Książ Wielki

Rzeplin

Krzywopłoty – Bydlin
[1-2] Palác v Mirove a vojenské oddelenie na farskom cintoríne. Strelci z I. Kádrovej kompánie Poľských légií sa do dediny
Książ Wielki dostali 7. augusta 1914. V paláci v Mirove [1], výnimočnej renesančnej rezidencii rodín Myszkowských a Wielopolských,
bolo ubytovaných 144 strelcov z I. Kádrovej kompánie a 9. augusta sem zavítal aj Józef Piłsudski. Renesančná budova bola postavená v rokoch 1585–1595 podľa projektu známeho architekta Santiho
Gucci, neogotická atika bola pridaná počas prestavby v 19. storočí.
1. svetovú vojnu pripomína aj vojenské oddelenie na farskom cintoríne [2]. Vojenské hroby z obdobia 1. svetovej vojny
sú umiestnené na ľavo od vchodu, pri západnom múre cintorína.
Na mieste pôvodnej mohyly, pravdepodobne väčšej ako je dnešná,
bol postavený náhrobok z granitu s pamiatkovou tabuľou. V hrobe
boli pochovaní 16 vojaci: 9 z rakúsko-uhorských vojsk, 5 z ruských
a 2 neznámeho príslušenstva. Nepoznáme dátumy ani okolnosti ich smrti, ale boje neďaleko dediny Książ Wielki sa konali v lete
a na jeseň v roku 1914 a v menšej miere aj do polovice roku 1915.

Malopoľsko
Trasa východného frontu 1. svetovej vojny

Palác v Mirove, fot. J. Gorlach

Pomník Bojovníkov
fot. J. Gorlach

za

Oddelenie legionárov na farskom cintoríne v Bydline – GPS N 50° 23’ 16.3”,
E 19° 38’ 46.5”.

Vojenské oddelenie na farskom cintoríne v Bydline, fot. J. Gorlach

Miechów

nezávislosť,

[3-4] Vojenské oddelenie z obdobia 1. svetovej vojny a pomník Bjovníkov za nezávislosť. Oddiely výzvednej služby I. Kádrovej kompánie vošli do Miechova už 7. augusta 1914. K I. kompánii sa
tu 9. augusta pripojil ďalší oddiel, ktorý spolu s Józefom Piłsudským
tri dni skôr opustil Krzeszowice. V Miechove z obidvoch streleckých
skupín bol vytvorený prápor, v neskorších mesiacoch označený číslom
III, ktorého veliteľom sa stal Edward Rydz-Śmigły. Pri južnom oplotení farského cintorína, na konci dlhého stromoradia sa nachádza
vojenské oddelenie z obdobia 1. svetovej 
vojny [3] a presnejšie jeho zvyšky – väčšina mohýl po 2. svetovej vojne bola určená
na civilné hroby. Dodnes sa zachoval drevený kríž a pamiatková tabuľa. Leží tu prinajmenšom 520 ruských a 124 rakúsko-uhorských
vojakov. Padli počas bojov v rokoch 1914 a 1915, najmä však počas
ruskej ofenzívy „parného valca” v novembri 1914.
Aj legionárom z I.Kádrovej kompánie je venovaný pomník Bojovníkov za nezávislosť [4] z roku 1916,ktorý stojí na miechovskom
námestí. Socha vzlietajúceho orla je umiestnená na vrchu vysokého kamenného obelisku. Na ňom je kríž vo vavrínovom venci a nápis po poľsky a nemecky: Na pamiatku hrdinov všetkých národností,
ktorí padli v miechovskom obvode v rokoch 1914–1915.
Vojenské oddelenie – farský kostol v Miechove, ul. Piłsudskiego – GPS N 50°
21’ 05”, E 20° 01’ 36”. Pomník Bojovníkov za nezávislosť, námestie – GPS N 50°
21’ 23.3”, E 20° 01’ 40.2”.

Jangrot – Cieplice

Vojenský cintorín Jangrot – Cieplice – GPS N 50° 19’ 43.3”, E 19° 43’ 37.0”.
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Vojenský cintorín Ogonów v dedine Kaliś – GPS N 50° 22’ 29.7”, E 19° 44’ 09.9”.

Vojenské oddelenie na farskom cintoríne
v Skale, fot. J. Gorlach

Kamionka Mała
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Chyszówki – Priesmyk Rydza-Śmigłeho
[27] Pomník Stretnutia generácií. Na Priesmyku Rydza-Śmigłeho pri ceste na zelenej pešej trase na Łopień, stojí kríž z roku 1928
a obelisk z roku 1938. V roku 1998 tu bol postavený pamätník venovaný vojakom Armii Krajowej – Krajinskej armáde. Spolu tieto tri
objekty tvoria pomník Stretnutia generácií [27] , ktoré bojovali za
nezávislé Poľsko. V noci 23./24. novembra 1914 oddiel legionárov,
ktorému velil Edward Rydz-Śmigły prepadol prekvapených kozákov
z ruskej 10. Jazdeckej divízie. Kozáci zo zajatej Rusmi Limanovej
sa mali nepozorovane predrať na pozadie rakúsko-uhorských vojsk a vyvolávať tam zmätok, dezorganizovať komunikáciu a ničiť
menšie oddiely nepriateľa. V tom čase do Dobrej prenikli štyri prápory I. Pluku poľských légií pod velením Józefa Piłsudskiego. Práve
on poslal III. Prápor s Edwardom Rydzem-Śmigłym na čele na nočnú ubytovňu do Chyszówek. Keď legionári išli cez Jurków, dozvedeli
sa, že v Chyszówkach už stoja Rusi. Smelým útokom pobili prekvapených Kozákov, zajali 89 zajatcov a predovšetkým získali 86 koní.

[28-29] Dom Mieroszevských – miesto pobytu Józefa Piłsudského – a vojenský cintorín č. 366 – oddelenie na farskom
cintoríne. Dom Mieroszevských [28] je drevená prízemná stavba s presklenou verandou. V roku 1914 jeho majiteľom bol okresný
lekár Kazimierz Mieroszewski (ojca Juliusza, známeho novinára,
ktorý zomrel v roku 1976), ktorý v najťažších dňoch bojov o Limanovu niesol pomoc raneným vojakom Po bitke pri Marcinkoviciach
dňa 7. decembra 1914 sa tu zastavil Józef Piłsudski so svojim šéfom
štábu, Kazimierom Sosnkovským.
V Limanovej sa tiež nachádza vojenský cintorín č. 366 [29].
Leží tu 28 rakúsko-uhorských a 8 ruských vojakov. Cintorín navrhol
Gustav Ludwig a obraz Krista nakláňajúceho sa nad raneným namaľoval Franciszek Mrażek. Vojaci, ktorí sú tu pochovaní padli v bojoch pri Limanovej, ku ktorým došlo v posledných dňoch novembra
a na začiatku decembra 1914. Rusi mesto zajali 20. decembra, neskôr Limanovu na istý čas získali späť Poľské légie, napokon na
začiatku decembra 1914 mesto získali husári. Do 11. decembra sa
o Limanovu viedli urputné boje, kde oveľa slabším rakúsko-uhorským oddielom sa podarilo uchrániť mesto pred útočiacimi Rusmi.
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Vojenský cintorín č. 368 v Limanovej-Jablonci, fot. J. Gorlach

Dom Mieroszevských – miesto pobytu Józefa Piłsudského, ul. Matki Boskiej Bolesnej 35 – GPS N 49° 42’ 16.1”, E 20° 25’ 46.4”. Vojenský cintorín č. 366 v Limanovej, starý farský cintorín, ul. Szwedzka – GPS N 49° 42’ 33.8”, E 20° 25’ 08.0”.
Vojenský cintorín č. 366 v Limanovej,
fot. J. Gorlach

Začiatok severného úseku Trasy Pevnosti Krakov: Pevnosť Mogiła, Igołomska
– GPS N 50° 03’ 58.8”, E 20° 04’ 18.0”; koniec úseku: Salwator – GPS N 50°
03’ 08.9”, E 19° 54’ 47.9”. Začiatok južného úseku Trasy Pevnosti Krakov: križovatka ulíc Rybitwy a Golikówka – GPS N 50° 02’ 33.4”, E 20° 02’ 07.6”; koniec úseku: Pevnosť svätého Benedikta – GPS N 50° 02’ 35.0”, E 19° 57’ 26.6”.

Pevnosť Benedykt, fot. M. Czapla

Marcinkowice

Oddelenie legionárov na mestskom cintoríne
v Novom Sączu, fot. R. Korzeniowski

Pomník Stretnutia generácií, Chyszówki – GPS N 49° 40’ 52.8”, E 20° 16’ 51.8”.

Limanova

www.szlakpierwszejwojny.visitmalopolska.pl

[12-13] Trasa Pevnosti Krakov. Rakúske štátne orgány vyhlásili mesto Krakov za pevnosť v roku 1856. Po rekonštrukcii sa pevnosť Krakov stala najväčšou pevnosťou v celom Rakúsko-Uhorsku.
Počas bojov na jeseň 1914 odohrala významnú úlohu v zastavení
ruskej ofenzívy „parného valca”. Trasa, ktorá zlučuje 38 pevností
a veľa menších militaristických a opevnených objektov, v značnej
miere vedie cez tzv. rokádovú cestu tj. cestu, ktorá zaručuje spojenie medzi jednotlivými časťami pevnosti. Bol označený farbami
habsburskej monarchie: žltou a čiernou. Trasa sa skladá z dvoch
úsekov: severného [12] (60 km) a južného [13] (41 km). Prvý vedie pozdĺž severného brehu Visly od pevnosti Mogiła, cez pevnosti, ktoré ležia severne od mesta na západ až na Bielany, skadiaľ sa
vracia cez Las Wolski a vrch Sikornik na Salwator. Južný úsek spája pevnosti ležiace južne od Visly: od pevnosti Lasówka, ďalej pevnosti južnej časti vonkajšieho prstenca až na západ, odkiaľ pozdĺž
Visly sa vracia na podhorské Krzemionki, a končí sa pri neobyčajnej pevnosti svätého Benedikta.

Vojenský cintorín č. 368 v Limanovej-Jablonci – GPS N 49° 41’ 19.6”, E 20°
26’ 10.8”.

Vojenský cintorín č. 357 v Kamionke Małej – GPS N 49° 47’ 11.8”, E 20° 29’ 05.6”.
Vojenský cintorín č. 357 v Kamionke
Małej, fot. K. Bzowski

Pomník na Priesmyku Rydza-Śmigłeho,
fot. J. Gorlach

Krakov

[30] Vojenský cintorín č. 368 na vrchu Jabłoniec. Je to reprezentačná nekropola X. limanovského cintorínového okruhu, ktorú
navrhol Gustav Ludvig. Na pravej, južnej strane sa nachádza hlavná
časť cintorína s kaplnkou – mauzóleum plukovníka Muhra, ktorý
je v tvare delostreleckého náboja. Hrobka v kaplnke je v súčasnosti prázdna – ešte pred 2. svetovou vojnou rodina preniesla telesné
pozostatky hrdinu do vlasti. Nižšie, medzi vojenskými hrobmi stojí
pamätník s betónovou guľou, postavený na miesto smrti plukovníka. V jednotlivých a hromadných hroboch tu spočíva 161 rakúskouhorských, 1 nemecký a 247 ruských vojakov. Na okrúhlej kamennej terase na druhej strane cesty stojí obelisk s krížom. Kedysi sa
odtiaľto rozprestieral výhľad na mesto a po 2. svetovej vojne tu bol
postavený cintorín vojakov Červenej armády. Trochu nižšie pod
hlavnou časťou cintorína, na poliach od strany mesta stojí ešte jeden pamätník – štíhly kamenný obelisk venovaný pamäti rotmajstra grófa Leonarda Thun-Hohensteina. Pomník venovala rodina na
mieste, kde pravdepodobne zahynul.

