Książ Wielki

Rzeplin

Krzywopłoty – Bydlin
[1-2] Pałac w Mirowie i kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym. Strzelcy z I Kompanii Kadrowej Legionów Polskich dotarli
do Książa Wielkiego 7 sierpnia 1914 r. W pałacu w Mirowie [1], pięknej renesansowej rezydencji Myszkowskich i Wielopolskich, kwaterowało 144 strzelców z I Kompanii Kadrowej, a 9 sierpnia zawitał
tu również Józef Piłsudski. Renesansowa budowla powstała w latach 1585–1595 wg projektu sławnego architekta Santiego Gucciego, zaś neogotycką attykę dodano podczas przebudowy w XIX w.
O I wojnie światowej przypomina również kwatera wojenna na
cmentarzu parafialnym [2]. Groby żołnierskie z okresu I wojny
światowej usytuowane są na lewo od wejścia, przy zachodnim murze cmentarza. W miejscu oryginalnej mogiły, zapewne większej niż
obecna, ustawiono współczesny nagrobek z granitu z płytą pamiątkową. W mogile pochowano 16 żołnierzy: 9 z wojsk austro-węgierskich,
5 z rosyjskich oraz 2 nieznanej przynależności. Nie są znane daty i okoliczności ich śmierci, jednak walki w okolicy Książa Wielkiego toczone
były latem i jesienią 1914 r. i na mniejszą skalę także do połowy 1915 r.
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[6] Miejsce bitwy pod Krzywopłotami i kwatera legionistów na cmentarzu parafialnym w Bydlinie. Pod Krzywopłotami, w okolicach zalesionej Góry Świętego Krzyża, w dniach 16–19
listopada 1914 r. legioniści z 1. Pułku Piechoty oraz żołnierze austro-węgierscy starli się z siłami carskiej 9. Armii gen. Leczyckiego.
Rosjanie zadali Polakom duże straty przy biernej postawie reszty
wojsk austro-węgierskich. W końcu, 19 listopada, atak wojsk austro-węgierskich przeprowadzony na całej linii frontu w okolicy Krzywopłotów zakończył się sukcesem – zdobyto pobliski Las Domaniewicki. Pokonane wojska rosyjskie musiały cofnąć się na wschód.
Na cmentarzu parafialnym w pobliskim Bydlinie, po wschodniej
stronie Góry Świętego Krzyża, znajduje się duża kwatera legionistów z okazałym kamiennym krzyżem. Pośród 46 poległych żołnierzy Legionów Polskich spoczywa tu m.in. porucznik Stanisław
Paderewski, przyrodni brat sławnego pianisty Ignacego Jana Paderewskiego. Na tym samym cmentarzu znajduje się również kwatera
wojenna z trzema zbiorowymi mogiłami 284 żołnierzy austro-węgierskich i rosyjskich. Powyżej, po drugiej stronie drogi, na zalesionym wzgórzu wznoszą się ruiny niewielkiego zamku, wokół którego widoczne są pozostałości okopów.
Kwatera legionistów na cmentarzu parafialnym w Bydlinie – GPS N 50° 23’
16.3”, E 19° 38’ 46.5”.

Pałac w Mirowie – Zespół Szkół im. W. Witosa, ul. Witosa 10, tel.: +48 12 38
38010, http://zsppksiaz.republika.pl – GPS N 50° 26’ 25.7”, E 20° 08’ 57”. Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Książu Wielkim, ul. Jana Łaskiego –
GPS N 50° 26’ 41.8”, E 20° 08’ 40.0”.

Pałac w Mirowie, fot. J. Gorlach

Kwatera legionistów na cmentarzu parafialnym w Bydlinie, fot. J. Gorlach

Miechów

Pomnik Walczących o Niepodległość,
fot. J. Gorlach

[3-4] Kwatera wojenna z okresu I wojny światowej i pomnik
Walczących o Niepodległość. Oddziały wywiadowcze I Kompanii Kadrowej weszły do Miechowa już 7 sierpnia 1914 r. Tutaj 9 sierpnia do I Kompanii dołączył kolejny oddział, który trzy dni wcześniej
wyruszył z Krzeszowic wraz z Józefem Piłsudskim. To w Miechowie
z obu grup strzelców utworzono batalion, w kolejnych miesiącach
oznaczony numerem III i dowodzony przez Edwarda Rydza-Śmigłego. Przy południowym ogrodzeniu cmentarza parafialnego, na końcu
długiej alei, usytuowana jest kwatera wojenna z okresu I wojny
światowej [3], a właściwie jej pozostałości – większość mogił żołnierskich zajęto po II wojnie światowej pod cywilne pochówki. Do
dziś zachowały się drewniany krzyż i tablica pamiątkowa. Spoczęło
tu co najmniej 520 żołnierzy rosyjskich oraz 124 austro-węgierskich.
Polegli oni podczas walk w 1914 i 1915 r., szczególnie w czasie rosyjskiej ofensywy „walca parowego” w listopadzie 1914 r.
Także legionistom z I Kompanii poświęcony jest stojący na miechowskim rynku pomnik Walczących o Niepodległość [4] z 1916 r.
Rzeźbę zrywającego się do lotu orła ustawiono na szczycie wysokiego kamiennego obelisku. Na nim widnieje krzyż w wieńcu laurowym i inskrypcja po polsku i niemiecku: Pamięci bohaterów wszystkich narodowości poległych w obwodzie miechowskim w latach 1914–1915.
Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Miechowie, ul. Piłsudskiego –
GPS N 50° 21’ 05”, E 20° 01’ 36”. Pomnik Walczących o Niepodległość, rynek
– GPS N 50° 21’ 23.3”, E 20° 01’ 40.2”.

Kaliś

Jangrot – Cieplice

[7] Cmentarz wojenny Jangrot – Cieplice. Na cmentarzu w Cieplicach spoczywa 2014 żołnierzy austro-węgierskich i 561 rosyjskich.
Jest to największy pod względem liczby pochowanych cmentarz
z okresu I wojny światowej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
W lesie na wschód i na północ od niego zachowały się linie okopów, zaś na zachód od nekropolii – fragmenty linii rezerwowych.
Okolice Cieplic i Jangrotu były areną ciężkich walk toczonych
między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listopadzie
1914 r. Wielokrotnie ponawiane ataki i kontrataki przynosiły obu
stronom duże straty, a wieś Jangrot kilka razy przechodziła z rąk
do rąk – V Korpus z 1. Armii austro-węgierskiej walczył tu z elitarnymi rosyjskimi dywizjami gwardyjskimi. Atak austriacki, przeprowadzony 17 listopada w lesie na północ od Cieplic, powiódł się
i pozwolił zająć położoną po północnej stronie lasu wieś Gołaczewy. Walczono też na rozległym Płaskowyżu Sułoszowskim między
Sułoszową, Jangrotem, Trzyciążem i Zadrożem.

Cmentarz wojenny Jangrot – Cieplice – GPS N 50° 19’ 43.3”, E 19° 43’ 37.0”.

Cmentarz wojenny Jangrot – Cieplice,
fot. J. Gorlach
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Cmentarz wojenny Ogonów w Kalisiu,
fot. J. Gorlach
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zlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim
wiedzie do miejsc, które w latach 1914–
–1915 były areną kluczowych zmagań na froncie wschodnim I wojny światowej. Wędrówkę
po szlaku rozpoczynamy w Krakowie. Do dziś
rozmachem założenia zadziwiają potężne forty Twierdzy Kraków, która odegrała ważną rolę
w bitwach stoczonych pod koniec 1914 r. na północ i na południe od stolicy Małopolski. W Krakowie znajduje się Muzeum Lotnictwa Polskiego z zachowanymi autentycznymi samolotami
bojowymi z lat I wojny światowej. Także z Krakowa wyruszyła słynna I Kompania Kadrowa Józefa Piłsudskiego – wędrując jej śladami,
można dotrzeć do miejsc, w których walczyły
polskie oddziały strzeleckie, a później Legiony
Polskie Józefa Piłsudskiego. Trasy szlaku prowadzą na pola bitewne na północ od Krakowa,
związane z walkami na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w listopadzie 1914 r., a następnie
na południe, gdzie stoczone zastały bitwy pod
Łapanowem i Limanową i dalej ku terenom,
na których na początku maja 1915 r. rozegrała
się przełomowa, zwycięska dla Austro-Węgier
i Niemiec bitwa pod Gorlicami. Wreszcie docieramy w malownicze pasma Beskidu Niskiego,
także pełne wojennych pamiątek. Z kolei będąc w Tarnowie, zobaczymy budynki związane z czasami Wielkiej Wojny, takie jak koszary
czy szpital garnizonowy, a podążając na południe, odwiedzimy pola bitwy pod Łowczówkiem, stoczonej w grudniu 1914 r. oraz urokliwe nekropolie ziemi tarnowskiej.

Cmentarz wojenny Ogonów w Kalisiu – GPS N 50° 22’ 29.7”, E 19° 44’ 09.9”.

Kwatery wojenne na cmentarzu parafialnym w Skale, ul. Rzeźnicza – GPS N 50°
13’ 34.2”, E 19° 51’ 14.1”. Pomnik Ofiar I Wojny Światowej, ul. Krakowska/
/Rzeźnicza – GPS N 50° 13’ 34.0”, E 19° 51’ 23.2”.

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym
w Skale, fot. J. Gorlach

[26] Cmentarz wojenny nr 357. Nekropolię otoczoną drewnianym
płotem zaprojektował Gustav Ludwig. Są tu zarówno pojedyncze groby, jak i mogiły zbiorowe z betonowymi stelami, w które wtopiono
trzy rodzaje krzyży, inny dla każdej z trzech walczących armii. Znajduje się tu również kamienny kopiec z krzyżem i betonowymi tablicami z nazwiskami poległych. W głębi cmentarza stoi okazała drewniana kaplica na kamiennym postumencie – ze względu na walory artystyczne została ona umieszczona na Szlaku Architektury Drewnianej.
Cmentarz jest miejscem spoczynku 92 żołnierzy austro-węgierskich,
11 niemieckich i 157 rosyjskich. Polegli oni głównie na górze Kobyła
ponad Rajbrotem, gdzie 8–13 grudnia 1914 r. toczono krwawe walki.
Szczyt strategicznej góry przechodził kilkakrotnie z rąk do rąk,
a każdy atak pozostawiał setki zabitych i rannych. Przeciwnikiem
sprzymierzeńców c.k. armii (najpierw Niemców z 47. Pruskiej Dywizji Piechoty, potem też węgierskich huzarów) były tu jednostki
rosyjskie z VIII Korpusu 8. Armii gen. Brusiłowa.

[30] Cmentarz wojenny nr 368 na wzgórzu Jabłoniec. To reprezentacyjna nekropolia X limanowskiego okręgu cmentarnego,
zaprojektowana przez Gustava Ludviga. Po prawej, południowej
stronie cmentarza znajduje się główna część nekropolii z kaplicą-mauzoleum płk. Muhra, która ma kształt pocisku artyleryjskiego.
Obecnie grobowiec w kaplicy jest pusty – jeszcze przed II wojną
światową rodzina zabrała szczątki bohatera do ojczyzny. Poniżej,
pośród żołnierskich grobów, stoi monument z betonową kulą, ustawiony w miejscu śmierci pułkownika. W pojedynczych i zbiorowych
mogiłach spoczywa 161 żołnierzy austro-węgierskich, 1 niemiecki i 247 rosyjskich. Po przeciwnej stronie drogi, na okrągłym kamiennym tarasie, wznosi się obelisk z krzyżem. Niegdyś rozciągał
się stąd widok na miasto, zaś po II wojnie światowej utworzono tu
cmentarz czerwonoarmistów.
Nieco poniżej głównej części cmentarza, na polach od strony
miasta, stoi jeszcze jeden monument – smukły kamienny obelisk
upamiętniający rtm. Leonarda hr. Thun-Hohensteina. Pomnik ufundowała rodzina w domniemanym miejscu jego śmierci.

Cmentarz wojenny nr 357 w Kamionce Małej – GPS N 49° 47’ 11.8”, E 20°
29’ 05.6”.

Cmentarz wojenny nr 368 w Limanowej-Jabłońcu – GPS N 49° 41’ 19.6”, E 20°
26’ 10.8”.

