszał szum, ale przeciwnik nie mógł specjalnie zaszkodzić w przenoszeniu i ładowaniu sprzętu przeprawowego. Gdy obsadzanie [pontonów i łodzi] się skończyło, do pierwszego
pontonu zasiadł sztabskapitan saperów Malewanow i podporucznik Gieber [von Greifenfels].
Zasygnalizowano artylerii przenieść ostrzał dalej [w głąb pozycji przeciwnika] i przeprawa się
rozpoczęła. Wartki nurt znosił niezgrabne pontony, łodzie i tratwy zrównały się z nimi. Gdy tylko
ostrzał artyleryjski został przeniesiony na tyły wroga, przeciwnik rozpoczął chaotyczny ostrzał,
pociski trafiały w wodę, zagrzmiały karabiny maszynowe [przeciwnika]. Pociski fruwały we
wszystkich kierunkach, powodując wielkie straty. Mimo to przeprawa trwała nadal. Pierwszy
ponton nie mógł zbliżyć się do przeciwległego brzegu, ponieważ wzdłuż niego ciągnęła się mielizna. Zawadiacki Gieber [von Greifenfels] krzyknął: „Chłopcy za mną” i zeskoczył [z pontonu] do
wody, pociągnął za sobą żołnierzy, [i] rzucił się na brzeg, gdzie ta garstka (około 15 ludzi), przechwyciwszy 2 żołnierzy patrolu austriackiego, zaległa [na brzegu] i zaczęła się okopywać. Ostrzał
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po rzece przybrał na sile, łodzie zaczęły tonąć, więc musiały zawrócić. Drugi ponton, straciwszy
z 5 – 3 saperów i otrzymawszy kilka dziur [od pocisków], nie mogąc sobie poradzić, zmuszony
został do powrotu. [Ostatecznie] do przeprawy pozostały dwa podziurawione pontony. Zatkawszy drewnianymi korkami dziury, a były one bardzo duże, ponieważ rykoszetujące pociski bezpośrednio przebijały [rozrywały] cienkie żelazo, - następnie wylawszy wodę, ponownie posadzono
do pontonów ludzi, aby udzielili wsparcia swojemu oficerowi. Aby przyspieszyć przeprawę, lina
[kanat] była rozciągnięta z jednego brzegu do drugiego. W międzyczasie [nad brzeg] podszedł ze
swoją kompanią kapitan [Julian] Zelmin [Celmin], ale tak jak [wcześniej] przeprawa pół kompanii Giebera [von Greifenfels] się opóźniła, [również] on musiał przeczekać ze swoją kompanią
w krzakach. Poruszeni Austriacy zdążyli już podciągnąć rezerwy w miejsce przeprawy i przeszli
do kontrataku. Przeprawa opóźniała się, ostrzał się wzmógł, jeden ponton zatonął przy naszym
brzegu [po prawej stronie Sanu], ledwie zdążyliśmy zdjąć rannych. Nad ranem [1 listopada]
przeprawa skończyła się w taki sposób, że obsada przeprawiającego się ostatnim kursem pontonu
złożona z 20 ludzi została w całości zabita lub ranna, prócz jednego sapera, który odciągnął ponton z powrotem na nasz brzeg. Ostatni ponton zatonął. W sumie udało się przewieźć 80 żołnierzy,
nie licząc zabitych i rannych, którzy zostali przewiezieni z powrotem [na prawą stronę Sanu],
przy Gieberze [von Greifenfels] zebrało się nie więcej niż połowa [z przeprawiającej się jego pół
kompanii], reszta zaginęła podczas kontrataków. Gdy [Julian] Zelmin [Celmin] został poinformowany, że przeprawa została zakończona, wezwał chętnych, którzy chcieliby z nimi przeprawić
się za San. Nie dopuszczał on myśli niemożliwości przyjścia z pomocą koledze w trudnej sytuacji,
ale świt powstrzymał ten zamiar; jego kompania poniósłszy straty musiała cofnąć się za wał.
Giber [von Greifenfels] pozostał na lewym brzegu [Sanu] razem z niewielką gromadką ludzi, pozbawionych jakiegokolwiek związku ze swoimi [oddziałami znajdującymi się na prawym brzegu
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poszła na niebezpieczne zadanie, poprosił swojego dowódcę, aby zabrał go ze sobą. Pod ciężkim
ostrzałem podczas wsiadania [do pontonu], gdy jeden z niższych rangą powiedział: „och chłopaki zabiją nas wszystkich”. Kuroczkin powiedział: „może i nas wybiją, widocznie tak ma być, ale
dowództwo nas wysyła”. W tych prostych słowach okazał się cały duch rosyjskiego narodu, całą
jego gotowość poniesienia ofiary za cara i ojczyznę, w imię zaszczytnego dzieła. Ten kurs był jego
ostatnim. Kuroczkin, śmiertelnie ranny, wpadł w wartki nurt Sanu i jego towarzysze nie mogli
oddać mu ostatniej przysługi – modlić się przy jego grobie. Ale pamięć o nim nie umarła, zawsze
będzie zachowana nie tylko w towarzystwie, ale także wśród rosyjskich żołnierzy142.