[26] Vojenský cintorín č. 357. Obklopený dreveným plotom
cintorín navrhol Gustav Ludwig. Sú tu jednotlivé ale aj hromadné
hroby s betónovými stélami, kde boli zatopené tri druhy krížov, iný
pre každú z troch bojujúcich armád. Tu sa tiež nachádza kamenný
kopec s krížom a betónovými tabuľami s priezviskami padlých. Na
cintoríne stojí aj okázalá drevená kaplnka na kamennom podstavci – vzhľadom na umeleckú hodnotu bola umiestnená na Trase drevenej architektúry. Na cintoríne je pochovaných 92 rakúsko-uhorských, 11 nemeckých a 157 ruských vojakov. Padli najmä na vrchu
Kobyla nad Rajbrotom, kde v dňoch 8.–13. decembra 1914 došlo ku
krvavým bitkám.
Štít tejto strategickej hory prechádzal niekoľkokrát z rúk do rúk
a každý útok zanechával po sebe stovky zabitých a ranených. Súperom spojencov c.k. armády (najprv Nemcov z 47. Pruskej pešej divízie,
neskôr tiež uhorských husárov) boli ruské jednotky z VIII. Korpusu
8. Armády gen. Brusilova.

Dvor v Marcinkoviciach, fot. M. Piotrowski,
arch. súťaže „Skarby Małopolski”

[31-32] Dvor Moravských a vojenský cintorín č. 352. Na
dvore [31] Alfreda Faucka (po vojne majiteľom bola rodina Moravských) v noci 5./6. decembra 1914 bol ubytovaný Józef Piłsudski. Budúci Maršál sa tu ocitol, keď na čele niekoľkých práporov I.
Brigády Poľských légií počas sledovania ustupujúcich Rusov z Limanovej, predstihol o niekoľko kilometrov zvyšné rakúsko-uhorské sily. Dnes sa tu nachádza škola a neveľké historické múzeum
„Legionári v Marcinkoviciach”.
Nasledujúce ráno legionárov napadol VIII. Korpus 8. Armády gen.
Brusilova, ktoré v porovnaní s legionármi malo obrovskú presilu.
Vďaka ústupu k Limanovej sa Poliakom podarilo uniknúť obkľúčeniu a úplnej porážke. Zahynulo však vtedy 12 legionárov a veľa
bolo ranených. Deviati z nich sú pochovaní na vojenskom cintoríne č. 352 [32], ktorý projektoval Gustav Ludvig. Vedľa pomníka venovanému legionárom, ktorý v roku 1915 postavili obyvatelia
Marcinkovic sú tu hroby 25 iných rakúsko-uhorských a 5 ruských
vojakov. Za všimnutie stoja delostrelecké náboje vmurované v podstavec legionárskeho obelisku – legionári vraj zahynuli od ruskej
delostreleckej streľby.

Małastów

Dvor Moravských v Marcinkoviciach – Školské historické múzeum pri školnom
komplexe W. Orkana, Marcinkowice 1, tel.: +48 18 4433185; múzeum dočasne
nedostupné z dôvodu prestavby – GPS N 49° 40’ 04.6”, E 20° 38’ 48.4”. Vojenský cintorín č. 352 v Marcinkoviciach – GPS N 49° 39’ 43.5”, E 20° 38’ 44.4”.

Vojenský cintorín č. 60 v Małastove,
fot. J. Gorlach

[15] Pevnosť Krzesławice. Nachádza sa medzi dolinami dvoch
riek: Visly a Dłubne. Je to typická jednonásypová delostrelecká pevnosť. Tento objekt bol postavený už v 70-tych rokoch 19. storočia
ako dreveno-zemný bunker. Súčasný vzhľad vďačí prestavbe v rokoch 1881–1886 a neskoším modernizačným prácam. Vjazdová brána uprostred kasární bola zakrytá tzv. rohmi, čiže druhom malej
bašty určenej k blízkej obrane. Hneď po vypuknutí vojny vďaka postaveniu poľných opevnení a zásekov medzi nim a susednými pevnosťami, ako aj na ich predpolí bol pripravený k boji. V novembri
1914 keď sa od severovýchodu ku Krakovu približovala ruská armáda, z objektu vojaci ostreľovali predpolie pevnosti smerom tzv.
Proszovického traktu vrátane železničnej trati do Kocmyrzova.V súčasnosti sa tu nachádza dom kultúry.

Pevnosť Rajsko, fot. J. Gorlach

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

Múzeum Armii Krajovej im. gen. Emila Fieldorfa-Nila – Ústav kultúry malopoľského vojvodstva, ul. Wita Stwosza 12, tel.: +48 12 4100770, http://www.muzeum-ak.pl;
otváracie hodiny: út.–nd. 11.00–18.00 – GPS N 50° 04’ 20”, E 19° 56’ 55”.

[18] Pevnosť Kosocice. Objekt bol postavený v rokoch 1897–1899
ako malá obrnená pevnosť s polokrúhlym pôdorysom. Situovaný
na južnom svahu chrbta a čelom obrátený smerom na juh. Vo svojej
výbave mal pozorovaciu vežu a vyprodukované v továrňach Škoda
dve obrnené veže s 8 cm delami wz. 1894. Obrnené veže mali ochraňovať delo s obsluhou pred nepriateľkým ostreľovaním. K úlohám
pevnosti Kosocice patrila obrana tzv. Ľvovského traktu a železničnej trate smerujúcej do Przemyśla.
Spolu so vzdialenou o približne 200 m pomocnou pevnosťou
a susednýmmi opevneniami (pevnosťami Prokocim a Rajsko) tento objekt vzal v decembri 1914 na seba hlavný úder ruského vojska
na Krakov. Počas ostreľovania ruskými delami, ktoré sa sústredili
práve na týchto pozíciách, kľúčových pre obranu juhovýchodného
rohu pevnosť Krakov prakticky neutrpela.
V súčasnosti je dnes objekt v súromných rukách, je činný ale nesprístupnený návštevníkom.

Pevnosť Krzesławice – Mládežnícky dom kultúry pevnosť 49 „Krzesławice”, os. Na
Stoku 27B, tel.: +48 12 6452714, http://www.mdkfort49. krakow.pl; návštevy sú
možné v otváracích hodinách domu kultúry – GPS N 50° 05’ 51.3”, E 20° 03’ 18.8”.

Pevnosť Krzesławice, fot. P. Jasion

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

[19] Pevnosť Prokocim. Vznikla na prelome rokov 1882–1886 ako
typická delostrelecká pevnosť na mieste, kde stáli zemné polotrvalé
objekty ešte zo 70-tych rokov 19. storočia. Jej úlohou bola ochrana
tzv. Ľvovského traktu, čiže cesty, ktorá vedie na Ľvov. Nepriateľa, ktorý sa približoval z východu mohlo ostreľovať päť batérií diel
z pevnosti pri podpore delostreleckej batérie. Obrnený arkier s dvoma guľometmi na lafetách chránil vchod do pevnosti.
V decembri 1914 spolu so susednými pevnosťami sa zúčastnil
bojov s Rusmi, keďže ruský útok sa konal práve pozdĺž osi Ľvovského traktu. Pevnosť Prokocim mala veľký význam pri obrane celej pevnosti, pretože ďalšia pevnosť na sever Lasówka nad Vislou
bola vzdialená takmer 3 km. Odtiaľto sa 6. decembra začal rakúsky prostiútok, ktorý viedla posádka pevnosti. Zapríčinil ústup Rusov z predpolia pevnosti k Wieliczke.
Objekt je v súčasnosti nečinný.

Pevnosť Tonie – Múzeum Otvorená pevnosť , ul. Jurajska; návštevy sú možné
iba pre skupiny po dohode, v pevnosti prebiehajú rekonštrukcie – GPS N 50°
07’ 26.0”, E 19° 53’ 49.9”.

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

[38] Vojenský cintorín č. 91. Cintorín, postavený na vrchu Góra
Cmentarna– Cintorínová hora je reprezentačný objekt III. gorlického
cintorínového okruhu, ktorý vznikol podľa projektu Gustava Ludviga a Emila Ladewiga. Vchod naň vedie cez mohutnú bránu s troma
arkádovými prechodmi. Obklopený múrom z pieskovca terén cintorína bol rozdelený na štyri hrobové polia.Uprostred stojí obrovský kamenný kríž, na ktorý boli v roku 1928 pripevnené pamiatkové
tabule venované padlým poľskej národnosti. Pôvodne tu spočívalo 427 rakúsko-uhorských, 139 nemeckých a 287 ruských vojakov,
celkový počet pochovaných sa zväčšil do 1441.
Cintorínová hora – Góra Cmentarna (357 m n.m.), týčiaca sa priamo nad centrum mesta, bola dôležitou pozíciou na línii ruskej obrany
počas bitky pri Gorliciach. Napriek tomu sa nemeckej 82. Pešej divízii, kde slúžilo veľa Poliakov z regiónu Wielkopolska, rýchlo podarilo dobyť štít, čo umožnilo obkľúčenie brániacich sa v centre mesta
Rusov a ostreľovanie vytiahnutými na štít delami mestskej zástavby a prístupových ciest do Gorlic z východu. Táto akcia znemožnila zorganizovať ruský protiútok, ktorý mal obrancom niesť pomoc.

Vojenský cintorín č. 350 v Novom Sączu, mestský cintorín, ul. Rejtana – GPS
N 49° 36’ 58.9”, E 20° 42’ 16.8”. Oddelenie legionárov na mestskom cintoríne
v Novom Sączu, ul. Rejtana – GPS N 49° 37’ 01.1”, E 20° 42’ 16.9”.

Vojenský cintorín č. 91 v Gorliciach, ul. Korczaka – GPS N 49° 39’ 58.3”, E 21°
09’ 09.2”.

Vojenský cintorín č. 91 v Gorliciach,
fot. J. Gorlach

[37] Regionálne múzeum PTTK I. Łukasiewicza. Jeho budova sa charakterizuje graffiti na fasáde, ktoré predstavuje vojakov
z obdobia 1. svetovej vojny. Múzeum vo svojej zbierke zhromaždilo veľa rôznych exponátov spojených s gorlickou bitkou, ku ktorej
došlo v dňoch 2.–5. mája 1915. Bola jednou z najdôležitejších bitiek
1. svetovej vojny, pretože došlo tu k jednému z najväčších prelomení frontu v dejinách Európy. V dôsledku záveru gorlickej bitky rakúske a nemecké vojská vytlačili ruské vojská na východ a prinútili
ich k ústupu. V múzeu môžete uvidieť oi. maketu bitky so zaznačenými pozíciami bojujúcich armád alebo prvky uniforiem, vojenskej
výbavy a zbraní (pušky, bajonety, puzdrá na náboje, gombíky, pracky na opasky, ešusy atď.). Medzi zaujímavosti patria aj pamiatkové výrobky vykonané po bitke z fragmentov vojenskej výbavy, ako
napríklad monštrancia z nábojov k puškám typu mauzer a z delostreleckých nábojníc. V pivnici je vystavená expozícia približujúca
napríklad uniformy vojsk, ktoré bojovali v Haliči v 1. svetovej vojne.
Medzi voskovými figurínami môžete uvidieť napríklad cisára Františka Jozefa I. a generála Mackensena.
Regionálne múzeum PTTK I. Łukasiewicza, ul. Wąska 7–9, tel.: +48 18 3522615,
http://www.gorlice.pttk.pl, otváracie hodiny: út.–pt. 9.00–16.00 – GPS N 49° 39’
24.5”, E 21° 09’ 25.3”.