Chyszówki – Przełęcz Rydza-Śmigłego
[27] Pomnik Spotkania Pokoleń. Na Przełęczy Rydza-Śmigłego obok drogi, przy zielonym szlaku pieszym na Łopień, stoją krzyż
z 1928 r. oraz obelisk z 1938 r. W 1998 r. postawiono tu również monument upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej. Wszystkie trzy obiekty
tworzą pomnik Spotkania Pokoleń walczących o niepodległą Polskę.
W nocy 23/24 listopada 1914 r. oddział legionistów dowodzony przez Edwarda Rydza-Śmigłego napadł tu na zaskoczonych Kozaków z rosyjskiej 10. Dywizji Kawalerii. Kozacy wysłani z zajętej
przez Rosjan Limanowej mieli przedrzeć się niepostrzeżenie na tyły
wojsk austro-węgierskich i na zapleczu frontu siać zamęt, dezorganizując komunikację i niszcząc mniejsze oddziały wroga. W tym
czasie do Dobrej dotarły cztery bataliony I Pułku Legionów Polskich
pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. On właśnie wysłał III Batalion
z Edwardem Rydzem-Śmigłym na czele na nocną kwaterę do Chyszówek, jednak idąc przez Jurków, legioniści dowiedzieli się, że w Chyszówkach stoją już Rosjanie. Śmiałym atakiem z zaskoczenia pobili
Kozaków, biorąc 89 jeńców, a przede wszystkim zagarniając 86 koni.
Pomnik na Przełęczy Rydza-Śmigłego,
fot. J. Gorlach
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Cmentarz wojenny nr 366 w Limanowej,
fot. J. Gorlach

Cmentarz wojenny nr 368 w Limanowej-Jabłońcu, fot. J. Gorlach

Marcinkowice
[31-32] Dwór Morawskich i cmentarz wojenny nr 352. W d
 worku
[31] Alfreda Faucka (po wojnie należącym do rodziny Morawskich)
w nocy 5/6 grudnia 1914 r. kwaterował Józef Piłsudski. Przyszły Marszałek znalazł się tu, gdy wyprzedził o kilka kilometrów pozostałe
siły austro-węgierskie, ścigając na czele kilku batalionów I Brygady Legionów Polskich cofających się z Limanowej Rosjan. Obecnie
w budynku tym mieści się szkoła, a także niewielkie Muzeum Historyczne „Legioniści w Marcinkowicach”.
Oddziały dowodzone przez Józefa Piłsudskiego następnego dnia
rano zostały zaatakowane przez przeważające siły rosyjskiego
VIII Korpusu 8. Armii gen. Brusiłowa. Polacy uniknęli okrążenia i całkowitej klęski, cofając się ku Limanowej. W tej bitwie ż ycie straciło
jednak 12 legionistów, a wielu zostało rannych. Dziewięciu spośród
nich leży na cmentarzu wojennym nr 352 [32] zaprojektowanym
przez Gustava Ludviga. Obok pomnika upamiętniającego legionistów, ustawionego przez mieszkańców Marcinkowic w 1915 r., są
tu mogiły 25 innych żołnierzy austro-węgierskich oraz 5 rosyjskich.
Warto zwrócić uwagę na pociski artyleryjskie wmurowane w postument obelisku legionowego – legioniści zginęli ponoć od ostrzału artylerii rosyjskiej.
Dwór Morawskich w Marcinkowicach – Szkolne Muzeum Historyczne przy Zespole
Szkół im. W. Orkana, Marcinkowice 1, tel.: +48 18 4433185; muzeum czasowo
nieczynne z powodu remontu – GPS N 49° 40’ 04.6”, E 20° 38’ 48.4”. Cmentarz wojenny nr 352 w Marcinkowicach – GPS N 49° 39’ 43.5”, E 20° 38’ 44.4”.

[28-29] Dom Mieroszewskich – miejsce pobytu Józefa Piłsudskiego – i cmentarz wojenny nr 366 – kwatera na cmentarzu parafialnym. Dom Mieroszewskich [28] to drewniany
parterowy budynek z przeszklonym gankiem. W 1914 r. należał do
lekarza powiatowego Kazimierza Mieroszewskiego (ojca Juliusza,
znanego dziennikarza zmarłego w 1976 r.), który w dniach najcięższych walk o Limanową niósł pomoc rannym żołnierzom. Po bitwie
pod Marcinkowicami, 7 grudnia 1914 r. zatrzymał się tu Józef Piłsudski wraz ze swoim szefem sztabu, Kazimierzem Sosnkowskim.
Także w Limanowej znajduje się cmentarz wojenny nr 366
[29]. Spoczywa na nim 28 żołnierzy austro-węgierskich oraz 8 rosyjskich. Projektantem nekropolii był Gustav Ludwig, zaś obraz Chrystusa pochylającego się nad rannym namalował Franciszek Mrażek.
Pochowani tu żołnierze polegli podczas walk w okolicy Limanowej,
toczonych pod koniec listopada i w początkach grudnia 1914 r. Rosjanie zajęli miasto 20 listopada, potem Limanowa została przejściowo odzyskana przez Legiony Polskie, a ostatecznie odbili ją węgierscy huzarzy na początku grudnia 1914 r. Do 11 grudnia o Limanową
toczyły się zaciekłe walki, w których dużo słabsze oddziały austro-węgierskie zdołały obronić miasto przed nacierającymi Rosjanami.
Dom Mieroszewskich – miejsce pobytu Józefa Piłsudskiego, ul. Matki Boskiej
Bolesnej 35 – GPS N 49° 42’ 16.1”, E 20° 25’ 46.4”. Cmentarz wojenny nr 366
w Limanowej, stary cmentarz parafialny, ul. Szwedzka – GPS N 49° 42’ 33.8”,
E 20° 25’ 08.0”.

Dwór w Marcinkowicach, fot. M. Piotrowski,
arch. konkursu „Skarby Małopolski”

Obelisk w Michałowicach-Komorze,
fot. J. Gorlach

Fort Grębałów, fot. J. Gorlach

[15] Fort Krzesławice. Usytuowany został pomiędzy dolinami dwóch rzek: Wisły i Dłubni. Jest to typowy jednowałowy fort
artyleryjski. Obiekt ten powstał już w latach 70. XIX w. jako szaniec drewniano-ziemny. Obecny wygląd zawdzięcza przebudowie
z lat 1881–1886 oraz późniejszym pracom modernizacyjnym. Bramę wjazdową umieszczoną pośrodku budynku koszar osłonięto
tzw. rogami, czyli rodzajem małego bastionu, przeznaczonego do
obrony bliskiej. Tuż po wybuchu wojny fort został doprowadzony
do gotowości bojowej poprzez budowę umocnień polowych i zasieków między nim oraz sąsiednimi fortami, a także na ich przedpolu. W listopadzie 1914 r., gdy armia rosyjska zbliżała się do Krakowa od strony północno-wschodniej, z obiektu tego ostrzeliwano
przedpole twierdzy na kierunku tzw. Traktu Proszowickiego wraz
z prowadzącą wzdłuż niego linią kolejową do Kocmyrzowa. Dziś
w forcie ma siedzibę dom kultury.

[12-13] Szlak Twierdzy Kraków. Austriackie władze ogłosiły
miasto twierdzą w 1856 r. Po rozbudowie Twierdza Kraków stała
się największą fortecą całej monarchii austro-węgierskiej. Podczas
walk w jesieni 1914 r. odegrała wielką rolę w zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy „walca parowego”. Szlak, skupiający 38 fortów oraz
wiele mniejszych obiektów warownych i militarnych, w znacznej
mierze biegnie tzw. drogą rokadową, tj. drogą zapewniającą łączność pomiędzy poszczególnymi częściami fortecy. Oznakowano go
barwami monarchii Habsburgów: żółtą i czarną. Szlak składa się
z dwóch odcinków: północnego [12] (60 km) i południowego [13]
(41 km). Ten pierwszy wiedzie północnym brzegiem Wisły od fortu
Mogiła, poprzez forty leżące na północ od miasta, ku zachodowi
aż na Bielany, skąd wraca przez Las Wolski i wzgórze Sikornik na
Salwator. Z kolei odcinek południowy łączy forty leżące na południe od Wisły: od fortu Lasówka, poprzez forty południowej części
zewnętrznego pierścienia fortecznego, ku zachodowi, skąd wzdłuż
Wisły zawraca na podgórskie Krzemionki, kończąc się przy niezwykłym forcie św. Benedykta.
Początek odcinka północnego szlaku: Fort Mogiła, Igołomska – GPS N 50° 03’
58.8”, E 20° 04’ 18.0”; koniec odcinka: Salwator – GPS N 50° 03’ 08.9”, E 19°
54’ 47.9”. Początek odcinka południowego szlaku: skrzyżowanie ul. Rybitwy i Golikówka – GPS N 50° 02’ 33.4”, E 20° 02’ 07.6”; koniec odcinka: fort św. Benedykta – GPS N 50° 02’ 35.0”, E 19° 57’ 26.6”.

Cmentarz wojenny nr 350 w Nowym Sączu, cmentarz komunalny, ul. Rejtana –
GPS N 49° 36’ 58.9”, E 20° 42’ 16.8”. Kwatera legionistów na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, ul. Rejtana – GPS N 49° 37’ 01.1”, E 20° 42’ 16.9”.

Fort Krzesławice, fot. P. Jasion

[16] Fort Tonie. Powstał w 1879 r. jako szaniec ziemny, a następnie w wyniku przebudowy zyskał postać dużego fortu pancernego.
Odlane z betonu budowle fortu przykryte były grubymi płaszczami ziemnymi. Zadaniem tego obiektu była ochrona północno-zachodniego narożnika zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Kraków oraz tzw. Traktu Olkuskiego. W latach 1902–1908 fort
gruntownie zmodernizowano i wyposażono m.in. w wieże wysuwalno-obrotowe typu Senkpanzer M.2 z armatami kalibru 8 cm
– był to jedyny obiekt Twierdzy Kraków, w którym zastosowano
ten najnowocześniejszy wówczas typ wież artyleryjskich. W bloku prawoskrzydłowym zachowały się one niemal kompletne, w lewoskrzydłowym – w nieco gorszym stanie. Są bezcennymi unikatami w skali Europy Środkowej – podobne wieże zachowały się np.
w Verdun i Kopenhadze. W 1914 r. fort nie wziął udziału w walkach
z wojskami rosyjskimi. Później przez wiele lat był użytkowany przez
wojsko, m.in. jako magazyn amunicji i materiałów wybuchowych.

Fort Tonie – Muzeum Otwarta Twierdza, ul. Jurajska; zwiedzanie tylko dla
grup po uzgodnieniu, w forcie trwają prace remontowe – GPS N 50° 07’ 26.0”,
E 19° 53’ 49.9”.

Fort Tonie, fot. J. Nowostawska-Gyalókay, arch. MIK

[38] Cmentarz wojenny nr 91. Nekropolia usytuowana na Górze
Cmentarnej to reprezentacyjny obiekt III gorlickiego okręgu cmentarnego, powstały wg projektu Gustava Ludviga i Emila Ladewiga.
Wejście do niej wiedzie przez masywną bramę z trzema arkadowymi prześwitami. Otoczony murem z piaskowca teren cmentarza
podzielono na cztery pola grobowe. W centrum założenia stoi kamienny krzyż, na którym w 1928 r. umieszczono tablice upamiętniające poległych tu żołnierzy pochodzenia polskiego. Nekropolia
była pierwotnie miejscem spoczynku 427 żołnierzy austro-węgierskich, 139 niemieckich oraz 287 rosyjskich, łączna liczba pochowanych tu żołnierzy wzrosła ostatecznie do 1441.
Góra Cmentarna (357 m n.p.m.), wyrastająca tuż nad centrum
miasta, była ważną pozycją na linii obrony rosyjskiej podczas bitwy pod Gorlicami. Mimo tego niemiecka 82. Dywizja Piechoty,
w której służyło wielu Polaków z Wielkopolski, szybko zdobyła jej
szczyt, co umożliwiło oskrzydlenie broniących się w centrum Rosjan i ostrzeliwanie wciągniętymi na wzniesienie działami zabudowy miejskiej oraz dróg dochodzących do Gorlic ze wschodu. W ten
sposób udaremniono rosyjskie próby zorganizowania kontrataku
mającego nieść pomoc obrońcom.
Cmentarz wojenny nr 91 w Gorlicach, ul. Korczaka – GPS N 49° 39’ 58.3”,
E 21° 09’ 09.2”.

Cmentarz wojenny nr 91 w Gorlicach,
fot. J. Gorlach

Cmentarz wojenny nr 60 w Małastowie – GPS N 49° 32’ 38.0”, E 21° 14’ 37.5”.