Odwrót przeciwnika zauważono również na brzegu naprzeciwko odcinka 80. DP, toteż
o świcie pod wsią Nowiny rozpoczął przeprawę 317. Drysski PP, o godzinie 10.30 pierwszych
60 żołnierzy, którzy przedostali się na brzeg, przystąpiło do budowy promu, toteż do nocy przeprawiło się 11 kompanii z dwoma karabinami maszynowymi. Przeciwnik prowadził wówczas
rzadki ostrzał. W tym czasie 318. Czarnojarski PP otrzymał polecenie sforsowania rzeki pod
wsią Skowierzyn i umocnienia się we wsi Wólka Berdechowska. Pod Czekajem 31. Kompania
Saperska rozpoczęła stawianie mostu143.
3 listopada Rosjanie zajęli Sandomierz i uzyskali możliwość wyjścia na tyły lewego skrzydła 4. Armii austriackiej, które na szczęście dla niej było już w trakcie odwrotu na linię obrony
Tarnobrzeg – Leżajsk144.
4 listopada około godziny 2.00 Dołgow nakazał kombinowanej brygadzie Parskiego i 46.
Brygadzie Artylerii po ukończeniu przeprawy skoncentrować się około godziny 10.00 w Rozwadowie, a następnie skierować się nad Łęg. 183. Pułtuski PP miał zająć Pławo i oczekiwać tam
nadejścia 181. Ostrołęckiego PP z przyczółka pod Niskiem. Brygada Parskiego osiągnęła wyznaczony rejon około północy. Rano 4 listopada pułki 23. DP miały przekroczyć San po moście
w Brandwicy w ślad za 46. DP. Wartki nurt zerwał most, zatem przeprawa przedłużyła się do
rana następnego dnia (5 listopada). 4 listopada San przekroczył 317. Drysski PP, a następnego
dnia – 318. Czarnojarski PP145.
***
W ciągu pierwszych trzech miesięcy I wojny światowej tereny obecnego powiatu stalowowolskiego znalazły się w strefie działań militarnych. Pierwszy etap działań na interesującym
nas terenie nastąpił w sierpniu 1914, doszło wówczas do rosyjsko - austriackich starć nadgranicznych, podczas których kawaleria rosyjska prowadząc działania rozpoznawcze spustoszyła
i spaliła kilka nadsańskich miejscowości m.in. spaliła przysiółek Chwałowic – Nową Wieś. To
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wydarzenie – tzw. incydent chwałowicki doprowadził do masowej ucieczki ludności cywilnej
na lewą stronę Sanu. Jedynym miejscem bezpieczeństwa po prawej stronie rzeki był Radomyśl,
którego mieszkańcy przez kilka dni skutecznie stawiali opór przeważającemu wrogowi – Kozakom. Ostatecznie pustoszących okolicę Kozaków przepędziła kawaleria austriacka. W dniach
16-17 sierpnia doszło do pierwszych starć straży przednich rosyjskich i austriackich w okolicy
Zaklikowa; były one wstępem do Bitwy Galicyjskiej (18 sierpnia – 21 września 1914).
Drugi etap działań militarnych miał miejsce we wrześniu 1914 w ramach Bitwy Galicyjskiej. 11 września austriackie AOK podjęło decyzję o przerwaniu walk i wycofaniu 1. i 4. Armii
austriackiej za San. Związki operacyjno-taktyczne obu armii miały wydzielone strefy odwrotu.
Na interesującym nas terenie strefę odwrotu i linię obrony odcinka Sanu (od ujścia do Rozwadowa) miały Grupa Kummera oraz I Korpus (1. Armia austriacka). W strefie odwrotu ww. grupy i korpusu wycofywały się również formacje podporządkowane bezpośrednio austriackiemu
AOK, chociażby 12. DP. Działania pościgowe za cofającymi się za San wojskami austriackimi
na interesującym nas terenie prowadziły rosyjskie związki operacyjno-taktyczne - XVIII i XIV
Korpus - 9. Armii. 12 września doszło do pierwszych starć, szczególnie na drodze Zaklików –
Lipa – Kępa Rzeczycka, jedynej drodze do przeprawy przez San w Kępie Rzeczyckiej. Wówczas
rosyjska 18. DP i 2. Brygada Strzelców urządziły zasadzkę na cofające się do Sanu oddziały
austriackiej 12. DP. Zaskoczenie było zupełne, oddziały austriackie zostały zmasakrowane. Dodam, że w tych walkach Polacy odziani w mundury wrogich sobie armii walczyli przeciwko
sobie. W rosyjskiej 18. DP walczył 72. Tulski PP, który w znakomitej większości składał się
z Polaków – rekrutów pobieranych z okolic Sandomierszczyzny; natomiast w austriackiej 12.
DP: w 56. PP – Polacy stanowili 88%, 57. PP - 91%, 20. PP - 86%, 100. PP - 37%146. Polegli
w tych walkach spoczywają w bratnich mogiłach na cmentarzach wojskowych (istniejących/
nieistniejących obecnie) na terenie powiatu stalowowolskiego.