Pevnosť Prokocim, fot. J. Gorlach

Bogoniowice

Múzeum Armii Krajovej v Krakove,
arch. Múzeum Armii Krajovej

Koszalin

Gdańsk
Elbląg

Świnoujście

MIŃSK

Szczecin

NIEMC Y Bydgoszcz

Białystok

Frankfurt
Płock

Poznań

WARSZAWA

Zielona Góra
Görlitz

Brześć

ROSJA

Łódź

Lublin
Wrocław
Częstochowa
PRAGA 26 IX 1914

31 I 1915
1 V 1915
1 VI 1915
13 VII 1915
15 VIII 1915
30 IX 1915
0

V

Katowice
Kraków
Ostrawa
Ołomuniec
Brno

Tarnów

Rzeszów
Przemyśl

Gorlice

Lwów

AU S T R O -W Ę G RY

100 km

Szyce
Ujazd

Zdzięsławice

Morgi

Trojadyn
Modlnica

Brzezie

Pękowice

Tonie
Modlniczka

Zabierzów

Książniczki
Pevnosť
Krakov
Prawda

Tomaszowice

Pa
ste

Bronowice Małe
l

i ck a

r ni
k

Bronowice

Zwierzyniec

Skała

Bro

now

R ud
aw

Olszanica

a

Bronowice
ick
a

Czarno
wie
j s ka

FS-3

Ty

Wawel

FS-25

Dębniki
Skotniki N
Skotniki S

Krzesławice
Dłubnia

A

huc
wo
No

Kami
eńsk

Borek
Fałęcki

Nowa Huta

Czyżyny
ł om
Mogiła Igo
ka

ła
Wis

Lipska

Lasówka
Podgórze

Bagry
iego
Wi
eli
ck

B i eża
a

S7

n owska

Bieżanów-Prokocim
Prokocim
A4

Łapianka

Grębałów

sk a
yrzow
cm
Ko

u
okoj
l. P

Św. Benedykta

FS-29

Borek

Czarnochowice

A4

Rajsko

Skawina

Mistrzejowice

owskie
Al. gen. B. Komor

Kazimierz

ła

Winnica

ka

Zastów

Batowice

Batowice
Prądnik Czerwony g o

KRAKÓW

ka
niec

A4

o ls

s
Wi

Krępak
Bodzów

Łysa Góra
Łysa Góra

Luneta Warszawska
Kleparz

w
zó

Kościuszko
a
K s ięcia Józef

Op

rada
Josepha C on

Kończyce

Węgrzce

Sudół

Mydlniki

Baranówka

2,5 km

Bosutów

Bibice
Węgrzce

Prądnik Biały

ka

Rząska

0

Bibice

Jas
n

rs
ogó

S7

Boleń

Zielonki
Pękowice
Zielonki

Podchruście
Pasternik

Ba

roku 1914 sa Malopoľska stala scénou bojov na východnom fronte 1. svetovej vojny. Vojenské operácie
na tomto teréne Rusi začali od vykonania hurikánového úderu, ktoré malo viesť k dvojitému okrídleniu rakúsko-uhorskej armády, odrezania jej od Visly, Dnestra a Karpát, napokon k jej zničeniu. Čoskoro
značná časť východnej Haliče vpadla do ruských rúk. Pevnosť Przemyśl, kde doteraz sídlilo rakúske veliteľstvo, bola obkľúčená.
V novembri 1914 ruská armáda prežívala najväčšie úspechy na haličskom fronte. Ruský front sa presunul do podkrakovských miest: Wolbromia a Słomník, a ďalej východne od Brzeska a Nového Sacza sa tiahol až ku Karpatom, kde len niekoľko málo bodov znemožňovalo cárskym oddielom presun na juh. Okolo
11. novembra, pred začiatkom novej rakúsko-uhorskej ofenzívy, sa ruská armáda dostala najďalej na západ, pričom zahrnula skoro šesť sedmín Haliče a skoro celé Poľské kráľovstvo a tak susedila s nemeckými
hranicami. Od 16. do 19. novembra došlo v severných častiach regiónu Malopoľska k bitke pri Krzywopłotoch. Poľským legionárom a rakúsko – uhorským vojakom sa vtedy podarilo zastaviť ruský pochod na západ a na sever od Krakova.
Počas bitky o Krakov sa ruské vojská dostali až k bodu, ktorý bol po bojoch zvečnený obeliskom na vrchu
Kaim a 6. decembra 1914 frontová línia prebiehala iba 10 km od námestia Rynek Główny. Takisto 6. decembra 1914 posádka z obliehanej z dvoch strán pevnosti Krakov, zaútočila a vyhnala nepriateľa z okolia mesta.
Krakovská bitka zastavila hlavný ruský úder a rakúsko-uhorským vojskám teraz išlo definitívne o zadržanie parného valca, ako bola nazývaná ruská ofenzíva a o tom 2. a 12. decembra 1914 mali rozhodnúť boje
južne od Krakova. Tieto boje poznáme ako bitka pri Łapanovej a Limanovej. Bola to bitka, ktorá rozhodla o zadržaní ruskej ofenzívy v Haliči.
Taktiež v decembri, v dňoch 22.–25. sa bitky pri Łowczóvku zúčastnila I. Brigáda légií.Zrážka nepriateľských armád na istý čas zadržala ruské sily smerujúce na západ, vďaka čomu mohli Rakúšania rozšíriť front na línii Tarnov – Gorlice. Front sa na dlhé mesiace upokojil a – prvý krát v dejinách – sa zmenil
na obranné pozície s líniami zákopov, bunkrov, rezervných pozícií atď. Zmena nastala až po bitke pri Gorliciach, ktorá sa konala v dňoch 2.–5. mája 1915 a viedla k jednému z najväčších prelomení frontu v dejinách Európy. V dôsledku bitky pri Gorliciach rakúske a nemecké vojská vytlačili ruské oddiely na východ
a donútili ich k ústupu.
V máji 1915 korpusy 1. Rakúsko-uhorskej armády, ktorá pôsobila na severnom brehu Visly začali následovať ustupujúce ruské vojská. Po oslobodení Przemyśla a Ľvova to takmer viedlo k celkovému zrúteniu
ruského frontu na juhu. Na konferencii v Baranowiczach, ktorej sa zúčastnil sám cár Mikuláš II. sa rozhodlo
o tom, aby Poľské kráľovstvo sa udržiavalo čo najdlhšie, pričom by sa treba bolo sústrediť na bojoch v severozápadnom fronte. Avšak už 5. augusta ruské vojská museli opustiť Varšavu, pretože im hrozilo obkľúčenie.
V dôsledku jarno – letnej ofenzívy ústredných štátov sa do rúk Nemcov a Rakúšanov dostala takmer celá
Halič, Poľské kráľovstvo, Litva a Kurónsko.

vojny

P

evnosť Krakov (nem. Festung Krakau), ktorá odohrala dôležitú úlohu v bitkách z konca roku 1914 severne a južne od hlavného mesta Malopoľska, dodnes prekvapuje rozmachom založenia. Tento jedinečný komplex militaristických objektov vznikal v niekoľkých etapách v rokoch 1848–1916. Prvá etapa sa
zakončila 26. mája 1856, vtedy tiež rakúske orgány oficiálne uznali Krakov za pevnosť. V predvečer výbuchu Veľkej vojny bol Krakov najväčšou pevnosťou v stredovýchodnej Európe a jej základná posádka rátala 12. tisíc osôb -hlavne Poliakov. Na ploche vyše 500 km2 bolo rozmiestnených 176 objektov – fortifikácie,
bunkre, delostrelecké batérie, kasárne, sklady a vojenské nemocnice. V Rakoviciach už v roku 1912 vzniklo prvé vojenské letisko, jedno z prvých v Európe. Neoddeliteľnou súčasťou pevnosti bola takisto sieť ciest
s mostmi. V rámci príprav pevnosti na vojnu, vojenské orgány nariadili výstavbu vojenských opevnení, bez
ktorých by pevnosť vo vojenských podmienkach nemohla pôsobiť. Aby to bolo možné, treba bolo utvoriť
nielen sieť zákopov a zásekov pred a medzi vonkajším prstencom ale aj zbúrať budovy nachádzajúce sa
v popredí pevnosti – v roku 1914 takto boli zničené mnohé domy a gazdovstvá, vrátane dvoru v Pękoviciach, ktorý stál pred pevnosťou č.44a.
Centrom pevnosti bola citadela – túto úlohu plnil Wawel – a obkolesovali ju prstence opevnení. Prvý vznikol v 60-tych rokoch 19. storočia a nachádzal sa len 600–800 m od hlavného námestia (Rynku Głównego).
Patrí k nemu bašta III Kleparz, a trasa tohto prstenca je v súčasnosti vyznačená Alejou Trzech Wieszczów.
Vonkajšie pásmo opevnení vzniklo na prelome 19. a 20. storočia, nachádzalo sa od centrum mesta 11 km.
Patria k nemu pevnosti Kosocice, Pasternik, Tonie a Grębałów.
Známy spisovateľ a vojenský korešpondent na východnom fronte Veľkej vojny Ferenc Molnár v januári
1915 takto písal o pevnosti Krakov: Silno vyzbrojená pevnosť stojí na stráži na nemecko-rakúsko-uhorskej hranici. Za opevnením tam cez deň panuje obyčajný, dynamický život skvelého poľského mesta. Kto videl južný bulvár,
preplnené cukrárne a verejnosť, ktorá smerovala do divadiel ťažko by uveril, že sa nachádza neďaleko ruskej hranice v pevnosti počas vojny. Pripomína ju až strašný hluk na ulici spôsobený prechádzajúcou delostreleckou batériou, pripomína ju aj pochodujúce na juh vojsko […]. Večer, o pol desiatej je už všade tma a ticho. Krakov sa vtedy
mení na skutočnú pevnosť. Len v budove vojenského veliteľstva ešte kypí život.
V Krakove bola vytýčená Trasa pevnosti Krakov, ktorý spája väčšinu objektov bývalej pevnosti situovaných na okrajoch mesta: 38 veľkých pevností, iných menších fortifikačných objektov a iných militaristických budov.