Cmentarz wojenny nr 123 w Łużnej,
fot. K. Bzowski

[33] Dąb Wolności. W centralnej części nowosądeckich Plant
Miejskich rośnie potężny dąb. Drzewo to upamiętnia odzyskanie
niepodległości przez Polskę po ponadwiekowej niewoli, a posadzone zostało spontanicznie 11 listopada 1918 r. – w dzień odzyskania niepodległości – przez sądeckich patriotów. Na przełomie
października i listopada doprowadzili oni do rozbrojenia stacjonujących w Nowym Sączu oddziałów austro-węgierskich, a także do
przejęcia władzy cywilnej. Spiskowcy byli w większości członkami Polskiej Organizacji Wojskowej; znajdowali się wśród nich także Polacy będący oficerami armii austro-węgierskiej.
Z czasem część Plant z Dębem Wolności stała się miejscem
organizacji patriotycznych spotkań. Drzewo przetrwało lata okupacji hitlerowskiej i czasy komunistyczne, a w 1988 r. w odległości
kilkunastu kroków od niego położono pamiątkowy głaz z napisem
Dąb Wolności – 1918.

[37] Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza. Jego budynek
można łatwo poznać po dużym graffiti na elewacji, przedstawiającym
żołnierzy z okresu I wojny światowej. Muzeum zgromadziło wiele eksponatów związanych z bitwą gorlicką stoczoną 2–5 maja 1915 r. Była to
jedna z najważniejszych bitew I wojny światowej, ponieważ doprowadziła do jednego z największych przełamań frontu w dziejach Europy.
W wyniku bitwy gorlickiej wojska austriackie i niemieckie zepchnęły
w końcu oddziały rosyjskie na wschód i zmusiły je do odwrotu. W muzeum można zobaczyć m.in. makietę bitwy z zaznaczonymi pozycjami walczących armii, a także liczne elementy umundurowania, wyposażenia wojskowego i uzbrojenia (karabiny, bagnety, ładownice, guziki,
klamry do pasów, menażki itp.). Ciekawe są również wyroby pamiątkarskie wykonane po bitwie z użyciem fragmentów ekwipunku wojskowego; wśród nich wyróżnia się monstrancja z nabojów do karabinów
mauzer oraz z łusek artyleryjskich. W piwnicy znajduje się ekspozycja
przybliżająca m.in. umundurowanie armii walczących w Galicji w czasie I wojny światowej. Wśród woskowych figur można dostrzec np. cesarza Franciszka Józefa I i gen. Mackensena.

Dąb Wolności – Planty Miejskie, Nowy Sącz, ul. Długosza/Jagiellońska – GPS
N 49° 37’ 12.8”, E 20° 41’ 38.4”.

Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza, ul. Wąska 7-9, tel.: +48 18
3522615, http://www.gorlice.pttk.pl, otwarte: wt.–pt. 9.00–16.00 – GPS N 49°
39’ 24.5”, E 21° 09’ 25.3”.

[19] Fort Prokocim. Powstał w latach 1882–1886 jako typowy
fort artyleryjski w miejscu wcześniejszych ziemnych obiektów półstałych, pochodzących jeszcze z lat 70. XIX w. Jego zadaniem była
obrona tzw. Traktu Lwowskiego, czyli drogi prowadzącej w kierunku Lwowa. Nadciągającego od wschodu wroga mogło ostrzeliwać
pięć baterii dział fortecznych wspieranych przez baterię artyleryjską. Wejścia do fortu bronił pancerny wykusz z dwoma karabinami maszynowymi umieszczonymi na lawetach.
W grudniu 1914 r. razem z sąsiednimi fortami brał czynny udział
walkach z Rosjanami, gdyż atak rosyjski odbywał się właśnie wzdłuż
osi Traktu Lwowskiego. Fort Prokocim miał duże znaczenie dla obrony całej twierdzy, ponieważ kolejny ku północy fort Lasówka nad
Wisłą był oddalony o prawie 3 km. To stąd 6 grudnia ruszyło przeciwnatarcie austriackie, przeprowadzone siłami załogi twierdzy,
które ostatecznie doprowadziło do odrzucenia Rosjan z przedpola twierdzy do Wieliczki.
Obiekt obecnie jest niezagospodarowany.

Fort Prokocim, ul. Medyczna/Kostaneckiego – GPS N 50° 00’ 38.2”, E 19° 59’ 45.9”.

Fort Prokocim, fot. J. Gorlach

Bogoniowice

[39] Cmentarze wojenne nr 123 i 122. W bukowym lesie na zboczu góry znajduje się największa z nekropolii wojennych z okresu
I wojny światowej w Galicji Zachodniej – cmentarz 
w ojenny nr 123.
To reprezentacyjny obiekt IV łużniańskiego okręgu cmentarnego,
zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego. Niegdyś nekropolię
zdobiła drewniana gontyna projektu Dušana Jurkoviča – niestety
spłonęła w latach 80. XX w. Kwatery rozmieszczone są niesymetrycznie, a łączą je wijące się po zboczu ścieżki i kamienne schody. Pochowano tu przeszło 909 żołnierzy austro-węgierskich oraz
65 niemieckich i 226 rosyjskich, poległych nie tylko w dniach bitwy
gorlickiej (2–5 maja 1915), ale także w ciągu czterech pierwszych
miesięcy 1915 r. w walkach pozycyjnych. Kilkaset metrów niżej znajduje się cmentarz wojenny nr 122. Jest on miejscem spoczynku
154 żołnierzy rosyjskich poległych 2 maja 1915 r.
Wiosną 1915 r. wzgórze Pustki było jedną z kluczowych pozycji
pierwszej linii umocnień rosyjskich. Walki o nie zaczęły się 30 kwietnia. Atakujące oddziały austro-węgierskie były w dużej mierze złożone z Polaków. Wśród obrońców wzgórza (armii rosyjskiej) również znajdowali się Polacy. Bratobójcza walka – mimo pierwszych
sukcesów atakujących – okazała się bardzo krwawa. Jednak galicyjskie pułki z Wadowic i Cieszyna parły w górę i w ciągu półtorej
godziny zdołały zatknąć na szczycie cesarski czarno-żółty sztandar.
Cmentarze wojenne nr 123 i 122 w Łużnej-Pustkach – GPS N 49° 43’ 03.0”,
E 21° 03’ 42.4”.

Staszkówka

Cmentarz wojenny nr 118 w Staszkówce,
fot. J. Gorlach

[40] Cmentarz wojenny nr 118. Nekropolię na wzgórzu Patria
wyróżniają cztery potężne kamienne pylony – dwa z nich zwieńczono sterczącymi w niebo żelaznymi mieczami. Ten widoczny z daleka monument zaprojektował niemiecki rzeźbiarz Hermann Kurt
Hosaeus. Z kolei pola grobowe, ogrodzenia i nagrobki to dzieło Antona Müllera. Na cmentarzu tym łącznie pochowano 439 żołnierzy
niemieckich, 281 austro-węgierskich i 43 rosyjskich. Ze starannie
wyremontowanej nekropolii roztacza się piękny widok na okolicę.
2 maja 1915 r. umocnienia rosyjskie na wzgórzu, otoczone zasiekami z drutu kolczastego oraz polami minowymi, zaatakowały
niemieckie oddziały piechoty z 2. Dywizji Gwardii Pruskiej. Okazało się, że kilkugodzinny ostrzał artylerii omyłkowo ominął tę część
linii rosyjskich i 1. Pułk Grenadierów pruskich, przechodząc przez
pola minowe, dostał się pod ogień karabinów maszynowych wroga.
W końcu, dzięki postępom dywizji na pozostałych odcinkach, udało się zdobyć także i to wzgórze, jednak pułk został zdziesiątkowany, tracąc ponad 600 zabitych lub rannych żołnierzy.
Cmentarz wojenny nr 118 w Staszkówce – GPS N 49° 44’ 59.8”, E 21° 01’ 01.1”.

[41] Cmentarz wojenny nr 138. Nekropolia zaprojektowana
przez Jana Szczepkowskiego jest jednym z ciekawszych architektonicznie galicyjskich cmentarzy z okresu I wojny światowej. Została założona na stromym zboczu i ma kształt trapezu. Groby są
rozmieszczone na kilku tarasach wyciętych w stoku. Cmentarz jest
otoczony z trzech stron murem, zamkniętym od tyłu wyższą ścianką o profilu kapliczki. W dolnych narożnikach, przy szosie, stoją pękate, cylindryczne pseudobaszty, nakryte stożkowymi gontowymi
daszkami. Cmentarz jest miejscem ostatniego spoczynku 87 poległych z armii austro-węgierskiej i niemieckiej.
Wiosną 1915 r. front przebiegał w okolicy Bogoniowic na linii
wzgórza po wschodniej stronie doliny Białej, ponad wsią Tursko.
Tam 2 maja 1915 r., czyli pierwszego dnia bitwy gorlickiej, pozycje
rosyjskie zaatakowały oddziały Korpusu Gwardii Pruskiej z 11. Armii gen. Mackensena. Walcząca ponad Turskiem 1. Dywizja Piechoty Gwardii, dzięki doskonałemu przygotowaniu artyleryjskiemu, w ciągu zaledwie 15 minut zdołała opanować linie rosyjskie
na wzgórzu 358. Nieco dalej na południe zaciekle walczono o kolejne wzgórza: 382 i 405 – to tam poległo wielu spośród niemieckich żołnierzy pochowanych w Bogoniowicach.
Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach – GPS N 49° 48’ 15.8”, E 20° 58’ 18.1”.

Zakliczyn

i

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa-Nila – Instytucja Kultury
Województwa Małopolskiego, ul. Wita Stwosza 12, tel.: +48 12 4100770, http://
www.muzeum-ak.pl; otwarte: wt.–nd. 11.00–18.00 – N 50° 04’ 20”, E 19° 56’ 55”.