13 września elitarny oddział rosyjskiej gwardii, 3. Pułk Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości (z Brygady Strzelców Gwardii), przechwycił most w Czekaju Pniowskim i przeprawił się
na lewą stronę Sanu. Był to pierwszy oddział rosyjski, który znalazł się po lewej stronie rzeki.
Ten sukces ułatwiał rosyjskim związkom operacyjno-taktycznym przechwycenie nadsańskich
przepraw od Czekaja Pniowskiego do Ulanowa. Co więcej, po tym sukcesie, Sandomierz, jako
miejsce przeprawy kawalerii rosyjskiej na skrzydło i na tyły cofającej się na zachód 1. Armii
austriackiej, stracił wszelkie znaczenie. Wykorzystując ten sukces wojska 9. Armii rosyjskiej
15 września przeprawiły się przez San w rejonie Majdana Zbydniowskiego i wyszły na tyły
broniącej linii Sanu austriackiej 12. DP. W okrążeniu znalazł się austriacki 57. PP, któremu po
starciu pod Zaleszanami udało się wyjść z matni. Jednak do niewoli dostał się jego dowódca,
pułkownik Juliusz Bijak.
Trzeci etap działań militarnych miał miejsce w końcu września i w pierwszych dniach
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października, związany był z kontrofensywą austriacką (i niemiecką) oraz tzw. przegrupowaniem armii rosyjskich w Galicji. W ramach przegrupowania wojsk rosyjskich nad Wisłę,
przez tereny interesującego nas powiatu przeszły związki operacyjno-taktyczne aż trzech armii
rosyjskich (4. 5. i 9. Armii). 6 października czołówki 1. Armii austriackiej dotarły do Sanu;
próbowały one z marszu przechwycić przeprawy, aby odciąć związki taktyczne XIV Korpusu
rosyjskiego znajdujące się jeszcze po lewej stronie rzeki. Szczególnie zacięte walki w dniach 6-9
października, na przyczółku Majdan Zbydniowski – Pilchów – Agatówka, prowadziła rosyjska
18. DP. Obroną dowodził generał Eugeniusz de Henning-Michaelis (formalnie dowódca 2. BP
tejże dywizji), późniejszy generał dywizji Wojska Polskiego i wiceminister spraw wojskowych
w II RP. Za tę walkę Eugeniusz de Henning-Michaelis otrzymał najwyższe rosyjskie wojskowe
odznaczenie honorowe – Broń Złotą „Za Waleczność” (ros. Золотое оружие «За храбрость»).
W walkach na ww. przyczółku nadsańskie pola po raz kolejny zaścielili polegli Polacy – żołnierze rosyjskiego 72. Tulskiego PP. Natomiast na innym odcinku Sanu, pod Rozwadowem, 9
października duże straty podczas próby uchwycenia mostu poniósł austriacki 17. PP Landwery
(97% żołnierzy pułku stanowili Polacy). 9 i 11 października po nieudanych próbach sforsowania Sanu przez 1. Armię austriacką, AOK zatrzymało dalszą ofensywę na odcinku tej armii
i zarządziło przesunąć jej korpusy nad Wisłę. Ofensywę miały kontynuować pozostałe armie
austriackie, dając początek m.in. Bitwy Nadsańskiej.
Czwarty etap działań militarnych miał miejsce w październiku i listopadzie w ramach Bitwy Nadsańskiej. 17 października X Korpus austriacki przystąpił do luzowania nadsańskiego
odcinka obrony, jego miejsce przejmował m.in. XIV Korpus. Rosjanie, aby utrudnić przeciwnikowi manewr przesunięcia w kilku miejscach sforsowali San. W ramach przygotowań do
forsowania rzeki w okolicy Niska, artyleria rosyjska ostrzelała wieś Pławo, natomiast elementy
rosyjskiej 46. DP mające odcinek obrony na interesującym nas terenie, miały udzielić wsparcia rosyjskiemu XXI Korpusowi pod Niskiem. X Korpus austriacki został chwilowo uwikłany
w walki i musiał wstrzymać przesunięcie na kilka dni.
W nocy z 23 na 24 października X Korpus austriacki rozpoczął luzowanie pozycji. Jego
miejsce na interesującym nas terenie przejmowała austriacka 6. DK i 8. DP (XIV Korpusu 4.
Armii). Linię obrony Sanu od Kępy Rzeczyckiej do Rozwadowa i wsi Pławo przejęły austriackie
trzy elitarne Pułki Cesarskich Strzelców Tyrolskich. Luzowanie pozycji po raz kolejny nie
umknęło uwadze Rosjan, którzy aby temu przeszkodzić przeprawili się w Brandwicy na lewą
stronę Sanu. Później do forsowania rzeki na odcinku od ujścia do Kępy Rzeczyckiej przystąpiły
oddziały rosyjskiej 80. i 23. DP. Zacięte walki trwały na interesującym nas terenie do 4 listopada 1914 roku. Ostatecznie zakończyły się one porażką austriackiej 4. Armii, która zmuszona
została do rozpoczęcia odwrotu w kierunku zachodnim.
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