s ka

Słupsk

red vypuknutím 1. svetovej vojny, roky v Haliči plynuli v horúcej politickej atmosfére. Jedným z prúdov, ktorý získaval stále väčší vplyv, bolo hnutie za nezávislosť. Jeho predsedom bol politický emigrant z Ruska Józef Piłsudski. Narodil
sa v roku 1867 r. na Litve (neďaleko Vilnia), a už počas štúdia
v Charkove sa zapojil do činnosti ruského revolučného hnutia.
Za údajnú účasť v prípravách atentátu na cára, strávil päť rokov vo vyhnanstve na Sibíri. Po návrate sa angažoval v socialistické hnutie, ale čoskoro uznal, že socialistické idey majú
slúžiť ako cesta k nezávislému Poľsku. V roku 1911 Piłsudski
v Krakove založil Strelecký zväz (populárne nazývaný Strelec), tzn. polovojenskú organizáciu, ktorá mala byť začiatkom
Poľských ozbrojených síl. Po výbuchu 1. svetovej vojny zo streleckých oddielov (Strelca, ale aj iných podobných organizácií)
vznikli Poľské légie, ktoré bojovali po boku ústredných štátov
proti cárskemu Rusku.
Symbolickým začiatkom poľskej cesty k nezávislosti počas Józef Piłsudski – Hlava štátu (1930), arch.
1. svetovej vojny bolo odpochodovanie I. Kádrovej kompánie Wikimedia Commons
Strzelca z Krakova. Táto prvá, od januárového povstania, poľská
vojenská formácia vypochodovala v deň, keď Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Rusku, čiže 6. augusta 1914 z krakovských Oleándrov k n eďalekej hranici s Ruskom v Michaloviciach, a odtiaľ do mesta Kielce.
Tých niekoľko desiatok členov Strelca a iných streleckých organizácií z Haliče malo v Kongresovom kráľovstve vyvolať protiruské povstanie.
Krátko na to za I. kompániou išli ďalšie strelecké oddiely spolu s Piłsudským. Bohužiaľ však jeho plány
vyvolať povstanie v Kongresovke neboli reálne – čo spozorovali rakúski velitelia. Požiadali dokonca, aby
strelecké oddiely boli zlikvidované a začlenené do rakúsko-uhorskej armády. Zabránili tomu pôsobiace
v Haliči politické strany. Vďaka nim už 16. augusta 1914 boli utvorené Poľské légie, ktoré po boku Rakúsko-Uhorska mali bojovať proti Rusku. Piłsudski sa k nim prihlásil so svojimi strelcami a podriadil sa haličskému Hlavnému národnému výboru.
Namiesto dvoch plánovaných légií – Východnej légie a Západnej légie, vznikla v lete 1914 iba Západná.
Čoskoro však stále silnejšie oddiely Západnej légie začali bojovať v sklade jedného pluku, ktorému velil Józef Piłsudski. V polovici decembra roku 1914, vďaka neustálemu príchodu nových ochotníkov vznikla I. Brigáda Poľskej légie, ktorej velil Piłsudski, povýšený na veliteľa brigády.
Medzitým rakúsko-uhorskí velitelia prehodili do Východných Karpát utvorené v septembri 1914 nové
pluky légie (II. a III.), kde na jeseň a v zime viedli ťažké boje. Tam v máji 1915 bola z nich vytvorená II. Brigáda, nazývaná „Karpatskou”. Vtedy tiež vznikla aj III. Brigáda, vytvorená zo IV. a VI. pluku pešej légie.
Tieto tri brigády boli zlúčené až v októbri
Pochod Strelcov (1912), arch. MLP
1915, keď boli prehodené na front na Volyni. Celkový počet vojakov činil približne
16,5 tisíc. V polovici roku 1916 sa všetky
tri brigády oficiálne stali zložkou Poľského pomocného zboru a neskôr Poľských
ozbrojených síl, ktoré už bojovali po nemeckom boku, a nie rakúsko-uhorskom.
V júli 1917 Piłsudski vyvolal tzv. krízu
prísahy – legionári z I. a III. Brigády odmietli zložiť prísahu vernosti nemeckému
cisárovi. Časť z nich bolo internovaných,
Piłsudski bol uväznený v Magdeburgu
a zvyšok vojakov (pochádzajúcich z Haliče) bol povolaný do rakúsko-uhorskej
armády. Väčšina vojakov z II. Brigády zložila prísahu, avšak keď vo februári 1918
ústredné štáty na základe Brest-litovského mieru odovzdali terény Chelma vznikajúcej nezávislej Ukrajine, títo vojaci sa
pod Rarančou predrali cez front do Ruska. Takto sa skončil epos legionárov, ktorý sa v povojnových rokoch stal legendou.
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Obelisk na vrchu Kaim, ul. Pronia – GPS N 50° 00’ 07.0”, E 20° 02’ 08.0”.

Obelisk na vrchu Kaim, fot. J. Gorlach

Wieliczka

[21] Múzeum Poľského letectva. V roku 1964 Krakovský aeroklub na teréne bývalého letiska v Rakoviciach zorganizoval veľkú
Leteckú výstavu. Zhromaždené exponáty sa stali základom zbierky
L eteckého múzea, ktoré vzniklo o niekoľko rokov neskôr. V súčasnosti sú tu zhromaždené zachránené letecké objekty, vrátane veľkého
pamiatkového leteckého hangáru. Nachádzajú sa tu tiež rôzne lietadlá
(stíhacie, prieskumné, výcvikové, poľnohospodárske, sanitné atď.),
vrtuľníky, klzáky a letecké motory ako aj protiletecké rakety. Zbierka krakovského múzea patrí k jednej k najzaujímavejší kolekciám
tohto typu na svete a stroje z časov 1. svetovej vojny sú ozajstnými
unikátmi. Patria k nim oi. Albatros C.I, DFW C.V alebo Aviatik C.III.,
hliadkový lietajúci čln Grigorovič M-15, ako aj Halberstadt CI.II, LVG
Roland D.VI alebo slávny britský Sopwith F.1 Camel. Tieto stroje sú
exponované v rámci výstavy Krídla Veľkej vojny.

[24] Vojenské oddelenie č. 381 na mestskom cintoríne. Na
veľkom mestskom cintoríne je vojenské oddelenie, ktorý tvorí jeden
z vojenských cintorínov západnej Haliče. Zdobí ho okázalý pomník
v podobe antického oltára, ktorý je venovaný „Pro Patria Mortuis”,
tzn. padlým za vlasť cez 1. svetovú vojnu. Pomník je súčasťou múru,
ktorý obklopuje obdĺžnikový pôdorys cintorína. Dokola oddelenia
sú umiestnené charakteristické kovové kríže. Celok navrhol Hans
Mayr, medzi ktorého diela patria aj návrhy cintorínov v okolí Gorlíc. Boli tu pochovaní 71 rakúsko-uhorskí vojaci z mnohých rôznych
jednotiek, 7 nemeckých a 8 ruských vojakov.
Na začiatku roku 1914 Wieliczku na istý čas zajali ruské vojská,
ktoré odtiaľto zaútočili na pevnosť Krakov. Počas bojov mesto ostreľovalo delostrelectvo, avšak aby nedošlo k zničeniu uhoľnej bane, ktorá sa tu nachádza, delostrelectvo nepoužívalo najťažiše kanóny. Už
niekoľko dní po bitke pri Limanovej, Rusi museli Wieliczku opustiť.

[39] Vojenské cintoríny č. 123 a 122. V bukovom lese na svahu vrchu sa nachádza najväčší vojenský cintorín z časov 1. svetovej
vojny v západnej Haliči – vojenský cintorín č. 123. Je to reprezentačný objekt IV. łużnianského cintorínového okruhu, ktorý vznikol
podľa návrhu Jana Szczepkowského. Kedysi sa na cintoríne nachádzala drevená predkresťanská sakrálna stavba, ktorú navrhol Dušan
Jurkovič – nanešťastie v 80-tych rokoch 20. storočia zhorela. Jednotlivé oddelenia sú rozmiestnené asymetricky pričom spájajú ich vijúce
sa na svahu cestičky a kamenné schody. Na cintoríne bolo pochovaných vyše 909 rakúsko-uhorských, 65 nemeckých a 226 ruských vojakov, ktorí zahynuli nielen počas gorlickej bitky (2.–5. mája 1915), ale
aj v priebehu štyroch prvých mesiacov roku 1915 v pozičných bojoch.
Niekoľko metrov nižšie sa nachádza vojenský cintorín č. 122.
Leží tu 154 ruských vojakov, ktorí zahynuli 2. mája 1915.
Na jar 1915 počas gorlickej bitky vrch Pustki bol jednou z kľúčových pozícií prvej línie ruských opevnení. Boje o ne sa začali 30.
apríla. V oddieloch, ktoré na tieto línie útočili bolo veľa Poliakov.
Medzi obrancami vrchu z ruskej armády tiež boli Poliaci. V tejto
bratovražednej bitke – napriek prvým úspechom útočníkov – sa
prelialo veľa krvi. Napriek tomu, haličské pluky z Wadowic a Tešína dobývali horu a v priebehu hodiny a pol sa im podarilo na štíte
zastoknúť čierno-žltú zástavu.
Vojenské cintoríny č. 123 a 122 v Łużnej-Pustkach – GPS N 49° 43’ 03.0”,
E 21° 03’ 42.4”.

Staszkówka

Vojenský cintorín č. 118 v Staszkóvke,
fot. J. Gorlach

Múzeum Poľského letectva v Krakove,
fot. J. Gorlach

Vojenský cintorín č. 138 v Bogonioviciach – GPS N 49° 48’ 15.8”, E 20° 58’ 18.1”.

Zakliczyn

isársko-kráľovské vzdušné sily, ktoré vznikli v 90-tych rokov 19. storočia, boli nedeliteľnou zložkou rakúsko-uhorskej armády. Na začiatku k vojenským cieľom využívali balóny a vzducholode. Keď vypukla Veľká vojna, rakúsko-uhorské vzdušné sily disponovali oddielom vzducholodí s technickou obsluhou,
15 leteckými kompániami a kompániami, ako aj 12 balónovými oddielmi. V leteckých kompániách sa nachádzalo vyše sto lietadiel (zhruba 80 prieskumných lietadiel a približne 30 výcvikových lietadiel) s akčným rádiom približne 150 km, ktoré dosahovali rýchlosť 90–100 km/hod. Táto vzdušná flota sa skladala
najmä zo strojov vyrobených v Rakúsko-Uhorsku ale aj lietadiel, ktoré boli importované z Nemecka a vyrábané na nemeckej licencii. K lietadlám, ktoré v rokoch 1914–15 rakúsko-uhorské boli súčasťou vzdušnej
floty patrili modely: prieskumné a zároveň ľahké bombové lietadlo Lloyd C.II, jednoplošné stíhacie lietadlo Fokker A.III, so synchronizovaným s obratmi vrtule guľometom, dvojplošné prieskumné lietadlo Aviatik
C.I alebo dvojplošné výcvikové lietadlo Hansa-Brandenburg B.I.
Pre rozvíjajúce sa rakúsko-uhorské letecké sily boli na území podunajskej monarchie postavené v iaceré
vojenské letiská – k nim patrilo aj letisko v pevnosti Krakov. Bolo vybudované v roku 1912 na 55 ha terénu, ktoré bolo vykúpené od dominikánov. Nachádzalo sa na východ od kasární príslušníkov poľského
jazdectva -hulánov na Rakoviciach v Krakove. Rakúske veliteľstvo tu utvorilo Flugpark 7 (letecký park) spolu s celým technickým vybavením.
Počas 1. svetovej vojny odohrávali lietadlá z letiska na Rakoviciach dôležitú logistickú úlohu:
rakúsko-uhorskí letci dovážali do obkľúčenej pevnosti Przemysl poštu, lietali na výzvedy, koordinovali delostrelectvo, útočili na ruské vojská a viedli letecké súboje s cárskymi lietadlami. V roku 1917 bol Krakov
začlenený do pravidelnej linky dopravy leteckej pošty na trase Viedeň – Krakov – Ľvov – Kyjev, neskôr predĺženej k Odesse. Táto letecká linka pôsobila pružne až do momentu pádu cisársko-kráľovskej monarchie.
V októbri 1918 sa dalo výrazne cítiť, že sa blíži koniec kedysi silného Rakúsko-Uhorska. Nezávislosť
bola už blízko, ale vojská troch mocností naďalej okupovali bývalé územia Poľskej republiky. Roman Florer, veliteľ leteckej základne sa spolu s inými poľskými podriadenými rozhodol zajať letecký komplex pre
potreby nezávislého štátu. Zajatie letiska nebolo jednoduché, pretože v oddiele Florera bolo iba 20 Poliakov. Napriek tomu, práve táto skupinka v noci z 30. na 31. októbra 1918 zabránila rozkradnutiu zásob, zničeniu skladov a úteku pilotov do Viedne. Neskôr odovzdali letisko poľským vojenským orgánom. Rakowice sa tak stali prvým letiskom nezávislého Poľska.
Na teréne bývalého letiska v Rakoviciach na prelome 60-tych rokov vzniklo Múzeum letectva. Patria
k nemu zachránené letiskové objekty, vrátane veľkého pamiatkového leteckého hangáru. Medzi exponátmi
môžete vidieť rôzne typy lietadiel (stíhacie, prieskumné, výcvikové, zdravotnícke, poľnohospodárske atď.),
vrtuľníky, klzáky, ale aj motory lietadiel a raketovú protileteckú zbraň a tunajšia zbierka strojov z obdobia 1. svetovej vojny je obdivovaná na celom svete.
Versaillská zmluva, ktorá zakončila 1. svetovú vojnu donútila Nemecko ktoré prehralo, k úplnému zničeniu vojenských lietadiel, preto z obdobia 1914–1918 sa ich zachoval neveľký počet. V krakovskom múzeu môžete vidieť napr. unikátne nemecké stíhačky Halberstadt CL.II a LFG Roland D.VI ako aj Albatros
H.1, prieskumné lietadlá Albatros C.I alebo DFW C.V, a tiež výcvikové jednoplošné lietadlo LVG B.II. Ruské
stroje z časov Veľkej vojny reprezentuje Grigorovič M-15 z roku 1917 – hliadkový lietajúci čln. Za pozretie
stojí aj exemplár najslávnejšej britskej stíhačky 1. svetovej vojny: Sopwith F.1 Camel z roku 1917, ktorý sa
charakterizoval obratnosťou a vojenskou účinosťou.