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie,
arch. Muzeum Armii Krajowej
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Twierdza Kraków (niem. Festung Krakau), która odegrała ważną rolę w bitwach stoczonych pod koniec
1914 r. na północ i na południe od stolicy Małopolski, do dziś zadziwia rozmachem założenia. Ten u nikalny
zespół obiektów militarnych powstawał w latach 1848–1916 w kilku etapach. Pierwszy z nich zakończono
26 maja 1856 r. i w ten dzień władze austriackie oficjalnie uznały Kraków za twierdzę. W przededniu
w ybuchu Wielkiej Wojny była to największa twierdza w środkowo-wschodniej Europie, a jej podstawowa załoga liczyła 12 tys. osób – w większości Polaków. Na obszarze ponad 500 km 2 rozmieszczono 176 obiektów, takich jak forty, schrony bojowe, baterie artyleryjskie, a także koszary, magazyny czy
szpitale wojskowe. W Rakowicach już w 1912 r. powstało lotnisko wojskowe, jedno z pierwszych w Europie. Integralnym elementem twierdzy była również sieć dróg wraz z mostami. Przygotowując twierdzę
do wojny, władze wojskowe zarządziły budowę umocnień polowych, bez których forty nie mogły działać w warunkach bojowych. Aby to stało się możliwe, konieczne było utworzenie nie tylko sieci okopów
i zasieków przed i pomiędzy fortami zewnętrznego pierścienia, ale i wyburzenie stojących na przedpolu fortów zabudowań – w ten sposób zniszczono w 1914 r. liczne domy i gospodarstwa, m.in. dwór w Pękowicach, stojący przed frontem fortu nr 44a.
Centrum twierdzy stanowiła cytadela – tę funkcję pełnił Wawel – a otaczały ją pierścienie umocnień.
Pierwszy powstał w latach 60. XIX w. i znajdował się w odległości zaledwie 600–800 m od Rynku Głównego. Należy do niego m.in. bastion III Kleparz, a przebieg tego pierścienia wyznaczają dziś Aleje Trzech
Wieszczów. Zewnętrzny pas umocnień, powstały na przełomie XIX i XX w., był oddalony od centrum miasta nawet o 11 km. Należą do niego takie forty, jak Kosocice, Pasternik, Tonie czy Grębałów.
Znany pisarz i zarazem korespondent na froncie wschodnim Wielkiej Wojny, Ferenc Molnár, w końcu stycznia 1915 r. tak pisał o Twierdzy Kraków: Uzbrojona potężnie, stoi twierdza na straży na granicy niemiecko-austro-węgierskiej. Poza fortami za dnia panuje tam zwykłe, pełne temperamentu życie wspaniałego
polskiego miasta. Kto widział tłumne corso południowe, przepełnione cukiernie i publiczność napływającą do
teatru, zaledwie by uwierzył, że znajduje się niedaleko od rosyjskiej granicy, w twierdzy podczas wojny. Przypomina ją dopiero straszny hałas na ulicy, wywołany przez przejeżdżającą baterię moździerzową, przypominają
ją wojska maszerujące na południe […]. Wieczorem o pół do dziesiątej wszędzie cicho i ciemno. Kraków staje
się wtedy rzeczywiście fortecą. Tylko w budynku komendy wojskowej wre jeszcze ruch i życie.
W Krakowie wytyczono Szlak Twierdzy Kraków, łączący większość obiektów dawnej twierdzy usytuowanych na obrzeżach miasta: 38 dużych fortów, a także wiele mniejszych obiektów warownych oraz innych budowli o charakterze militarnym.
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1914 r. Małopolska stała się areną zmagań wojennych na froncie wschodnim I wojny światowej. Rosjanie działania wojenne na tym terenie rozpoczęli od przeprowadzenia huraganowego uderzenia,
które miało doprowadzić do podwójnego oskrzydlenia armii austro-węgierskiej, odcięcia jej od Wisły, Dniestru i Karpat, a w końcu do jej zniszczenia. Wkrótce w ręce rosyjskie wpadła znaczna część Galicji Wschodniej. Twierdza Przemyśl, będąca dotąd austriacką kwaterą główną, została okrążona.
Listopad 1914 r. był miesiącem największych rosyjskich sukcesów na froncie galicyjskim. Front rosyjski
przesunął się wówczas w rejon podkrakowskich miejscowości: Wolbromia i Słomnik, a dalej na wschód od
Brzeska i Nowego Sącza biegł ku Karpatom, w których tylko nieliczne punkty zamykały carskim oddziałom
drogę na południe. Około 11 listopada 1914 r., przed rozpoczęciem nowej ofensywy austro-węgiersko-niemieckiej, armie rosyjskie dotarły do najdalej na zachód wysuniętych pozycji w czasie Wielkiej Wojny, zajmując prawie sześć siódmych Galicji i na powrót prawie całe Królestwo Polskie oraz opierając się o granicę
Niemiec. W północnej części Małopolski w dniach 16–19 listopada 1914 r. stoczono bitwę pod Krzywopłotami. Polscy legioniści i żołnierze austro-węgierscy zdołali wówczas zatrzymać rosyjski marsz na zachód.
Podczas bitwy o Kraków wojska rosyjskie doszły do punktu uwiecznionego po walkach obeliskiem na
wzgórzu Kaim, a 6 grudnia 1914 r. linia frontu przebiegała zaledwie 10 km od Rynku Głównego. Właśnie
6 grudnia 1914 r. załoga obleganej z dwóch kierunków Twierdzy Kraków przeszła do przeciwnatarcia i wyparła przeciwnika z okolic miasta.
Bitwa krakowska wstrzymała główne uderzenie rosyjskie i Austro-Węgrom chodziło teraz o definitywne zatrzymanie walca parowego, jak nazywano ofensywę rosyjską, a rozstrzygnąć o tym miały walki stoczone na południe od Krakowa w dniach 2–12 grudnia 1914 r., zwane bitwą pod Łapanowem i Limanową.
Zdecydowała ona o zatrzymaniu ofensywy rosyjskiej w Galicji.  
Także w grudniu, 22–25, I Brygada Legionów wzięła udział w bitwie pod Łowczówkiem. Starcie to na
pewien czas zatrzymało siły rosyjskie prące na zachód, co umożliwiło obywatelom Austro-Węgier rozbudowanie frontu na linii Tarnów – Gorlice. Na tych pozycjach front zastygł na długie miesiące i – po
raz pierwszy w historii – przyjął formę rozbudowanych pozycji obronnych z liniami rowów strzeleckich,
schronami, pozycjami rezerwowymi, rowami łącznikowymi itp. Zmianę sytuacji przyniosła dopiero bitwa pod Gorlicami stoczona 2–5 maja 1915 r. – doprowadziła ona do jednego z największych przełamań
frontu w dziejach Europy. W wyniku bitwy gorlickiej wojska austro-węgierskie i niemieckie zepchnęły
oddziały rosyjskie na wschód i zmusiły je do odwrotu.
W maju 1915 r. korpusy 1. Armii austro-węgierskiej, operujące na północnym brzegu Wisły, ruszyły w ślad
za cofającymi się wojskami rosyjskimi. Uderzenie to, po odbiciu Przemyśla i Lwowa, niemal doprowadziło do załamania się frontu rosyjskiego na południu.
Na naradzie wojennej w Baranowiczach, w której udział wziął sam car Mikołaj II, zapadła decyzja, aby
możliwie długo utrzymać Królestwo Polskie, skupiając się na walkach na froncie północno-zachodnim.
Jednak 5 sierpnia Rosjanie, aby uniknąć grożącego im okrążenia, musieli opuścić Warszawę.
Tak oto w wyniku wiosenno-letniej ofensywy państw centralnych w ręce Niemców i Austriaków wpadły prawie cała Galicja, Królestwo Polskie, Litwa i Kurlandia.

Skrzydła Wielkiej Wojny
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ata poprzedzające wybuch I wojny światowej upływały w Galicji w gorącej atmosferze politycznej. Jednym z nurtów,
k tóry zdobywał coraz szersze wpływy, był ruch niepodległościowy. Jego liderem był emigrant polityczny z Rosji, Józef Piłsudski.
Urodzony w 1867 r. na Litwie (w okolicy Wilna), już na studiach
w Charkowie włączył się w działalność rosyjskiego ruchu rewolucyjnego i za rzekomy udział w przygotowaniach do zamachu
na cara spędził pięć lat na syberyjskim zesłaniu. Po powrocie
zaangażował się w działalność socjalistyczną, lecz wkrótce zaczął uznawać idee socjalistyczne jedynie za drogę prowadzącą
do niepodległości Polski.  
W 1911 r. Józef Piłsudski doprowadził do utworzenia w Krakowie Związku Strzeleckiego (popularnie zwanego Strzelcem), tj.
paramilitarnego stowarzyszenia, które miało być zalążkiem Polskiej Siły Zbrojnej. Po wybuchu wojny z oddziałów strzeleckich
(zarówno Strzelca, jak i innych podobnych organizacji) wyrosły
Legiony Polskie, walczące u boku państw centralnych przeciwko
carskiej Rosji.
Symbolicznym początkiem polskiej drogi do niepodległości pod- Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa (1930),
czas I wojny światowej był wymarsz z Krakowa I Kompanii Ka- arch. Wikimedia Commons
drowej Strzelca. Ta pierwsza polska formacja wojskowa od czasów powstania styczniowego w dniu wypowiedzenia wojny Rosji przez Austro-Węgry, 6 sierpnia 1914 r.,
ruszyła z krakowskich Oleandrów ku niedalekiej granicy z Rosją w Michałowicach, by stamtąd maszerować ku Kielcom. Tych stu kilkudziesięciu członków Strzelca oraz innych organizacji strzeleckich z Galicji
miało za zadanie wywołać w Królestwie Kongresowym powstanie antyrosyjskie.
Wkrótce za I Kompanią ruszyły kolejne oddziały strzeleckie wraz z Józefem Piłsudskim. Niestety, jego plany
wywołania powstania w Kongresówce okazały się nierealne – co też szybko dostrzegło dowództwo austriackie.
Zażądało ono nawet rozwiązania oddziałów strzeleckich i wcielenia ich członków do armii austro-węgierskiej.
Na szczęście zadziałał polityczny parasol ochronny, jaki już przed wojną roztoczyły nad ruchem strzeleckim
legalnie działające w Galicji partie polityczne. Dzięki ich wpływom w Wiedniu 16 sierpnia 1914 r. utworzono Legiony Polskie, które miały bić się z Rosją u boku Austro-Węgier. Józef Piłsudski zgłosił do nich akces ze
swymi strzelcami, podporządkowując się galicyjskiemu Naczelnemu Komitetowi Narodowemu.
Latem 1914 r. zamiast planowanych dwóch – Legionu Wschodniego i Legionu Zachodniego – powstał
ostatecznie tylko ten ostatni. Wkrótce jednak wciąż rosnące w siłę oddziały Legionu Zachodniego weszły
do walki w składzie jednego pułku, którym dowodził Józef Piłsudski. W połowie grudnia 1914 r., dzięki wciąż
trwającemu napływowi ochotników, powstała I Brygada Legionów Polskich, dowodzona wciąż przez Piłsudskiego, awansowanego na brygadiera.
Tymczasem sformowane we wrześniu 1914 r. nowe pułki legionowe (II i III) zostały przez dowództwo
austro-węgierskie przerzucone w Karpaty Wschodnie, gdzie jesienią i zimą toczyły bardzo ciężkie walki.
Tam też w maju 1915 r. sformowano z nich II Brygadę, zwaną „Karpacką”. W tym samym czasie powstała
też III Brygada, sformowana z IV i VI pułku piechoty legionowej.
Wszystkie trzy brygady połączono dopiePrzemarsz Strzelców (1912), arch. MLP
ro w październiku 1915 r., gdy rzucono je
na front na Wołyniu. Łącznie liczyły wówczas ok. 16,5 tys. żołnierzy. W połowie
1916 r. wszystkie trzy brygady oficjalnie
weszły w skład Polskiego Korpusu Posiłkowego, a potem Polskiej Siły Zbrojnej walczącej już nie u boku armii austro-węgierskiej, a niemieckiej.
W lipcu 1917 r. Józef Piłsudski wywołał tzw. kryzys przysięgowy – legioniści
z I i III Brygady odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu. Część z nich internowano, Józefa
Piłsudskiego uwięziono w Magdeburgu,
a resztę żołnierzy (pochodzących z Galicji) wcielono do armii austro-węgierskiej. Większość II Brygady przysięgę
złożyła, jednak gdy w lutym 1918 r. państwa centralne na mocy traktatu brzeskiego oddały Chełmszczyznę rodzącej
się niepodległej Ukrainie, żołnierze ci
przedarli się pod Rarańczą przez front do
Rosji. Tak zakończyła się epopeja legionowa, która w latach powojennych obrosła w legendę.
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ntegralną częścią armii Austro-Węgier były Cesarsko-Królewskie Siły Powietrzne, powstałe w latach
90. XIX w. i początkowo wykorzystujące do celów wojskowych balony i sterowce. W momencie wybuchu Wielkiej Wojny austro-węgierskie siły lotnicze składały się z oddziału sterowców wraz z obsługą techniczną, 15 kompanii lotniczych oraz kompanii i 12 oddziałów balonowych. Kompanie lotnicze dysponowały łącznie ponad setką samolotów (ok. 80 samolotów rozpoznawczych i ok. 30 samolotów szkolnych) o zasięgu ok. 150 km i rozwijających prędkość 90–100 km/godz. Ta podniebna flota
składała się w większości z maszyn konstrukcji krajowej, a także z samolotów importowanych z Niemiec i budowanych na niemieckiej licencji. W latach 1914–1915 na wyposażeniu sił lotniczych AustroWęgier znajdowały się m.in. takie modele samolotów, jak: samolot rozpoznawczy i zarazem lekki samolot bombowy Lloyd C.II, jednopłatowy myśliwiec Fokker A.III, w którym karabin maszynowy był
zsynchronizowany z obrotami śmigła, dwupłatowy samolot rozpoznawczy Aviatik C.I czy dwupłatowy s amolot szkolny Hansa-Brandenburg B.I.
Na potrzeby rozwijających się sił lotniczych cesarsko-królewskich Austro-Węgier na terenie naddunajskiej
monarchii utworzono kilkanaście lotnisk wojskowych – w tym gronie znalazło się też lotnisko forteczne
w Twierdzy Kraków. Powstało ono w 1912 r. na 55 ha wykupionych od dominikanów, a usytuowanych na
wschód od koszar ułańskich na Rakowicach w Krakowie. Dowództwo austriackie utworzyło tu Flugpark
7 (park lotniczy) wraz z całym zapleczem technicznym.
W czasie I wojny światowej samoloty operujące z lotniska na Rakowicach pełniły ważną funkcję logistyczną: austro-węgierscy lotnicy zaopatrywali w pocztę oblężoną twierdzę przemyską, przeprowadzali zwiady,
koordynowali ogień artylerii, atakowali wojska rosyjskie, a także toczyli pojedynki powietrzne z carskimi samolotami. W 1917 r. Kraków włączono do regularnej linii poczty lotniczej Wiedeń – Kraków – Lwów – Kijów,
później przedłużonej do Odessy. Linia ta działała sprawnie aż do upadku c.k. monarchii.
W październiku 1918 r. wyraźnie już czuło się, że oto nadchodzi kres istnienia potężnych niegdyś Austro-Węgier. Niepodległość była blisko, ale wojska zaborcy wciąż znajdowały się w dawnych granicach Rzeczypospolitej. Dowodzący bazą lotniczą na krakowskich Rakowicach Roman Florer, wspólnie z polskimi podkomendnymi, postanowił więc przejąć kompleks lotniczy na potrzeby niepodległego państwa. Zajęcie lotniska
nie było łatwe, bo oddział Florera liczył jedynie 20 Polaków. Jednak to właśnie ta grupka w nocy 30/31 października 1918 r. zapobiegła rozgrabieniu zapasów, zniszczeniu magazynów i ucieczce pilotów samolotami
do Wiednia, a następnie przekazała lotnisko pod komendę polskich władz wojskowych. Tak oto krakowskie
Rakowice stały się pierwszym lotniskiem niepodległej Polski.
Na terenie dawnego lotniska w Rakowicach w latach 60. XX w.powstało Muzeum Lotnictwa. Placówka
ta zajmuje ocalałe obiekty lotniskowe, m.in. duży zabytkowy hangar lotniczy. Wśród eksponatów znajdują się zarówno samoloty różnego typu (myśliwskie, rozpoznawcze, szkolne, sanitarne, rolnicze itd.), śmigłowce, szybowce, jak i silniki lotnicze oraz rakietowa broń przeciwlotnicza, a tutejsza kolekcja maszyn
z lat I wojny światowej budzi podziw na całym świecie.
Niemieckich samolotów z lat 1914–1918 zachowało się na świecie stosunkowo niewiele, gdyż traktat wersalski kończący I wojnę światową zobowiązywał przegrane Niemcy do całkowitego zniszczenia wszystkich
samolotów wojskowych. W krakowskim muzeum można zobaczyć np. unikatowe niemieckie myśliwce Halberstadt CL.II oraz LFG Roland D.VI i Albatros H.1, samoloty rozpoznawcze Albatros C.I czy DFW C.V, a także
szkoleniowy płatowiec LVG B.II. Maszyny rosyjskie z okresu Wielkiej Wojny reprezentuje Grigorowicz M-15
z 1917 r. – patrolowa łódź latająca. Warto też zwrócić uwagę na egzemplarz najsłynniejszego brytyjskiego
myśliwca I wojny światowej: Sopwith F.1 Camel z 1917 r. słynącego ze zwrotności i skuteczności bojowej.
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• Bitwa pod Krzywopłotami
(16–19 XI 1914). Widok z drogi z Wolbromia do Bydlina na
zachodzie zamyka zalesiona
Góra Świętego Krzyża. To właśnie w tych okolicach stoczono
bitwę pod Krzywopłotami. Z oddziałami carskiej 9. Armii gen.
Leczyckiego starli się wówczas
polscy legioniści. Dowodzący
nimi Józef Piłsudski zostawił
pod Krzywopłotami dwa bataliony z 1. Pułku Piechoty, a sam
z pozostałymi trzema batalionami i kawalerią przedarł się
szybkim marszem do Krakowa
między cofającymi się Austriakami a nacierającymi Rosjanami.
Tymczasem pod Krzywopłotami legioniści nacierali poprzez
podmokłe łąki w kierunku Załęża, jednak ich ataki przez dwa
dni były odpierane przez Rosjan,
którzy zadali Polakom duże stra- Artyleria austro-węgierska (1915), arch. MLP
ty przy biernej postawie reszty
wojsk austro-węgierskich. Dopiero przeprowadzony 19 listopada atak wojsk austro-węgierskich przyniósł
zwycięstwo – wojska rosyjskie cofnęły się na wschód. W walkach zginęło 46 legionistów, ponad 130 było
rannych. Straty Rosjan są nieznane.
• Pierwsza bitwa o Kraków (16–22 XI 1914). W połowie listopada 1914 r. Twierdza Kraków znalazła się
na linii frontu. Rosyjskie oddziały, które parły na zachód, stanęły pod Krakowem, jednak wahały się z podjęciem frontalnego ataku na twierdzę. Sztab austriacki wykorzystał to wahanie i 16 listopada siły 1. i 4. Armii
austro-węgierskiej, wspierane przez część załogi i artylerii twierdzy (18 batalionów i 114 dział), przypuściły atak na wroga na północ od Krakowa. Po obu stronach w bitwie tej wzięło udział niemal 400 tys. żołnierzy. W dniach 20–22 listopada Rosjanie zostali odrzuceni za Śreniawę. Zwycięstwo to na pewien czas zatrzymało ofensywę rosyjską.
• Bitwa pod Limanową (2–11 XII 1914). Na początku grudnia 1914 r. pomiędzy armiami rosyjskimi wytworzyła się przeszło 60-kilometrowa luka, w którą 3 grudnia 1914 r. weszły odwody austro-węgierskie. Wojska skoncentrowane w rejonie Chabówki, Mszany Dolnej i Dobrej zaczęły obchodzić skrzydło rosyjskie,
kierując się na Rajbrot. Manewr ten został dostrzeżony i Rosjanie zdołali się przygotować do obrony tak
skutecznie, że dopiero 7 grudnia udało się ich wyprzeć za rzekę Stradomkę. Tymczasem 6 grudnia 1914 r.
VIII Korpus rosyjski uderzył na oddziały austro-węgierskie na południe od Rajbrotu. Atak ten doprowadził
do sytuacji, w której każda ze stron usiłowała przełamać prawe skrzydło przeciwnika: Austriacy nacierali
w kierunku na Bochnię, Rosjanie – Limanową i Mszanę Dolną. Do legendy przeszły walki o wzgórze Jabłoniec nad Limanową, stoczone 11 grudnia 1914 r. Jednak gdy wojska cesarsko-królewskie dotarły pod Nowy
Sącz, armii carskiej zaczęło zagrażać odcięcie od linii komunikacyjnych. Bitwa była więc w zasadzie rozstrzygnięta. W jej wyniku Rosjanie nie tylko musieli zrezygnować z parcia na zachód, ale też zaczęli się
nieznacznie cofać. Obie strony poniosły w bitwie dotkliwe straty, których długo nie były w stanie uzupełnić.
• Bitwa pod Łowczówkiem (22–25 XII 1914). Rosjanie, którzy po bitwie pod Limanową zatrzymali się w widłach Dunajca i Białej, po załamaniu się ofensywy austriackiej ruszyli do kontrataku siłami 3. Armii gen.
Dimitriewa w rejonie Łowczowa i Łowczówka. Gdyby udało im się przerwać front, 3. i 4. Armii austro-węgierskiej groziłoby okrążenie. Misję powstrzymania wojsk carskich otrzymała walcząca u boku Austriaków
I Brygada Legionów Polskich. Polacy dowodzeni przez Kazimierza Sosnkowskiego zaatakowali o zmierzchu 22 grudnia 1914 r., a już następnego dnia rano zdobyli rosyjskie pozycje. Jednak Rosjanie nie zrezygnowali. Mordercze walki trwały przez cały dzień wigilijny. Rozkaz wycofania Polaków z pozycji pod wieczór 24 grudnia okazał się nieporozumieniem i opuszczone pozycje trzeba było zdobywać na nowo. Atak
Rosjan 25 grudnia zmusił I Brygadę do odwrotu. Pomimo tego bitwa pod Łowczówkiem zatrzymała na pewien czas wojska rosyjskie, umożliwiając tym samym Austriakom umocnienie się na swoich pozycjach.
Pozostali na nich do maja 1915 r. W bitwie poległo 128 legionistów (w tym 38 oficerów), a 342 zostało rannych. Straty rosyjskie są nieznane.
• Bitwa pod Gorlicami (2–5 V 1915). Wiosną 1915 r. Austro-Węgry i Niemcy dążyły do przełamania frontu, który od kilku miesięcy tkwił  w miejscu, i wyparcia wojsk rosyjskich z Galicji i terenów Królestwa Kongresowego. Głównego uderzenia miała dokonać 11. Armia niemiecka gen. Augusta von Mackensena oraz
3. i 4. Armia austriacka arcyksięcia Józefa Ferdynanda. Rankiem 2 maja 1915 r. piechota austro-węgierska
i niemiecka przypuściła zmasowany atak na pozycje rosyjskie w rejonie Łużnej i Gorlic. Jednym z najważniejszych strategicznie miejsc było wzgórze Pustki. Po kilkudniowym ostrzeliwaniu, 2 maja 1915 r. stoczono
o nie niezwykle krwawe walki, zakończone jednak zatknięciem na szczycie cesarskiego sztandaru. W kolejnych dniach Austriacy i Niemcy z powodzeniem kontynuowali ofensywę, odnosząc w końcu ogromny sukces.

[24] Kwatera wojenna nr 381 na cmentarzu komunalnym. Na
dużym cmentarzu komunalnym znajduje się kwatera wojenna stanowiąca jeden z cmentarzy wojennych Galicji Zachodniej. Zdobi ją
okazały pomnik w formie antycznego ołtarza poświęcony „Pro Patria Mortuis”, tj. poległym za ojczyznę podczas I wojny światowej.
Monument ten stanowi część muru otaczającego prostokątne założenie cmentarne. Wokół kwatery umieszczono charakterystyczne
metalowe krzyże. Całość zaprojektował Hans Mayr, którego dziełem są też projekty cmentarzy w okolicach Gorlic. Pochowano tu
71 żołnierzy austro-węgierskich z wielu różnych jednostek, 7 niemieckich oraz 8 rosyjskich.
Wieliczkę w początkach grudnia 1914 r. przejściowo zajęły wojska rosyjskie, które stąd podjęły atak na Twierdzę Kraków. Podczas walk miasto ostrzeliwała artyleria forteczna, jednak aby nie
zniszczyć znajdującej się tu kopalni soli, nie strzelano z najcięższych dział. Już po kilku dniach po bitwie pod Limanową Rosjanie
musieli opuścić Wieliczkę.

Muzeum Lotnictwa Polskiego – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, al. Jana Pawła II 39, tel.: +48 12 6409960, info@muzeumlotnictwa.pl, http://
www.muzeumlotnictwa.pl; otwarte: wt.–nd. 9.00–19.00; bilety: 14 zł, ulg. 7 zł,
wt. wstęp bezpł. – GPS N 50° 04’ 35.3”, E 19° 59’ 26.0”.

Muchówka
[25] Cmentarz wojenny nr 308. Nekropolię tę z rozmachem zaprojektował Franz Stark. W zachodniej części cmentarza wznosi
się pomnik zwieńczony ostrosłupem z krzyżem, wschodnia część
to rozległe pola grobowe. Stoi tu także betonowy obelisk z krzyżem
i płycinami na tablice inskrypcyjne, a w głębi nekropolii widać kamienny krzyż, wbudowany we wschodni mur cmentarza. Pochowano tu 291 żołnierzy niemieckich z 47. Pruskiej Dywizji Piechoty,
96 austro-węgierskich oraz 606 rosyjskich.
Okolice Łąkty, Muchówki i Leszczyny stały się 8 grudnia 1914 r.
areną walk między nacierającym ku Bochni austro-węgierskim korpusem gen. Rotha (z niemiecką 47. Dywizją Piechoty w składzie)
a oddziałami rosyjskimi 3. Armii gen. Radko Dimitriewa. Tu, na osi
Leszczyna – Rajbrot, postępy wojsk austro-węgierskich i niemieckich zostały powstrzymane. Walki były bardzo krwawe, bo Niemcy, ściągnięci z frontu zachodniego, nie radzili sobie z obroną bez
umocnień polowych, zaś Rosjanie wciąż atakowali. Walki toczono
również 10 grudnia, gdy armia Dimitriewa rozpoczęła kontratak
przeciw grupie Rotha.

Dom im. J. Piłsudskiego – Muzeum Czynu Niepodległościowego, al. 3 Maja 7,
tel.: +48 12 6334715; udostępniane do zwiedzania tylko po uzgodnieniu telefonicznym – GPS N 50° 03’ 36.6”, E 19° 55’ 14.1”.

Dom im. J. Piłsudskiego w Oleandrach
w Krakowie, fot. J. Gorlach

Kwatera wojenna nr 381 na cmentarzu komunalnym w Wieliczce, ul. Piłsudskiego – GPS N 49° 59’ 19.6”, E 20° 03’ 53.0”.

Kwatera wojenna nr 381 na cmentarzu komunalnym w Wieliczce, fot. R. Korzeniowski

[22] Oleandry – miejsce wymarszu I Kompanii Kadrowej.
Symbolicznym początkiem polskiej drogi do niepodległości podczas I wojny światowej był wymarsz z Krakowa I Kompanii Kadrowej Strzelca. Była to pierwsza polska formacja wojskowa od czasów
powstania styczniowego. Po noclegu w budynkach teatru ogrodowego zwanego Oleandrami, 6 sierpnia 1914 r., czyli w dniu wypowiedzenia wojny Rosji przez Austro-Węgry, kompania składająca
się z ok. 150 osób ruszyła ku niedalekiej granicy z Rosją w Michałowicach, by stamtąd maszerować ku Kielcom. Ich zadaniem było
wywołanie powstania antyrosyjskiego w Królestwie Kongresowym.
W dwudziestoleciu międzywojennym na Oleandrach wzniesiono monumentalny Dom im. Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem na siedzibę Związku Legionistów Polskich. Dziś mieści się
w nim m.in. Muzeum Czynu Niepodległościowego. W jego zbiorach znajdują się przedmioty związane ze sławnymi polskimi dowódcami, pamiątki po legionistach, ekspozycje poświęcone II wojnie światowej, opozycji politycznej w latach PRL-u itp.