Veľké

bitky

1.

svetovej vojny v malopoľsku

• Bitka pri Krzywopłotoch
(16.–19. 11. 1914). Výhľad
z cesty z Wolbromia do Bydlina
na západe uzatvára zalesnená
Hora sv. Kríža. Práve tu, neďaleko, sa uskutočnila bitka pri
Krzywopłotoch. S oddielmi cárskej 9. Armády generála Lečického sa stretli poľskí legionári.
Ich veliteľ Józef Piłsudski nechal
pri Krzywopłotoch dva vojenské prápory z 1. Pluku pechoty
a so zvyšnými troma prápormi
a jazdectvom medzi ustupujúcimi Rakúšanmi a útočiacimi
Rusmi sa rýchlym pochodom
predral do Krakova. Medzitým
pri Krzywopłotoch cez mokré
lúky legionári útočili smerom
na Załęże, avšak Rusi sa pred
ich útokmi bránili dva dni, čím
spôsobili Poliakom obrovské
straty, pretože rakúsko-uhor- Rakúsko-uhorské delostrelectvo (1915), arch. MLP
ské vojská sa pasívne prizerali. Až útok rakúsko-uhorských vojsk z 19.11. priniesol víťazstvo – ruské vojská ustúpili na východ. Počas
týchto bojov zahynulo 46 legionárov, vyše 130 bolo ranených. Straty Rusov nie sú známe.
• Prvá bitka o Krakov (16.-22. 11. 1914). V polovici novembra 1914 sa pevnosť Krakov našla na
frontovej línii. Ruské oddiely ktoré smerovali na západ, sa zastavili pod Krakovom avšak váhali sa pripustiť frontálny útok na pevnosť. Rakúske veliteľstvo túto nerozhodnosť využilo a 16. novembra sily
1. a 4. Rakúsko-uhorskej armády spolu s časťou posádky a delostreleckých oddielov pevnosti (18 práporov a 114 kanónov) zaútočili na nepriateľa severne od Krakova. Bitky sa po obidvoch stranách zúčastnilo
takmer 400 tisíc vojakov. 20.-22. novembra Rusov sa podarilo vyhnať až za Śreniavu. Víťazstvo na nejaký čas zadržalo ruskú ofenzívu.
• Bitka pri Limanovej (2.-11. 12. 1914 ). Na začiatku decembra 1914 medzi ruskými armádami
vznikla 60 kilometrová medzera, kde 3. decembra 1914 vošli rakúsko-uhorské vojenské rezervy. Vojská združené v re gióne Chabóvky, Mszany Dolnej a Dobrej začali obchádzať ruské krídlo smerom na
Rajbrot. Rusi však tento manéver spozorovali a dokázali zorganizovať obranu tak, že až 7. decembra
sa ich podarilo vyhnať za rieku Stradomka. Medzitým 6. decembra 1914 zaútočil VIII. Ruský korpus na
rakúsko-uhorské oddiely južne Rajbrotu. Útok viedol k tomu, že každá strana sa pokúšala prelomiť pravé krídlo nepriateľa: Rakúšania postupovali smerom na Bochniu, Rusi – na Limanovú a Mszanu Dolnú. Boje o vrch Jabłoniec nad Limanovou ku ktorým došlo 11. decembra 1914 sa stali legendárne. Avšak
keď cisárske vojská sa dostali k Novému Saczi, cárskej armáde začalo hroziť odrezanie od komunikačnýh línií. O bitke bolo v podstate rozhodnuté. Rusi tak museli nielen odstúpiť od zámeru postupovať
na západ, ale začali aj neznačne ustupovať. Bitka priniesla v obidvoch armádach obrovské straty, ktoré ich oslabili na dlhý čas.
• Bitka pri Łowczóvku (22.-25. 12. 1914). Rusi, ktorí sa v bitke pri Limanovej zastavili na sútoku Dunajca a Białej, po prelomení rakúskej ofenzívy vykročili k protiútoku pri pomoci 3. Armády gen. Dimitrieva
v regióne Łowczowa a Łowczówka. Keby sa im podarilo prelomiť front, 3. a 4. rakúsko-uhorskej armáde
by hrozilo obkľúčenie. Misiu zadržania cárskych vojsk održala 1. Brigáda poľských légií, ktoré bojovali pri
boku Rakúšanov. Poliaci, ktorých veliteľom bol Kazimierz Sosnkowski zaútočili o súmraku 22. decembra
1914, a už nasledujúci deň ráno dobyli ruské pozície. Rusi sa však nevzdali. Vražedné boje trvali celý Štedrý večer. Rozkaz k ústupu Poliakov večer 24. decembra bol neporozumením a opustené pozície treba bolo
začať dobývať odznova. Útok Rusov 25. decembra prinútil I.Brigádu k postupu. Navyše bitka pri Łowczóvku na nejaký čas zadržala ruské vojská, čím unemožila Rakúšanom upenenie na svojich pozíciách. Zostali
na nich do mája 1915. V bitke zahynulo 128 legionárov (z toho 38 dôstojníkov) a 342 bolo ranených. Ruské straty nie sú známe.
• Bitka pri Gorliciach (2.-5. 5. 1915). Na jar 1915 sa Rakúsko-Uhorsko a Nemecko usilovali prelomiť
front, ktorý už niekoľko mesiacov viazol v mieste a vytlačiť ruské vojská z Haliče a území Kongresového
kráľovstva. Hlavný úder mala vykonať 11. Nemecká armáda gen. Augusta von Mackensena a 3. a 4. Rakúska armáda arcivojvodu Jozefa Ferdinanda. Ráno 2. mája 1915 rakúsko-uhorská a nemecká pechota pripustili zmasovaný útok na ruské pozície v regióne Łużnej a Gorlic. Jedným zo strategicky najdôležitejších miest
bol vrch Pustki. Po niekoľných dňoch ostreľovania 2. mája 1915 sa tu konali nezvyčajne krvavé boje, ktoré
sa zakončili zastrčením na štíte cisárskej zástavy. V dalších dňoch Rakúšania a Nemci úspešne pokračovali v ofenzíve, ktorá sa konečne zakončila veľkým úspechom.

Vojenský cintorín č. 308 v Muchóvke – GPS N 49° 52’ 05.1”, E 20° 25’ 40.5”.

Náhrobok na vojenskom cintoríne č. 308
v Muchóvke, fot. J. Gorlach

[47-48] Bývalé rakúsko-uhorské kasárne a bývalé sídlo veliteľstva rakúsko-uhorskej posádky. Pôvodne (od roku 1833)
sa tu nachádzala hlavná vojenská nemocnica, v druhej polovici
19. storočia sa však začala využívať ako kasárne [47]. Je to najväčší, ale nie jediný tohto typu objekt v Tarnove. Rakúsko-uhorská
armáda mala k svojej dispozícii veľa stavieb a rozľahlých terénov
oi. určených na stajne, jazdiarne a iné objekty pre kone hulánov.
V budove malo sídlo aj veliteľstvo rakúsko-uhorskej posádky [48]. Dnes je budova oveľa väčšia ako v časoch c.-k. monarchie
– v medzivojnovom období bolo dostavané jedno poschodie a bola
zmenená fasáda v klasicistickom slohu. Po dobytí Tarnova kasárne
zajali ruské okupačné oddiely. Ruské veliteľstvo priradilo značnú
časť nákladov na svoje udržanie mestu, čo doviedlo mestský rozpočet k ruine. Po vytlačení ruskej armády na východ a opätovnom
zajatí Tarnova rakúsko-uhorskými vojskami mestské orgány boli
obvinené z kolaborácie s ruským okupantom – dokonca hrdinský
starosta Tadeusz Tertil musel čeliť týmto obvineniam.

Bývalé rakúsko-uhorské kasárne v Tarnove,
fot. J. Gorlach

Vojenský cintorín č. 171 v Łowczóvku – GPS N 49° 54’ 25.0”, E 20° 58’ 01.5”.

Vojenský cintorín č. 171 v Łowczóvku,
arch. Okresné starostvo v Tarnove

Bývalé rakúsko-uhorské kasárne a bývalé sídlo veliteľstva rakúskej posádky – Štátna vysoká odborná škola, ul. Mickiewicza 8 – GPS N 50° 00’ 57.1”, E 20° 59’ 25.7”.

[49] Palác Sanguszkovcov – bývalý štáb ruského vojska.
Sanguszkovci erbu Pogoň boli poslednými súkromnými majiteľmi
Tarnova (do 1787), avšak rodina tu bývala ešte veľmi dlho – do roku
1945. Palác v bývalej dedine Gumniska (teraz mestská štvrť Tarnova) bol postavený ku koncu 18. storočia. Bol reštaurovaný okolo roku
1834 a v 19. storočí bola dostavaná neogotická kaplnka a neorenesančné prvky. Dookola budovy sa rozprestiera veľký park. V paláci,
ktorý sa po novembrovom povstaní stal hlavným sídlom Władysłava Sanguszki, na jeseň v roku 1914 bol ubytovaný gen. Chełmicki,
veliteľ kozáckeho jazdectva z X. Korpusu 3. Armády gen. Radko Dimitrijeva, neskôr aj iní velitelia ruskej posádky.
6. mája 1915 posádka opustila toto mesto bez boja, hrozilo im
totiž odrezanie od zvyškov ruskej armády v dôsledku prelomenia
frontu južne od Tarnova, počas gorlickej bitky. Po 2. svetovej vojne
v paláci sídlila Milicja – Verejná bezpečnosť.

Tarnov

Vojenský cintorín č. 293 v Zakliczyne,
fot. J. Gorlach
a

[25] Vojenský cintorín č. 308. Cintorín s veľkým rozmachom
navrhol Franz Stark. V západnej časti cintorína stojí pomník zakončený ihlanom s krížom, východnú časť tvoria obrovské hrobové polia. Stojí tu tiež veľký betónový obelisk s krížom a miestom na
inskripčnú tabuľu ale aj veľký kamenný kríž, vstavaný vo východný
múr cintorína. Leží tu 291 nemeckých vojakov z 47. Pruskej pešej divízie, 96 rakúsko-uhorských a 606 ruských vojakov.
8. decembra 1914 sa v okolí Łąkty, Muchóvky a Leszczyny odohrali bitky medzi útočiacim smerom k Bochni rakúsko-uhorským
korpusom gen. Rotha (s nemeckou 47. Pešou divíziou) a ruskými
oddielmi 3. Armády gen. Radko Dimitrijeva. Tu, na osi Leszczyna
– Rajbrot, boli rakúsko-uhorské a nemecké vojská zadržané. Boje
boli veľmi krvavé, pretože Nemci, stiahnutí zo západného frontu si
nevedeli poradiť s obranou bez poľných opevnení a Rusi stále útočili. Bitky prebiehali aj 10. de cembra, keď armáda Dimitrijeva začala protiútok proti skupine Rotha.

[44] Vojenský cintorín č. 171. Najznámejší objekt VI.tarnovského
cintorínového okruhu navrhli Siegfried Heller a Heinrich Scholz. Cintorín je odhradený kamenným múrom so šindľovou strieškou. Ústredným prvkom objektu je murovaná kaplnka Panny Márie Kráľovej
Poľska s oltárom uprostred. Stavba vznikla na pôdoryse odĺžnika
s absidou a jej strecha je na štíte zdobená latinským krížom. Hroby pred kaplnkou boli rozmiestnené v kolmých k cestičke radoch,
ktorá vedie cez stred cintorínového polia a mohyly za kaplnkou sú
rozmiestnené vejárovito v polokruhoch. V dolnej časti cintorína ležia poľskí legionári a rakúski vojaci, ktorí padli v roku 1914, v hornej
časti Rakúšania a Rusi zabití v roku 1915. Na hroboch sa nachádza
päť druhov krížov, vrátane typických liatinových krížov projektu
Jana Szczepkovského s tabuľkami na prekrížení ramien. Cintorín na
v rchu Kopaliny je miesto, kde boli pochovaní 113 zo 128 padlých legionárov z 1. a 5. Pluku pechoty I Brigády Poľských légií. Bitka, ktorá sa konala v dňoch 22.–25. decembra 1914, bola jednou z epizód
ruskej „vianočnej“ ofenzívy. Sú tu pochovaní 159 rakúsko-uhorskí
a 239 ruskí vojaci (najmä Poliaci z ruskej časti rozdeleného Poľska).