Cmentarz wojenny nr 308 w Muchówce – GPS N 49° 52’ 05.1”, E 20° 25’ 40.5”.

Nagrobek na cmentarzu wojennym nr 308
w Muchówce, fot. J. Gorlach

[47-48] Dawne koszary austro-węgierskie i dawna siedziba dowództwa garnizonu austro-węgierskiego. Początkowo (od
1833 r.) w gmachu tym mieścił się główny szpital wojskowy miasta,
w 2. poł. XIX w. budynek został przeznaczony na koszary [47]. Jest
to największy tego typu obiekt w Tarnowie. Armia austro-węgierska
dysponowała wieloma budynkami i rozległymi terenami, m.in. służącymi jako stajnie, ujeżdżalnia i inne obiekty dla koni ułanów. W budynku tym rezydowało też dowództwo garnizonu austro-węgierskiego [48]. Obecnie gmach jest znacznie większy niż w czasach c.k.
monarchii – w okresie międzywojennym podwyższono go o jedno piętro i przekształcono fasadę w stylu klasycystycznym.
Po zdobyciu Tarnowa koszary zajęły rosyjskie oddziały okupacyjne. Znaczną część kosztów utrzymania garnizonu rosyjskiego przerzucono na miasto, co doprowadziło finanse Tarnowa do
głębokiej zapaści. Po odrzuceniu armii rosyjskich na wschód i ponownym zajęciu Tarnowa przez Austro-Węgry władze miejskie zostały oskarżone o kolaborację z rosyjskim okupantem – próbowano za to osądzić m.in. bohaterskiego burmistrza Tadeusza Tertila.

[44] Cmentarz wojenny nr 171. Najbardziej znany obiekt VI tarnowskiego okręgu cmentarnego zaprojektowali Siegfried Heller
i Heinrich Scholz. Nekropolia ogrodzona jest kamiennym murem nakrytym gontowym daszkiem. Element centralny założenia stanowi
murowana kaplica NMP Królowej Polski z ołtarzem w środku. Budowla powstała na planie prostokąta z absydą, a jej dach zdobi syg
naturka z łacińskim krzyżem na szczycie. Groby przed kaplicą rozmieszczono w rzędach prostopadłych do ścieżki biegnącej środkiem
pola cmentarnego, natomiast mogiły znajdujące się za kaplicą są rozmieszczone wachlarzowato w półkolach. W dolnej części cmentarza
spoczywają legioniści polscy i żołnierze austriaccy polegli w 1914 r.,
zaś w górnej Austriacy i Rosjanie zmarli w 1915 r. Na grobach znajduje się pięć rodzajów krzyży, m.in. typowe krzyże żeliwne projektu
Jana Szczepkowskiego z tabliczkami na skrzyżowaniu ramion. Nekropolia na górze Kopaliny to miejsce pochówku 113 spośród 128 poległych w bitwie pod Łowczówkiem żołnierzy z 1. i 5. Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich. Bitwa ta, stoczona w dniach 22–25
grudnia 1914 r., była jednym z epizodów rosyjskiej ofensywy „bożonarodzeniowej”. Spoczywa tu także 159 innych żołnierzy austro-węgierskich i 239 rosyjskich (głównie Polaków z zaboru rosyjskiego).

Dawne koszary austro-węgierskie i dawna siedziba dowództwa garnizonu austro-węgierskiego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Mickiewicza 8 – GPS
N 50° 00’ 57.1”, E 20° 59’ 25.7”.

Dawne koszary austro-węgierskie w Tarnowie, fot. J. Gorlach

Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku – GPS N 49° 54’ 25.0”, E 20° 58’ 01.5”.

Cmentarz wojenny nr 171 w Łowczówku,
arch. Starostwo Powiatowe w Tarnowie

[42] Cmentarz wojenny nr 293. Nekropolia należąca do VIII
brzeskiego okręgu cmentarnego została zaprojektowana przez
Roberta Motkę. Cmentarz ten jest niezwykły, gdyż jest to jedyny
obiekt w grupie cmentarzy wojennych Galicji Zachodniej zbudowany od podstaw wyłącznie dla żołnierzy pochodzenia żydowskiego (inne kwatery żydowskie tworzono na istniejących już kirkutach). Nekropolię mającą kształt prostokąta ogrodzono grubym
metalowym łańcuchem rozpiętym pomiędzy betonowymi słupkami. Nagrobki z lanego betonu mają tu kształt macew z gwiazdami
Dawida i są rozmieszczone symetrycznie, w grupach składających
się z trzech mogił. Całość zamyka ściana z kamienia z inskrypcją
pamiątkową po niemiecku: Tylko ci, których kroki przywiodły do nas,
zmarłych, godni są owoców naszego zwycięstwa.
Pochowano tu 11 żołnierzy austro-węgierskich oraz 1 rosyjskiego, poległych prawdopodobnie podczas walk w grudniu 1914 r. lub
w kolejnych miesiącach, gdy front bitwy gorlickiej zatrzymał się
w pobliżu Zakliczyna.

[45] Pomnik Nieznanego Żołnierza. Odsłonięty w 1931 r. pomnik ma formę mogiły-kopca. Na wzniesieniu z kamieni, w tym ze
sztucznego porfiru i głazów narzutowych, umiejscowiono piaskowcowy wielościenny postument z napisem: Nieznanemu Żołnierzowi
Polskiemu Poległemu za Ojczyznę 1914–1920. Monument wieńczy urna
z prochami nieznanego poległego, stylizowana na wysoki żelazny
znicz, symbolizujący lampę oliwną. Całości dopełnia rabata przed
pomnikiem obsadzona biało-czerwonymi kwiatami.
W latach międzywojennych pomnik był miejscem, przy którym
odbywały się najważniejsze uroczystości upamiętniające nie tylko
poległych w walce o niepodległość Polski, ale także wydarzenia
Wielkiej Wojny w Tarnowie. Miasto było bowiem przez pół roku okupowane przez wojska rosyjskie – od 10 listopada 1914 r. do 6 maja
1915 r. Od końca grudnia do samego wyzwolenia znajdowało się
tuż za linią frontu i przetrwało kilka serii bombardowań artyleryjskich, podczas których zniszczony został m.in. dworzec kolejowy.

Cmentarz wojenny nr 293 w Zakliczynie – GPS N 49° 51’ 15.0”, E 20° 49’ 02.3”.

Pomnik Nieznanego Żołnierza, pl. Ofiar Katynia – GPS N 50° 00’ 49.1”, E 20°
59’ 09.0”.

Pomnik Nieznanego Żołnierza w Tarnowie,
fot. J. Gorlach

Dąbrówka Szczepanowska

[49] Pałac Sanguszków – dawna siedziba sztabu wojsk rosyjskich. Sanguszkowie herbu Pogoń byli ostatnimi prywatnymi właścicielami Tarnowa (do 1787 r.), rodzina mieszkała tu jednak
jeszcze przez długie lata – do 1945 r. Pałac w dawnej wsi Gumniska (obecnie dzielnica Tarnowa) powstał w końcu XVIII w. Przebudowano go ok. 1834 r., a pod koniec XIX w. rezydencja wzbogaciła się o neogotycką kaplicę i elementy neorenesansowe. Wokół
budynku rozciąga się duży park. W pałacu, który po powstaniu listopadowym stał się główną siedzibą Władysława Sanguszki, jesienią 1914 r. kwaterował gen. Chełmicki, dowódca dywizji kawalerii
kozackiej z X Korpusu 3. Armii gen. Radko Dimitriewa, a następnie kolejni komendanci garnizonu rosyjskiego. Garnizon ten opuścił miasto bez walki 6 maja 1915 r., zagrożony odcięciem od reszty armii rosyjskiej w wyniku przełamania frontu na południe od
Tarnowa podczas bitwy gorlickiej. Po II wojnie światowej w pałacu mieścił się jeszcze posterunek milicji.

[43] Kompleks cmentarzy wojennych – cmentarze nr 191,
192, 193. Wszystkie trzy nekropolie zostały zaprojektowane przez
Heinricha Scholza. Spoczywają na nich polegli w walkach stoczonych w końcu grudnia 1914 r. oraz w lutym i w maju 1915 r. Cmentarz nr 191 zdobi kamienny obelisk z płaskorzeźbą z antycznym
greckim hełmem i wieńcem z liści laurowych. Pochowano tu 93 żołnierzy austro-węgierskich oraz 111 rosyjskich. Cmentarz nr 192 to
wielka nekropolia z centralną neorenesansową kaplicą. Na polach
grobowych po obu stronach kaplicy pochowano 358 poległych z armii austro-węgierskiej i 217 z rosyjskiej. Cmentarz nr 193 składa
się z dwóch osobnych kwater, oddalonych od siebie o 100 m, założonych bezpośrednio na miejscu bitwy, pośród linii okopów i lejów
po wybuchach pocisków artyleryjskich. Centralny punkt to potężny
monument z inskrypcjami pamiątkowymi. Pochowano tu 358 żołnierzy austro-węgierskich i 235 żołnierzy rosyjskich.

Cmentarz wojenny nr 192 na Lubince,
arch. Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Cmentarz wojenny nr 191 na Lubince – GPS N 49° 54’ 33.4”, E 20° 53’ 57.0”.
Cmentarz wojenny nr 192 na Lubince – GPS N 49° 54’ 35.8”, E 20° 53’ 31.2”.
Cmentarz wojenny nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej – N 49° 55’ 33.4”,
E 20° 52’ 24.5”.

Architektura

Pałac Sanguszków w Tarnowie, fot. J. Gorlach

[50] Cmentarze wojenne. Największą tarnowską nekropolią
z okresu I wojny jest cmentarz nr 200 na Chyszówkach projektu
Antona Müllera. Po wojnie przeniesiono tu ciała poległych z innych
cmentarzy wojennych Tarnowa i okolic. Łącznie spoczywa tu 1619
żołnierzy z armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Kolejna nekropolia to cmentarz nr 201, gdzie w 43 mogiłach oznaczonych płytami w kształcie macewy spoczywają żołnierze austro-węgierscy pochodzenia żydowskiego. Śladem po cmentarzu
wojennym nr 202 jest ogrodzenie z betonowych słupków i żelaznych rur oraz piaskowcowy pomnik. Szczątki pochowanych tu
żołnierzy przeniesiono na cmentarz nr 200. Cmentarz wojenny
nr 202a z wysokim drewnianym krzyżem w centrum to kwatera
legionistów z Tarnowa. Po cmentarzu nr 203 projektu Heinricha
Scholza pozostał jedynie wysoki betonowy krzyż.

Dawny szpital wojskowy – Pałac Młodzieży, ul. Piłsudskiego 24 – GPS N 50°
01’ 01.7”, E 20° 59’ 07.6”.

Pałac Młodzieży, fot. J. Gomoła

Woźniki

Cmentarz wojenny nr 200, ul. Chyszowska/Łukasiewicza – GPS N 50° 00’ 58.4”,
E 20° 57’ 38.7”. Cmentarz wojenny nr 201, cmentarz żydowski, ul. Słoneczna/
/Szpitalna; zwiedzanie po wypożyczeniu klucza w Muzeum Okręgowym (Rynek
20-21) lub TCI (Rynek 7), tel.: +48 14 6212149 – GPS N 50° 01’ 07”, E 20° 59’
41”. Cmentarz wojenny nr 202, ul. Szpitalna/al. Matki Bożej Fatimskiej – GPS
N 50° 01’ 31”, E 20° 59’ 49”. Cmentarz wojenny nr 202a, stary cmentarz komunalny, ul. Konarskiego/Tuchowska – GPS N 50° 00’ 31.4”, E 20° 59’ 20.7”.
Cmentarz wojenny nr 203, nowy cmentarz komunalny, ul. Krzyska – GPS N 50°
02’ 02”, E 20° 59’ 36”.

Cmentarz wojenny nr 203 w Tarnowie,
fot. J. Gorlach
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Cmentarz nr 193 w Dąbrówce, arch. Starostwo Powiatowe w Tarnowie
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mentarze wojenne tworzono w pobliżu pól bitewnych i linii frontu, a więc tam, gdzie toczyły się walki
i gdzie ginęli żołnierze. Projektowaniem i budową nekropolii na terenie Małopolski zajmował się – powołany specjalnie w tym celu – krakowski Oddział Grobów Wojennych. Twórcy nekropolii starali się, by w miarę możliwości powstawały one w malowniczych, z daleka widocznych miejscach, np. na szczytach wzgórz,
oraz by harmonizowały z otoczeniem.
Istniały specjalne zalecenia dotyczące kompozycji założeń cmentarnych. Musiały one posiadać reprezentacyjne wejście, ogrodzenie w formie muru (betonowego lub kamiennego) albo parkanu (ze sztachet drewnianych lub żeliwnych), a także główną oś kompozycyjną podkreśloną schodami bądź główną aleją. Element
centralny założenia miał mieć postać zwieńczonego krzyżem postumentu, wysokiego drewnianego krzyża,
obelisku albo kaplicy. Mogiły ziemne formowano w kształt kopców lub nasypów i wieńczono krzyżami drewnianymi bądź żeliwnymi, stosowano też nagrobki betonowe i kamiennne. Niezależnie od wybranej koncepcji wystrój nekropolii musiał być jednorodny, a nagrobki skromne, powstałe z lokalnych surowców i nieróżnicujące poległych ze względu na ich przynależność do własnej bądź wrogiej armii.
Na małopolskich cmentarzach wojennych można odnaleźć mnóstwo motywów funeralnych pochodzących
z różnych epok i stylów. To zróżnicowanie doskonale oddawało charakter monarchii austro-węgierskiej, będącej
państwem wielu kultur i religii. Z antyku zaczerpnięto m.in. kolumnady, pylony, piramidy czy ołtarze na wolnym
powietrzu. Z kolei krzyż-pomnik nawiązuje zarówno do tradycji ludowej, jak i do zwyczaju stawiania ogromnych krzyży na pobojowiskach w krajach niemieckojęzycznych. Z miejscowej tradycji zapożyczono kryte gontem kapliczki z drewna lub kamienia polnego. Popularnymi motywami rzeźbiarskimi były: hełm hoplity, głowa
smoka i czapka żołnierska.
Ważną rolę odgrywały też inskrypcje, które wykuwano zwykle na kamiennych tablicach. Przypominały one
m.in. o tym, że śmierć kładzie kres walce i nienawiści, że polegli ofiarowali żyjącym cenny dar pokoju.
Przy tworzeniu galicyjskich cmentarzy wojennych pracowało niemal 40 architektów i rzeźbiarzy. Pośród nich
były osobowości tej miary, co:
Dušan Jurkovič (1886–1947) – słowacki architekt, działacz kulturalny i społeczny. Zaprojektował i zrealizował
ok. 35 nekropolii wojennych, uważanych za najpiękniejsze w całej Galicji. Czerpał inspirację z budownictwa regionalnego. Jedne z ciekawszych założeń jego autorstwa to cmentarze: nr 46 Beskidek w Koniecznej, nr 51 na
górze Rotunda koło Regietowa czy nr 52 w Zdyni.
Gustav Ludwig (1876–1952) – architekt monachijski pochodzący z Moraw, kierownik artystyczny okręgu limanowskiego. Zaprojektował m.in. rozległe założenie cmentarne nr 368 na wzgórzu Jabłoniec koło Limanowej i stylizowaną na ludową kaplicę na cmentarzu nr 361 w Krasnych-Lasocicach. Słynął też jako twórca wielu typów
żeliwnych krzyży charakteryzujących się bogatą ornamentyką.
Hans Mayr (1877–?) – niemiecki architekt i inżynier budowlany, kierownik artystyczny okręgu gorlickiego. Zaprojektował m.in. cmentarze wojenne: nr 89 i 90 w Gorlicach, nr 66 w Małastowie, a także kwaterę wojenną nr 381
na cmentarzu komunalnym w Wieliczce. Jego projektu jest też często spotykany wysoki krzyż centralny z belek,
z półkolistym blaszanym nakryciem.
Heinrich Karl Scholz (1880–1937) – wszechstronnie utalentowany rzeźbiarz, kierownik artystyczny i główny projektant okręgu tarnowskiego. Według jego zamysłu powstały m.in. cmentarze: nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej, nr 185–187 w Lichwinie, nr 191 w Lubczy.
Jan Szczepkowski (1878–1964) – polski rzeźbiarz, kierownik artystyczny okręgu łużniańskiego. Jego dziełem
są m.in. pomniki nagrobne w kwaterze żołnierzy węgierskich na cmentarzu nr 123 w Łużnej-Pustkach, a także
całe założenie przestrzenne tej nekropolii.

Pałac Sanguszków – dawna siedziba sztabu wojsk rosyjskich, obecnie Zespół
Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, ul. Sanguszków 28 – GPS N 50° 00’ 18.4”,
E 21° 00’ 28.1”.

[46] Dawny szpital wojskowy. Stoi on za parterowym pawilonem na terenie dużego ogrodu przy skrzyżowaniu ulic P iłsudskiego
i Słowackiego. Monumentalny neoromański budynek wzniesiony
został w 1855 r. specjalnie na potrzeby wojskowej służby zdrowia –
wcześniej główny szpital garnizonowy znajdował się przy ulicy Mickiewicza. W czasie I wojny światowej w Tarnowie – jako mieście
przyfrontowym – funkcjonowały liczne szpitale wojskowe, najważniejszy mieścił się właśnie tu. Potężna budowla miała m.in. wysoko
sklepione korytarze i obszerne sale dla pacjentów. Podczas okupacji rosyjskiej pracowało tu kilku polskich lekarzy, którzy po ponownym zajęciu miasta przez armię austro-węgierską zostali oskarżeni o kolaborację z okupantem. Także w późniejszych latach gmach
związany był z medycyną wojskową: w latach międzywojennych
powstała tu Garnizonowa Izba Chorych, a w okresie II wojny światowej funkcjonował tu szpital wojenny. Obecnie budynek znany jest
jako Pałac Młodzieży i mieści młodzieżowy dom kultury.

Żarki

Front

Wieliczka

[21] Muzeum Lotnictwa Polskiego. W 1964 r. Aeroklub Krakowski zorganizował na terenie dawnego lotniska w Rakowicach
w ielką wystawę lotniczą. Eksponaty zgromadzone na jej potrzeby
stały się zalążkiem zbiorów powstałego kilka lat później muzeum
lotnictwa. Dziś placówka ta zajmuje ocalałe obiekty lotniskowe,
m.in. duży zabytkowy hangar lotniczy. Wśród eksponatów znajdują się samoloty różnego typu (myśliwskie, rozpoznawcze, szkolne,
sanitarne, rolnicze itd.), śmigłowce, szybowce, a także silniki lotnicze oraz rakietowa broń przeciwlotnicza. Zbiory krakowskiego
muzeum należą do najciekawszych kolekcji tego typu na świecie,
a maszyny z okresu I wojny światowej są prawdziwymi unikatami.
Należą do nich m.in.: Albatros C.I, DFW C.V czy Aviatik C.III., patrolowa łódź latająca Grigorowicz M-15, a także Halberstadt CI.II, LVG
Roland D.VI czy słynny brytyjski Sopwith F.1 Camel. Maszyny te są
eksponowane w ramach wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny.

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie,
fot. J. Gorlach

Obelisk na wzgórzu Kaim, ul. Pronia – GPS N 50° 00’ 07.0”, E 20° 02’ 08.0”.

Obelisk na wzgórzu Kaim, fot. J. Gorlach

Tarnów

Cmentarz wojenny nr 293 w Zakliczynie,
fot. J. Gorlach

Lubinka

[23] Obelisk na wzgórzu Kaim. Na wzgórzu Kaim (265 m n.p.m.)
Austriacy posadowili fortyfikacje polowe będące największą pozycją
wysuniętą krakowskiej twierdzy, rozciągającą się na południowy
wschód od linii fortów zewnętrznego pierścienia twierdzy. Pozycja
ta składała się z pięciu punktów oporu i ośmiu stanowisk flankujących. Do ich obsadzenia potrzebowano od połowy do dwóch kompanii piechoty, uzbrojonej w 2 do 6 ckm-ów. W czasie walk w grudniu 1914 r. doszło tu do krwawych starć na bagnety z rosyjskimi
piechurami wdzierającymi się do okopów. Ostatecznie Austriacy
zmusili Rosjan do wycofania się pod Wieliczkę.
Rok później dla upamiętnienia tego zwycięstwa na wzgórzu Kaim
odsłonięto obelisk ufundowany przez komendę Twierdzy Kraków.
Podniosła uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz miasta,
wojska i duchowieństwa. Obecni byli m.in.: prezydent miasta Krakowa Juliusz Leo, biskup krakowski książę Adam Stefan Sapieha
oraz komendant Twierdzy Kraków generał Karl Kuk. Na obelisku
umieszczono napis: Tu armia Austro-Węgierska odparła w dniu 6 grudnia 1914 roku najdalej wysunięte oddziały rosyjskiej armii.

[20] Kompleks magazynowo-gospodarczy c.k. armii. Zbudowany został w latach 1888–1915 na północ od głównego dworca kolejowego, przy ulicy Rakowickiej. W jego skład wchodziły m.in. fabryka
konserw mięsnych (zaopatrzona w lodownię i chłodnię), piekarnia
oraz… wytwórnia marmolady. W magazynach przechowywano zapasy zboża, kaszy, ryżu, jarzyn, ziemniaków, cukru, przypraw itp.,
a także paliwo i wyposażenie dla kilku tysięcy żołnierzy. W kompleksie wyróżnia się ukończony w 1911 r. obiekt nr 4. Podziemna
część budynku jest o wiele przestronniejsza niż nadziemna. Wprowadzono tu wzmocnione stropy, bardzo skuteczną wentylację mechaniczną i grawitacyjną, a nawet specjalny tunel do pobliskiej
rampy przy bocznicy kolejowej. Te zabezpieczenia były konieczne, ponieważ umieszczono tu stanowisko dowodzenia Twierdzy
Kraków. Dziś w gmachu ma siedzibę Muzeum Armii Krajowej –
choć jego zbiory związane są przede wszystkim z dziejami Polskiego Państwa Podziemnego z lat II wojny światowej, to jednak wśród
eksponatów zobaczyć można wiele karabinów, bagnetów czy szabli używanych także podczas I wojny światowej.

Łowczówek

Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach,
fot. J. Gorlach

[36] Cmentarz wojenny nr 60. Podobnie jak obiekty w I żmigrodzkim okręgu cmentarnym, cmentarz na Przełęczy Małastowskiej zaprojektował Dušan Jurkovič. Otoczona drewnianym płotem
nekropolia została starannie odrestaurowana. Spoczywa na niej 174
poległych z armii austro-węgierskiej, w tym wielu Polaków. Można tu zobaczyć charakterystyczne dla projektów Jurkoviča drewniane krzyże nagrobne, a także niezwykle oryginalną drewnianą
macewę na grobie Mendela Broda, żołnierza austro-węgierskiego pochodzenia żydowskiego. W głębi cmentarza zwraca uwagę
strzelista budowla z gontowymi daszkami i kompozycją z krzyży,
na pierwszy rzut oka przypominająca kaplicę.
Walki w tej okolicy toczyły się nie tylko podczas bitwy gorlickiej, ale również we wcześniejszych miesiącach zimowych, gdy rosyjska 8. Armia gen. Brusiłowa ponawiała natarcia na linii Karpat,
by przedrzeć się poprzez górskie przełęcze na Nizinę Węgierską.

Gorlice

Fort Kosocice, ul. Hallera 25 – GPS N 49° 59’ 41.8”, E 19° 59’ 29.9”.

Fort Kosocice, fot. J. Gorlach

Łużna-Pustki

Małastów

Ekspozycja muzealna figur woskowych
w Muzeum PTTK, fot. M. Czapla

[18] Fort Kosocice. Obiekt powstał w latach 1897–1899 jako mały
fort pancerny o półkolistym narysie. Usytuowany został na południowym skłonie grzbietu i zwrócony czołem na południe. Był wyposażony w wieżę obserwacyjną oraz w wyprodukowane w zakładach Skody dwie wieże pancerne z 8 cm armatami wz. 1894. Wieże
pancerne miały osłaniać działo wraz z obsługą przed ostrzałem nieprzyjacielskim. Zadaniem fortu Kosocice była obrona tzw. Traktu
Lwowskiego i linii kolejowej biegnącej do Przemyśla.
Wraz z oddalonym o ok. 200 m fortem pomocniczym oraz sąsiednimi umocnieniami (fortami Prokocim i Rajsko) obiekt ten w grudniu 1914 r. przejął na siebie ciężar głównego uderzenia wojsk rosyjskich na Kraków. Fort przetrwał praktycznie bez szwanku ogień
artylerii rosyjskiej, który skoncentrowano właśnie na tych pozycjach, kluczowych dla obrony południowo-wschodniego narożnika Twierdzy Kraków.
Obecnie obiekt – będący dziś własnością prywatną – jest zagospodarowany, ale nieudostępniony do zwiedzania.