[42] Vojenský cintorín č. 293. Cintorín, ktorého projektantom je Robert Motko, patrí do VIII. brzeského cintorínového okruhu. Tento objekt je zaujímavý tým, že je to jediný cintorín v celom
súbore vojenských cintorínov v západnej Haliči, ktorý bol od základov postavený iba pre vojakov židovského pôvodu (iné židovské
oddelenia boli tvorené na už existujúcich židovských cintorínoch).
Cintorín vo tvare obdĺžnika je ohradený hrubou kovovou reťazou
rozpätou medzi betónovými stĺpčekmi. Náhrobky z liateho betónu
majú tvar macev s Dávidovou hviezdou a sú symetricky rozmiestnené v skupinách, skladajúcich sa z troch mohýl. Celok uzatvára
kamenná stena s pamiatkovým nápisom v nemeckom jazyku: Iba tí,
ktorých kroky priviedli k nám zosnulým, sú hodní ovocia nášho víťazstva.
Spočíva tu 11 rakúsko -uhorských vojakov a 1 ruský, ktorí pravdepodobne padli počas bojov v decembri 1914 alebo v ďalších mesiacoch, keď sa front gorlickej bitky zastavil neďaleko Zakliczyna.

Lubinka

Muchówka

Dom J. Piłsudského – Múzeum Boja za nezávislosť, al. 3 Maja 7, tel.: +48 12
6334715; návšteva možná iba po telefonickom dohovore – GPS N 50° 03’ 36.6”,
E 19° 55’ 14.1”.

Dom J. Piłsudského na Oleandroch
v Krakove , fot. J. Gorlach

Vojenské oddelenie č. 381 na mestskom cintoríne vo Wieliczke, ul. Piłsudskiego
– GPS N 49° 59’ 19.6”, E 20° 03’ 53.0”.

Vojenské oddelenie č. 381 na mestskom
cintoríne vo Wieliczke, fot. R. Korzeniowski

[22] Oleandry – miesto odpochodovania I.Kádrovej kompánie. Symbolickým začiatkom poľskej cesty k nezávislosti počas
1. svetovej vojny bolo odpochodovanie I.Kompánie Strelcov z Krakova. Bola to prvá poľská vojenská formácia od čias januárového
povstania. Po nocľahu v budovách záhradného divadla Oleandry
dňa 6. augusta 1914, čiže v deň, keď Rakúsko-Uhorsko vypovedalo
vojnu Rusku, kompánia, ktorá sa skladala z približne 150 osôb odpochodovala k neďalekej hranici s Ruskom v Michałoviciach, aby
sa odtiaľ dostala ku Kielcom. Ich úlohou bolo vyvolať protiruské
povstanie v Kongresovom kráľovstve.
V medzivojnovom období bol na Oleandroch postavený obrovský
Dom Józefa Piłsudského kde mal sídliť Zväz poľských legionárov.
Dnes sa tu nachádza oi. Múzeum boja za nezávislosť. Zbierka zahŕňa predmety spojené so známymi poľskými veliteľmi, pamiatky
po legionároch, expozície venované 2. svetovej vojne.

[41] Vojenský cintorín č. 138. Cintorín, ktorý navrhol Jan
Szczepkowski, vzhľadom na architektonické riešenia patrí k jedným zo zaujímavejších haličských cintorínov z 1. svetovej vojny.
Bol založený na strmom svahu vo tvare lichobežníka. Hroby sa nachádzajú na niekoľkých terasách vytesaných v svahu. Cintorín je
z troch strán obklopený múrom, zozadu zatvoreným (zhora) vyššou
stenou o profile kaplnky. V dolných rohoch pri ceste stoja územčisté,
cylindrické pseudobašty, prikryté kužeľovými šindľovými strieškami. Cintorín je miestom posledného odpočinku 87 padlých vojakov
z rakúsko-uhorskej a nemeckej armády.
Na jar v roku 1915 front išiel neďaleko dediny Bogoniovice na línii vrchu po východnej strane Białej doliny, nad dedinou Tursko.
2. mája 1915, čiže prvého dňa gorlickej bitky tam ruské pozície zaútočili na oddiely Korpusu pruskej gardy z 11. Armády gen. Mackensena. 1. Divízia pechoty gardy, ktorá bojovala nad Turskom vďaka
skvelej delostreleckej príprave dokázala behom 15 minút zajať ruské línie na vrchu 358. Južne, o niečo ďalej trvali urputné boje o ďalšie vrchy: 382 a 405 – tam zahynulo veľa nemeckých vojakov, ktorí
neskôr boli pochovaní v Bogonioviciach.

[45] Pomník Neznámeho vojaka. Odhalený v roku 1931 pomník
má podobu mohyly – kopca. Na uloženom z kameňov, vrátane umelého porfýru a erratika kopci, bol umiestnený pieskovcový pomník s nápisom: Neznámemu poľskému vojakovi, ktorý padol za Vlasť
1914–1920. Pomník je zakončený urnou so spopolnenými pozostatkami neznámeho vojaka, ktorá je štylizovaná na vysokú železnú
sviecu symbolizujúcu olivovú lampu. Pred pomníkom sa nachádza
kvetník s bielo-červenými kvetmi.
V medzivojnovom období to bolo miesto, kde sa uskutočňovali najdôležitejšie slávnosti pripomínajúce nielen padlých v bojoch
o nezávislosť ale aj udalosti Veľkej vojny v Tarnove. Ruské vojská
totižto okupovali Tarnov pol roka od 10. novembra 1914 do 6. mája
1915. Od konca decembra až k oslobodeniu sa nachádzalo hneď za
líniou frontu a vydržalo niekoľko sérií delostreleckých bombardovaní, keď bola oi. zničená železničná stanica.

Vojenský cintorín č. 293 v Zakliczyne – GPS N 49° 51’ 15.0”, E 20° 49’ 02.3”.

Vojenský cintorín č. 192 na Lubinke,
arch. Okresné starostvo v Tarnove

Architektúra

Bývalá vojenská nemocnica – Palác mládeže, ul. Piłsudskiego 24 – GPS N 50°
01’ 01.7”, E 20° 59’ 07.6”.

Palác mládeže, fot. J. Gomoła

Woźniki

Vojenský cintorín č. 200 v Tarnove, ul. Chyszowska/Łukasiewicza – GPS N 50°
00’ 58.4”, E 20° 57’ 38.7”. Vojenský cintorín č. 201 v Tarnove, židovský cintorín,
ul. Słoneczna/Szpitalna; návštevy sú možné po požičaní kľúča v Okružnom múzeu (Rynek 20–21) alebo Tarnovskom informačnom centre (Rynek 7), tel.: +48
14 6212149 – GPS N 50° 01’ 07”, E 20° 59’ 41”. Vojenský cintorín č. 202 v Tarnove, ul. Szpitalna/al. Matki Bożej Fatimskiej – GPS N 50° 01’ 31”, E 20° 59’ 49”.
Vojenský cintorín č. 202a v Tarnove, starý komunálny cintorín, ul. Konarskiego/
/Tuchowska – GPS N 50° 00’ 31.4”, E 20° 59’ 20.7”. Vojenský cintorín č. 203 v Tarnove, nový komunálny cintorín, ul. Krzyska – GPS N 50° 02’ 02”, E 20° 59’ 36”.

Vojenský cintorín č. 203 v Tarnove,
fot. J. Gorlach

Jędrzejów
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Koziegłowy
Myszków
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Poręba Zawiercie

Osiek
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Sławków

Sosnowiec
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Lędziny
Imielin
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Bieruń
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Chełmek

Krzeszowice

A4

Proszowice

10
11 Michałowice-Komora

79

79

Alwernia

12-23

KRAKÓW

Oświęcim
44

Strumień

Czechowice-Dziedzice
Wadowice

Kęty
Andrychów

Bielsko-Biała

Skoczów

52

województwo
małopolskie

V

Vendrynì

Sucha Beskidzka
Maków
Podhalański

Szczyrk
Żywiec

Wisła

Jablunkov

województwo
śląskie

4

Bochnia

Wojnicz
Lubianka i Dąbrówka
Szczepanowska

43

Lipnica
Murowana

25

Muchówka

Zakliczyn

42

Czchów

Tuchów

44 Łowczówek
41

Kamionka
Mała

7

Mszana Dolna

28-30

28

39 Łużna
Bobowa

33-35
NOWY SĄCZ

27

Grybów

Kwiatoń
Nowy Targ

Turzovka

Szczawnica

Námestovo
Trstená
Tvrdošín

47

Spišská Belá
Vysoké Tatry

Vrútky

Ružomberok

Rymanów
Dukla

Małastów

Powroźnik

Kežmarok

Krakov (Kraków)
InfoKraków, it.krakow@msit.malopolska.pl, www.infokrakow.pl
ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków, tel.: +48 513099688, powisle@infokrakow.pl
ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków, tel.: +48 12 4217787, jana@infokrakow.pl
ul. Józefa 7, 31-056 Kraków, tel.: +48 12 4220471, jozefa@infokrakow.pl
Sukiennice, Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków, tel.: +48 12 4337310, sukiennice@infokrakow.pl
ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków, tel.: +48 12 4320110, szpitalna@infokrakow.pl
Pawilon Wyspiańskiego, pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków, tel.: +48 12 6161886, wyspianski@infokrakow.pl
Międzynarodowy Port Lotniczy w Balicach, 32-083 Balice, tel.: +48 12 2855341, balice@infokrakow.pl
Andrychów: Rynek 27, 34-120 Andrychów, tel.: +48 33 8429936, it.andrychow@msit.malopolska.pl, www.it.andrychow.eu
Białka Tatrzańska: ul. Środkowa 179A, 34-405 Białka Tatrzańska, tel.: +48 18 5331959, it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl
Biały Dunajec: u l. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec, tel.: +48 18 2001690, it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl,
www.gokbialydunajec.pl
Biecz: Rynek 1, 38-340 Biecz, tel.: +48 13 4479247, it.biecz@msit.malopolska.pl, www.biecz.pl
Chrzanów: al. Henryka 40, 32-500 Chrzanów, tel.: +48 32 6232044, it.chrzanow@msit.malopolska.pl, www.visit.powiat-chrzanowski.pl
Dąbrowa Tarnowska: ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel.: +48 14 6570007, it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl,
www.dabrowatar.pl
Dobczyce: ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce, tel.: +48 12 2710153, it.dobczyce@msit.malopolska.pl, www.dobczyce.pl/dla-turystow
Krynica-Zdrój: ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój, tel.: +48 18 4725577, it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl,
www.krynica-zdroj.pl
Limanova (Limanowa): Rynek 25, 34-600 Limanowa, tel.: +48 18 3375800, it.limanowa@msit.malopolska.pl,
www.powiat.limanowa.pl
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7
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Binarowa

40 Staszkówka
31-32
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Ryglice

Bogoniowice
Ciężkowice
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Limanowa
Jordanów
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Brzesko