Fort Krzesławice – Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, os. Na Stoku 27B, tel.: +48 12 6452714, http://www.mdkfort49.krakow.pl; zwiedzanie możliwe w godzinach pracy domu kultury – GPS N 50° 05’ 51.3”, E 20° 03’ 18.8”.

[34-35] Cmentarz wojenny nr 350 i kwatera legionistów na
cmentarzu komunalnym. Południowo-zachodnią część cmentarza
komunalnego przy ulicy Rejtana stanowi duża kwatera wojenna, czyli
cmentarz wojenny nr 350 [34] X limanowskiego okręgu cmentarnego zaprojektowany przez Gustava Ludwiga. Pierwotnie był on znacznie większy, został jednak częściowo zajęty pod prywatne, nowsze pochówki. Najbardziej charakterystyczny, widoczny z daleka element tego
cmentarza to półkolista kolumnada otaczająca wysoki centralny obelisk z rzeźbą rycerza wspartego na potężnym mieczu. Pochowano tu
905 żołnierzy austro-węgierskich, 119 niemieckich oraz 252 rosyjskich
poległych w walkach w listopadzie i grudniu 1914 r., a także zmarłych
w kolejnych miesiącach w szpitalach Nowego Sącza.
Na tym samym cmentarzu znajduje się również kwatera legionistów [35]. Wyróżnia ją stojąca pośrodku długiego muru postać
żołnierza w mundurze Legionów, z maciejówką na głowie, i napis:
Dla Ciebie Polsko – i dla twej chwały 1914–1918. Znajdują się tu groby 19 legionistów zarówno poległych podczas wojny, jak i pochodzących z Nowego Sącza, a zmarłych w późniejszych latach. Ufundował ją Związek Legionistów w 1927 r. Oddziały legionowe były
wśród wojsk odbijających Nowy Sącz z rąk Rosjan w grudniu 1914 r.

Cmentarz wojenny nr 60 w Małastowie,
fot. J. Gorlach

Fort Rajsko, ul. Droga Rokadowa 20 – GPS N 49° 59’ 21.7”, E 19° 58’ 08.8”.

Fort Rajsko, fot. J. Gorlach

Obelisk na granicy zaborów austriackiego i rosyjskiego, Michałowice-Komora –
GPS N 50° 08’ 21.3”, E 19° 58’ 09.9”.

Kraków

Fort św. Benedykta, fot. M. Czapla

[17] Fort Rajsko. Ten zbudowany w latach 1881–1884 fort artyleryjski był jednym z największych obiektów tego rodzaju w całej monarchii habsburskiej – jego powierzchnia wynosi ok. 2600 m2. Umiejscowiono go na wzgórzu Rajsko, najwyższym w okolicy (349 m n.p.m.)
i będącym dzięki temu znakomitym punktem obserwacyjnym.
Fort Rajsko był jednym z pierwszych fortów wybudowanych z użyciem lanego betonu – materiał ten posłużył do odlewania monolitycznych brył koszar, schronów czy kaponier i poprzecznic, które w większości przykryte zostały grubymi płaszczami ziemnymi
zgodnie z zasadami ówczesnej sztuki architektonicznej. Był też kluczowym obiektem południowo-wschodniego narożnika twierdzy
– jego zdobycie lub zniszczenie umożliwiało atak na grupę fortów
Kosocice oraz Prokocim. Dlatego też w grudniu 1914 r. artyleria rosyjska najsilniej ostrzeliwała właśnie ten obiekt. Rosjanie nie dysponowali jednak ciężkimi działami, dlatego też fort wyszedł z walki praktycznie bez szkód.

Fort Grębałów – TKKF „Przyjaciel Konika”, ul. Geodetów (wjazd z ul. Kocmyrzowskiej), tel.: +48 12 6456616, http://www.przyjacielkonika.republika.pl; zwiedzanie
możliwe w godzinach otwarcia stadniny – GPS N 50° 05’ 41.6”, E 20° 04’ 04.6”.

[11] Obelisk na granicy zaborów austriackiego i 
rosyjskiego.
Przez wieś Michałowice przechodziła niegdyś granica pomiędzy zaborami austriackim i rosyjskim. Latem 1914 r. granicę tę przekroczyła I Kompania Kadrowa Legionów Polskich podążająca na Kielce, by rozpocząć walkę o niepodległość Polski.
W 1936 r. w Michałowicach ustawiono obelisk z napisem: W tym
miejscu, na rozkaz komendanta Józefa Piłsudskiego, Pierwsza Kompania
Kadrowa Legionów Polskich 6 sierpnia 1914 roku, idąc w bój o honor
i wolność ojczyzny, obaliła słupy graniczne byłych państw zaborczych. W ten sposób legioniści symbolicznie odrzucili ustanowiony przeszło 100 lat wcześniej podział Polski między mocarstwa rozbiorowe. Gest ten miał podkreślić, że celem ich walki jest
nie tylko usunięcie władz zaborczych, ale scalenie ziem polskich
i zdobycie niepodległości.

Nowy Sącz

Dąb Wolności w Nowym Sączu,
fot. J. Gorlach

Cmentarz wojenny w Rzeplinie przy drodze do Cianowic – GPS N 50° 12’ 37.2”,
E 19° 53’ 37.7”. Cmentarz wojenny w Rzeplinie przy drodze do Krasienic – GPS
N 50° 12’ 36.6”, E 19° 54’ 51.0”.

Michałowice

Rzeźba rycerza na cmentarzu wojennym
nr 350, fot. R. Korzeniowski

Pomnik Spotkania Pokoleń, Chyszówki – GPS N 49° 40’ 52.8”, E 20° 16’ 51.8”.

Limanowa

Cmentarz wojenny w Rzeplinie przy drodze
do Krasienic, fot. K. Bzowski

[8-9] Kwatery wojenne na cmentarzu parafialnym i pomnik
Ofiar I Wojny Światowej. Pamiątką walk stoczonych w listopadzie 1914 r. w okolicach Skały przez oddziały austro-węgierskie
i rosyjskie są m.in. kwatery wojenne [8] na cmentarzu parafialnym w Skale. Pochowano tu 63 żołnierzy austro-węgierskich oraz
240 rosyjskich. Na jednej z kwater wojennych stoi obecnie niewielki drewniany daszek osłaniający krzyż, na drugiej zaś ustawiono
krzyż z zespawanych łusek artyleryjskich.
Przed wejściem na cmentarz po wojnie stanął pomnik Ofiar
I Wojny Światowej [9]. Upamiętnia on mieszkańców Skały poległych w walce o niepodległość oraz zamordowanych podczas powstania styczniowego i obu wojen światowych. Ze Skały pochodziło
co najmniej czterech legionistów, którzy zginęli podczas walk toczonych jesienią i zimą 1914 r. na froncie wschodnim Wielkiej Wojny, m.in. pod Krzywopłotami – na pomniku umieszczono także poświęconą im tablicę.

Kamionka Mała

Cmentarz wojenny nr 357 w Kamionce
Małej, fot. K. Bzowski

[10] Dwa cmentarze wojenne. Pierwsza nekropolia znajduje się
po zachodniej stronie wsi. Jest to zbiorowa mogiła, mająca obecnie formę kurhanu zwieńczonego niewielkim betonowym krzyżem.
Funkcję ogrodzenia spełnia łańcuch rozpięty między kamiennymi
słupkami. Drugi cmentarz, z pomnikiem w formie kapliczki, znajduje się na przeciwnym krańcu miejscowości. Wokół kapliczki rozmieszczone są mogiły, na których ustawiono betonowe krzyże. Nie
jest znana dokładna liczba zabitych pochowanych na każdym z tych
cmentarzy – wiadomo jedynie, że spoczywa tam 583 żołnierzy austro-węgierskich i 461 rosyjskich.
Okolice Rzeplina były jedną z kluczowych pozycji obrony austro-węgierskiej. W dniach 16–18 listopada 1914 r. walczono tu z doborowymi dywizjami gwardyjskimi carskiej armii, wiele razy dochodziło
do starć na bagnety. Walka we wsi toczyła się o każdą zagrodę, której wcześniej nie zniszczył ogień lub bombardowanie artyleryjskie.

Skała

[5] Cmentarz wojenny Ogonów. Na cmentarzu wojennym w Kalisiu spoczywa 855 żołnierzy poległych 18–27 listopada 1914 r. oraz
zmarłych później w wojskowym szpitalu w Wolbromiu. Wśród 773
żołnierzy austro-węgierskich z 1. Armii gen. Victora Dankla są Czesi, Austriacy, Polacy, Węgrzy i Słowacy. Pochowano w tym miejscu
również polskiego legionistę. Tuż obok znajdują się mogiły 81 żołnierzy rosyjskich z 9. Armii gen. Platona Leczyckiego.
W listopadzie 1914 r. rosyjska ofensywa na Kraków i Śląsk, tzw.
walec parowy, zbliżała się ku Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Oddziały 9. Armii rosyjskiej dowodzonej przez gen. Platona Leczyckiego na linii wapiennych wzgórz natknęły się jednak na przygotowane do obrony wojska austro-węgierskie 1. Armii gen. Victora
Dankla. Bliżej Krakowa do kontruderzenia szykowała się już część
4. Armii austro-węgierskiej dowodzonej przez arcyksięcia Józefa
Ferdynanda. W okolicy wsi Kaliś stoczono wówczas ciężkie walki
– front zatrzymał się tu na ok. sześć tygodni.

[14] Fort Grębałów. Obiekt powstał w latach 1897–1899. Składa się m.in. z korpusu kazamatowego, wolno stojącego tradytora
oraz kaponiery grodzowej usytuowanej w naturalnym jarze, która stanowiła przegrodę blokującą jar i czyniła z niego zaporę niezmiernie trudną do pokonania. Zadaniem tego obiektu było kontrolowanie równiny ciągnącej się w stronę skarpy wiślanej, a także
ochrona linii kolejowej biegnącej w stronę granicy z zaborem rosyjskim. O sile ogniowej fortu decydowały cztery działa umieszczone
w obrotowych wieżach pancernych – dziś można oglądać ich blaszane rekonstrukcje – oraz kolejne cztery armaty w kazamatach
tradytora. W dniach 20–22 listopada 1914 r. obiekt ten brał udział
w tzw. pierwszej bitwie o Kraków, wspierając ogniem przeciwnatarcie 4. Armii austro-węgierskiej przeciwko 9. Armii rosyjskiej podchodzącej pod twierdzę. Obecnie w forcie działa m.in. klub jeździecki.

Giraltovce

Poprad

Miechów: pl. Kościuszki 1A, 32-200 Miechów, tel.: +48 41 3831311, it.miechow@msit.malopolska.pl
Myślenice: Rynek 27, 32-400 Myślenice, tel.: +48 12 2722312, it.myslenice@msit.malopolska.pl, www.myslenice.pl
Nowy Sącz: ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz, tel.: +48 18 4442422, it.nowy-sacz@msit.malopolska.pl, www.cit.com.pl
Nowy Targ: Rynek 1, 34-400 Nowy Targ, tel.: +48 18 2663036, it.nowy-targ@msit.malopolska.pl, www.it.nowytarg.pl
Olkusz: ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz, tel.: +48 32 2109251, +48 32 6421926, it.olkusz@msit.malopolska.pl, www.umig.olkusz.pl
Oświęcim: ul. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim, tel.: +48 33 8430091, it.oswiecim@msit.malopolska.pl, www.it.oswiecim.pl
Poronin: ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin, tel.: +48 18 2074298, it.poronin@msit.malopolska.pl, www.poronin.pl
Rabka-Zdrój: ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, tel.: +48 18 2691553, it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl, www.rabka.pl
Sękowa: Siary 19, 38-307 Sękowa, tel.: +48 18 3518770, it.sekowa@msit.malopolska.pl, www.sekowa.pl
Sucha Beskidzka: ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel.: +48 33 8742605, it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl,
www.it.sucha-beskidzka.pl
Tarnów: Rynek 7, 33-100 Tarnów, tel.: +48 14 6889090, it.tarnow@msit.malopolska.pl, www.it.tarnow.pl
Trzebinia: ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia, tel.: +48 32 6121497, it.trzebinia@msit.malopolska.pl, www.trzebinia.pl
Tuchów: ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel.: +48 14 6525436, it.tuchow@msit.malopolska.pl, www.tuchow.pl
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