Nowy Wiśnicz

S7

Ustroń

RZESZÓW

Dębica

45-50 TARNÓW

A4
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Małopolski

województwo
podkarpackie

Radłów

Świątniki Górne Dobczyce

Kalwaria Zebrzydowska
Sułkowice

28

Cintorín č. 193 Dąbrówka, arch. Okresné starostvo v Tarnove

Nowe
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Przecław

Radomyśl
Wielki

75

Wieliczka

Skawina

Radgoszcz

Dąbrowa
Żabno Tarnowska

Niepołomice

24

Zator

Brzeszcze

Pszczyna

Jastrzębie-Zdrój

Mielec
Kolbuszowa

73

Rzeplin

Trzebinia
Chrzanów

Nowa Dęba

Kazimierza
Wielka

Słomniki

Skała

Jaworzno

Szczucin

7

7 Cieplice

Mysłowice

Mikołów
Łaziska Górne

Połaniec

Skalbmierz

94

Bukowno Olkusz

KATOWICE

Działoszyce

Miechów

Krzywopłoty-Bydlin

Dąbrowa Górnicza

województwo
świętokrzyskie

3-4

Wolbrom

6

Czeladź

Gliwice

Busko-Zdrój

Pilica

Łazy

Bytom
Zabrze Piekary Śląskie

Stalowa Wola

Tarnobrzeg

Staszów

Sędziszów
Pińczów

Miasteczko Śląskie
Tarnowskie Góry

ojenské cintoríny boli tvorené v blízkosti bojísk a frontových línií, čiže tam, kde prebiehali boje a kde
umierali vojaci. Projektovanie a stavanie cintorínov na území Małopolski patrilo ku kompetanciám špeciálne povolanému krakovskému Oddeleniu vojenských hrobov.
Tvorcovia nekropol sa snažili aby, pokiaľ to bolo možné, boli tvorené v malebných, z ďaleka viditeľných
miest, napr. na vrcholoch kopcov a aby harmonizovali s okolím.
Pre zakladané cintoríny existovali špeciálne pokyny. Museli mať veľkolepé brány, oplotenie vo forme
múru (betónového alebo kamenného) alebo ohrady (z drevených alebo liatinových lát), ako aj hlavnú kompozičnú os zvýraznenú schodmi alebo hlavným stromoradím. Ústredným elementom mal byť podstavec
zakončený krížom, vysoký drevený kríž, obelisk alebo kaplnka. Hroby mali byť v tvare kopcov alebo násypov zakončených drevenými buď liatinovými krížmi, náhrobky mohli byť tiež betónové alebo kamenné.
Bez ohľadu na to, aká koncepcia bola vybraná, výstroj cintorínov mal byť jednoliaty a náhrobky skromné,
postavené z miestnych surovín a nemohli rozlišovať padlých vzhľadom na ich príslušnosť k vlastnej alebo nepriateľskej armáde.
Na malopoľských vojenských cintorínoch je možné nájsť rozmanité pohrebné motívy z rôznych epoch
a slohov. Toto rozlíšenie dokonale vystihovalo charakter rakúsko-uhorskej monarchie, štátu mnohých náboženstiev a kultúr. Z antiky sa použili okrem iného kolonády, pylóny, pyramídy alebo oltáre pod šírym
nebom. Kríž- pomník nadväzuje nielen na ľudové tradície ale aj na zvyk stavania v nemecky hovoriacich
krajinách obrovských krížov na bojiskách. Z miestnych tradícií sa požičali kaplnky z dreva alebo poľného
kameňa pokryté šindľom. Medzi populárne sochárske motívy patrili: prilby hoplitov, dračia hlava a vojenská čiapka. Dôležité boli aj nápisy, ktoré sa bežne vytesávali na kamenných tabuliach. Pripomínali o tom,
že smrť znamená koniec bojov a nenávisti a padlí obetovali žijúcim hodnotný dar mieru.
Do tvorby haličských cintorínov sa zapojilo skoro 40 architektov a sochárov. Medzi nimi boli osobnosti, takého formátu, ako:
Dušan Jurkovič (1886–1947) – slovenský architekt, kultúrny a sociálny aktivista. Navrhol a zrealizoval približne 35 vojenských cintorínov, ktoré patria k najkrajším v celej Haliči. Inšpiroval sa regionálnym stavebníctvom. K jeho najzaujímavejším projektom patria cintoríny: č. 46 Beskidek v Koniecznej, č. 51 na kopci
Rotunda pri Regietove alebo č. 52 v Zdyni.
Gustav Ludwig (1876–1952) – mníchovský architekt pochádzajúci z Moravy, umelecký riaditeľ limanovského okruhu. Navrhol rozľahlý cintorín č. 368 na vrchu Jabłoniec pri Limanovej a kaplnku štylizovanú na
ľudovú na cintoríne č. 361 v Krasnych-Lasocicach. Bol známy tiež ako tvorca mnohých typov liatinových
krížov, ktoré sa charakterizujú bohatou výzdobou.
Hans Mayr (1877–?) – nemecký architekt a stavebný inžinier, umelecký riaditeľ gorlického okruhu. Navrhol
oi. vojenské cintoríny: č. 89 a 90 v Gorliciach, č. 66 v Małastove, a vojenské oddelenie č. 381 na mestskom
cintoríne vo Wieličke. Medzi jeho projekty patrí aj často vídaný vysoký centrálny kríž z trámov s polokrúhlou plechovou strieškou.
Heinrich Karl Scholz (1880–1937) – všestranne talentovaný sochár, umelecký riaditeľ a hlavný projektant
tarnovského okruhu. Podľa jeho návrhu vznikli oi. cintoríny: č. 193 v Dąbróvke Szczepanovskej, č.185–187
v Lichvine, č. 191 v Lubczy.
Jan Szczepkowski (1878–1964) – poľský sochár, umelecký riaditeľ lužňanského okruhu. Jeho dielami sú
oi. náhrobné pomníky v oddelení uhorských vojakoch na cintoríne č. 123 v Łużnej-Pustkach, a projekt celého cintorína.

[50] Vojenské cintoríny. Najväčším tarnovským cintorínom
z časov 1. svetovej vojny je cintorín č. 200 na Chyszóvkách,
ktorý projektoval Anton Müller. Po vojne sem boli prenesené telá
exhumovaných vojakov z iných vojenských cintorínov v Tarnove
a okolí. Spolu tu leží 1619 vojakov z rakúsko-uhorskej, ruskej, srbskej, talianskej, ukrajinskej a poľskej armády. Na cintoríne č. 201
v 43 mohylách označných náhrobnými doskami vo tvare macevy sú
pochovaní rakúsko-uhorskí vojaci židovského pôvodu. Stopou po
v ojenskom 
c ntoríne č. 202 je ohrada z betónových stĺpov a železých rúr a pieskovcový pomník. Pozostatky pochovaných vojakov
boli prenesené na cintorín č. 200. Vojenský cintorín č. 202a s vysokým dreveným krížom uprostred je oddelenie legionárov z Tarnova. Po cintoríne č. 203 projektu Heinricha Scholza zostal iba
vysoký betónový kríž.

[46] Bývalá vojenská nemocnica. Stojí za prízemným pavilónom
na území veľkej záhrady na križovatke ulíc Piłsudskiego a Słowackiego. Mohutná neorománska stavba bola postavená v roku 1855 r.
špeciálne pre vojenské zdravotníctvo. Predtým sa posádková nemocnica nachádzala na ulici Mickiewicza (neskôr tam boli umiestnené kasárne). Cez 1. svetovú vojnu sa v Tarnove – ako prifrontovom
meste – nachádzali mnohé vojenské nemocnice a najvýznamnejšia
mala svoje miesto práve tu. Budova nemocnice sa charakterizovala chodbami s vysokými klenbami a veľkými izbami pre pacientov.
Počas ruskej okupácie tu pracovalo niekoľko poľských lekárov, ktorí po opätovnom zajatí mesta rakúsko-uhorskou armádou boli obvinení z kolaborácie s okupantom. Aj v neskorších rokoch stavba
bola spojená s vojenskou medicínou: v medzivojnovom období tu
vznikla Garnizónová izba chorých, a počas 2. svetovej vojny tu pôsobila vojenská nemocnica. Dnes je táto budova známa ako Palác
mádeže a nachádza sa tu mládežnícky kultúrny dom.

[43] Komplex vojenských cintorínov – cintoríny č. 191,
192, 193. Všetky tri nekropole navrhol Heinrich Scholz. Ležia tu
vojaci, ktorí zahynuli v bojoch z konca decembra 1914, vo februári
a máji 1915. Cintorín č. 191 zdobí kamenný obelisk s reliéfom
s antickou gréckou prilbou a vencom z vavrínového lístia. Spočíva
tu 93 rakúsko-uhorských a 111 ruských vojakov. Cintorín č. 192
je veľkým objektom s ústrednou neorenesančnou kaplnkou. Na
hrobových poliach po obidvoch stranách kaplnky bolo pochovaných 358 padlých vojakov z rakúsko-uhorskej a 217 z ruskej armády. Cintorín č. 193 sa skladá z dvoch oddelení vzdialených od
seba 100 m, ktoré boli plánované priamo na bojisku, medzi líniou
zákopov a kráterov, ktoré vznikli po výbuchoch delostreleckých nábojov. Centrálnym bodom je mohutný nachádzajúci sa uprostred
pamätník s pamiatkovým nápisom. Bolo tu pochovaných 358 rakúsko-uhorských a 235 ruských vojakov.
Vojenský cintorín č. 191 na Lubinke – GPS N 49° 54’ 33.4”, E 20° 53’ 57.0”. Vojenský cintorín č. 192 na Lubinke – GPS N 49° 54’ 35.8”, E 20° 53’ 31.2”. Vojenský
cintorín č. 193 v Dąbróvke Szczepanovskej – GPS N 49° 54’ 33.4”, E 20° 53’ 57.0”.

Palác Sanguszkovcov – bývalý štáb ruských vojsk, teraz Skupina ekonomicko-záhradníckych škôl, ul. Sanguszków 28 – GPS N 50° 00’ 18.4”, E 21° 00’ 28.1”.

Palác Sanguszkovcov v Tarnove,
fot. J. Gorlach

Pomník Neznámeho vojaka, pl. Ofiar Katynia – GPS N 50° 00’ 49.1”, E 20° 59’ 09.0”.

Pomník Neznámeho vojaka v Tarnove,
fot. J. Gorlach

Dąbrówka Szczepanowska

[40] Vojenský cintorín č. 118. Cintorín na vrchu Patria sa charakterizuje štyrmi mohutnými kamennými pylónmi – dva z nich boli
zakončené smerujúcimi k nebu železnými mečmi. Tento pamätník, ktorý je vidieť zďaleka, bol postavený podľa návrhu nemeckého sochára Hermanna Kurta Hosaeusa. Hrobové polia, oplotenia a náhrobky sú dielom Antona Müllera. Na cintoríne leží spolu
439 nemeckých, 281 rakúsko-uhorských a 43 ruských vojakov. Zo starostlivo upraveného cintorína je krásny výhľad na okolie.
2. mája 1915 na ruské opevnenia obkolesené zásekmi z ostnatého drôtu a mínovými poľami zaútočili nemecké oddiely pechoty
z 2. Divízie pruskej gardy. Niekoľko hodín ostreľovania však omylom obišlo túto časť ruských línií a počas prechodu cez mínové
polia sa 1. Pluk pruských granátnikov dostal pod paľbu guľometov nepriateľa. Vďaka postupu divízie na zvyšných úsekoch sa im
podarilo získať aj tento vrch, ale pluk bol zdecimovaný, pretože ranených alebo mŕtvych bolo viac ako 600 vojakov.
Vojenský cintorín č. 118 v Staszkóvke – GPS N 49° 44’ 59.8”, E 21° 01’ 01.1”.

Múzeum Poľského letectva – Ústav kultúry malopoľského vojvodstva, al. Jana
Pawła II 39, tel.: +48 12 6409960, info@muzeumlotnictwa.pl, http://www.muzeumlotnictwa.pl; otváracie hodiny: út.–nd. 9.00–19.00; vstup: 14 PLN, zľavn.:
7 PLN, út. vstup bezplatný – GPS N 50° 04’ 35.3”, E 19° 59’ 26.0”.

Żarki

Východný

[23] Obelisk na vrchu Kaim. Na vrchu Kaim (265 m n.m.) Rakúšania postavili poľné opevnenia, najväčšie vysunuté miesto krakovskej pevnosti, ktorá siaha na juhovýchod od línie vonkajšieho
prstenca pevnosti. Táto pozícia sa skladala z piatich bodov odporu a ôsmich krídlových stanovísk. Aby sa ich dalo obsadiť bolo treba od polovice až k dvom kompániám pechoty, vyzbrojenej v 2 až
6 ťažkých guľometov. Počas bojov v decembri 1914 tu došlo ku krva
vej bitke na bajonety s ruskými pešiakmi, ktorí vtrhli do zákopov.
Napokon však Rakúšania prinútili Rusov k ústupu až k Wieliczke.
O rok neskôr na pamiatku tohto víťazstva, bol na vrchu Kaim
odhalený obelisk financovaný veliteľstvom pevnosti Krakov. Tejto v ýznamnej udalosti sa zúčastnili predstavitelia mesta, armády
a duchovenstva. Prítomní oi. boli prezident mesta Krakova Juliusz
Leo, krakovský biskup knieža Adam Stefan Sapieha, a veliteľ pevnosti Krakov generál Karl Kuk. Obelisk nesie nápis: Tu, dňa 6. decembra 1914 vytlačila rakúsko-uhorská armáda najďalej vysunuté oddiely
ruskej armády.

Łowczówek

Vojenský cintorín č. 138 v Bogonioviciach,
fot. J. Gorlach

Łużna-Pustki

Vojenský cintorín č. 123 v Łużnej,
fot. K. Bzowski

Expozícia voskových figurín v Múzeum
PTTK v Gorliciach, fot. M. Czapla

[16] Pevnosť Tonie. Vznikla v roku 1879 ako zemný kryt, vďaka prestavbe získal podobu veľkej obrnenej pevnosti. Odliate z betónu stavby pevnosti boli prikryté obyčajnými hrubými zemnými
plášťmi. Úlohou pevnosti bola ochrana severozápadného rohu vonkajšieho prstenca opevnení pevnosti Krakov a tzv. Olkuského traktu. V rokoch 1902–1908 pevnosť bola modernizovaná od základov
a vybavená vysúvacími obracajúcimi sa vežami typu Senkpanzer
M.2 s delami kalibru 8 cm – bol to jediný objekt, kde sa používal
najmodernejší vo vtedajšej dobe typ delostreleckých veží. Takmer
úplné sa dodnes zachovali v pravom krídle bloku, v ľavom sú už
v niečo horšom stave. Patria k vzácnym unikátom strednej Európy – podobné veže sa zachovali napr. vo Verdun a Kodani. V roku
1914 pevnosť sa nezúčastila bojov v bojoch s ruskými vojskami.
V neskoršom období ho dlhý čas využívalo vojsko, napr. ako sklad
munície a výbušných materiiálov.

[34-35] Vojenský cintorín č. 350 oddelenie legionárov na
mestskom cintoríne. V juhozápadnej časti mestského cintorína
na ul. Rejtana je veľké vojenské oddelenie, čiže vojenský cintorín č. 350 [34] X. Limanovského okruhu, ktorý navrhol Gustav
Ludwig. Pôvodne bol oveľa väčší, ale po určitom čase sa tu čiastočne postavili nové súkromné hroby. Najcharakteristickejší element cintorína, ktorý môže byť vidieť z veľkej diaľky je polokrúhle
stĺporadie obklopujúce vysoký ústredný obelisk so sochou rytiera opretého o mohutný meč. Spočíva tu 905 rakúsko-uhorských,
119 nemeckých a 252 ruských vojakov, ktorí boli zabití v novembri
a decembri 1914, počas ťažkých bojov a ktorí zomreli v nemocnici
v Novom Sączu v nasledujúcich mesiacoch.
Na tomto cintoríne sa nachádza aj vojenské oddelenie [35].
Uprostred dlhého múru sa tu vyníma socha vojaka v uniforme legionára v čiapke maciejovke na hlave, a nápis: Pre Teba Poľsko – a pre
Tvoju slávu 1914–1918. Nachádzajú sa tu hroby 19 legionárov padlých
počas vojny ako aj pochádzajúcich z Nového Sącza, a padlých v neskorších rokoch. Venoval ju Zväz legionárov v roku 1927.
Oddiely legionárov boli aj vo vojskách, ktoré uvoľnili Novy Sącz
z ruských rúk v decembri 1914.

Gorlice

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

Pevnosť Kosocice, fot. J. Gorlach

Vojenský cintorín č. 60 v Małastove – GPS N 49° 32’ 38.0”, E 21° 14’ 37.5”.

[33] Dub Slobody. V centrálnej časti novosadeckého parku Planty Miejskie rastie mohutný dub. Strom je symbolom znovuzískania
nezávislosti Poľska po vyše storočnom zajatí. 11. novembra 1918
– v deň získania nezávislosti ho spontánne posadili sadeckí vlastenci. Na prelome októbra a novembra sa im podarilo odzbrojiť rakúsko-uhorské oddiely ubytované v Novom Saczi a prevzať civilnú
moc. Sprisahancami boli predovšetkým členovia Poľskej vojenskej
organizácie; patrili k nim aj Poliaci, ktorí v rakúsko-uhorskej armáde plnili dôstojnícke funkcie.
Po určitom čase sa táto časť Plánt s Dubom Sobody stala miestom organizovania vlasteneckých stretnutí. Strom vytrval roky hitlerovskej okupácie aj komunistické časy a v roku 1988 vedľa neho
bol umiestnený pamiatkový kameň s nápisom „Dub Slobody – 1918”.

Dub Slobody v Novom Sączu,
fot. J. Gorlach

Pevnosť Grębałów, fot. J. Gorlach

[36] Vojenský cintorín č. 60. Tak ako všetky objekty v I (żmigrodzkom) cintorínovom okruhu, aj vojenský cintorín na Przełęczy
Małastovskej navrhol Dušan Jurkovič. Nekropola obklopená dreveným plotom bola starostlivo rekonštruovaná. Sú tu pochovaní padlí
vojaci z rakúsko-uhorskej armády – 174, medzi ktorými je aj mnoho Poliakov. Na cintoríne môžete vidieť charakteristické pre Jurkoviča drevené náhrobné kríže a originálnu drevenú „macevu“ na
hrobe Mendela Broda, rakúsko-uhorského vojaka židovskej národnosti. Na cintoríne tiež stojí štíhla budova so šindľovými strieškami
a krížovou kompozíciou, ktorá na prvý pohľad vyzerá ako kaplnka.
Na tomto území prebiehali boje nielen pri Gorliciach, bojovalo
sa už v skorších zimných mesiacoch, keď 8. Armáda gen. Brusilova opätovne útočila na línií Karpát, s cieľom predrať sa cez horské
priesmyky do Dunajskej kotliny.

Novy Sącz

Dub Slobody – Planty Miejskie, ul. Długosza/Jagiellońska – GPS N 49° 37’
12.8”, E 20° 41’ 38.4”.

[20] Komplex skladov c. k. armády. Bol postavený v rokoch
1905–1915 na sever od hlavnej stanice, na Rakovickej ulici. Patrili sem továreň na mäsové konzervy (vybavená v chladiareň a mraziareň), pekáreň a… továreň na výrobu marmelády. V skladoch sa
uschovávali zásoby obilia, kaše, ryže, zeleniny, zemiakov, cukru,
korenín ale aj palivo a výbava pre niekoľko tisíc vojakov. V komplexe sa vyníma objekt, ukončený v roku 1911 objekt č. 4. Podzemná časť stavby je omnoho priestrannejšia ako nadzemná časť. Boli
tu postavené vystužené stropy, mechanická a gravitačná ventilácia ale aj špeciálny tunel k neďalekej rampe pri železničnej vlečke.
Tieto ochranné opatrenia boli nevyhnutné, pretože tu sa nachádzalo veliteľstvo pevnosti Krakov. V budove má dnes sídlo Múzeum
Krajinskej Armády, hoci jeho zbierky sú spojené najmä s históriou Poľského Podzemného Štátu z obdobia 2. svetovej vojny, medzi
exponáty patria pušky, bajonety a šable z 1. svetovej vojny.

Obelisk na hranici rakúskeho a ruského záboru, Michałowice-Komora – GPS
N 50° 08’ 21.3”, E 19° 58’ 09.9”.

[8-9] Vojenské oddelenie na farskom cintoríne a pomník
Obetí 1. svetovej vojny.
Pamiatkou bojov, ktorých sa neďaleko Skaly v novembri 1914 zúčastnili oddiely rakúsko-uhorských a ruských vojsk sú oi. vojenské oddelenia [8] na farskom cintoríne v Skale. Boli tu pochovaní 63 rakúsko-uhorskí a 240 ruskí vojaci. Na jednom z vojenských
oddelení v súčasnosti stojí neveľká drevená strieška chrániaca kríž,
na druhom je postavený kríž zo zváraných delostreleckých nábojníc. Pred vchodom na cintorín bol po vojne postavený pomník Obetí
1. svetovej vojny [9]. Je venovaný obyvateľom Skaly, padlým
počas bojov za nezávislosť alebo zabitým v januárovom povstaní
a cez obidve svetové vojny. Zo Skaly pochádzali aspoň 4 legionári, ktorí padli na východnom fronte Veľkej vojny v roku 1914 počas
bojov na jeseň a v zime oi. pri Krzywopłotoch – na pomníku je pripevnená im venovaná pamiatková tabuľa.
Vojenské oddelenia– farský cintorín v Skale, ul. Rzeźnicza – GPS N 50° 13’ 34.2”,
E 19° 51’ 14.1”. Pomník Obetí 1. Svetovej vojny, ul. Krakowska/Rzeźnicza – GPS
N 50° 13’ 34.0”, E 19° 51’ 23.2”.

[17] Pevnosť Rajsko. Táto delostrelecká pevnosť postavená v rokoch 1881–1884 bola jedným z najväčších objektov tohto druhu v celej habsburskej monarchii – jeho povrch činí približne 2600 m2. Je
postavená na vrchu Rajsko, ktorý je v okolí najvyšší (349 m n.m.),
vďaka čomu je výborným pozorovacím bodom.
Pevnosť Rajsko je jednou z prvých pevností, ktoré boli postavené pri použití liateho betónu – tento materiál slúžil k odlievaniu
monolitických balvanov kasární, krytov alebo kaponiér a priečok,
ktoré vo väčšine prípadov boli prikryté hrubými zemnými plášťmi
v súlade so zásadami vtedajšej architektúry. Patrila ku kľúčovým
objektom juhovýchodného rohu pevnosti – jeho dobytie alebo likvidácia unemožnila útok na skupinu pevností Kosocice a Prokocim.
To bola príčina, prečo v decembri 1914 ruské delostrelectvo ostreľovalo tento objekt najsilnejšie. Rusi však nedisponovali ťažkými delami, preto pevnosť neutrpela žiadne väčšie škody.

Pevnosť Grębałów – TKKF „Przyjaciel Konika”, ul. Geodetów (vjazd z ul. Kocmyrzowska), tel.: +48 12 6456616, http://www.przyjacielkonika.republika.pl; návštevy
sú možné počas otváracej doby v žrebčinci – GPS N 50° 05’ 41.6”, E 20° 04’ 04.6”.

[11] Obelisk na hranici rakúskeho a ruského záboru. Cez
dedinu Michałowice kedysi prechádzala hranica medzi rakúskym
a ruským záborom. V lete 1914 túto hranicu prekročila I. Kádrová
kompánia Poľských légií smerujúca na Kielce, cieľom boja o nezávislosť Poľska.
V roku 1936 bol v Michałoviciach postavený obelisk s nápisom: Na
tomto mieste na rozkaz veliteľa Józefa Piłsudského, Prvá Kádrová kompánia Poľských légií dňa 6. augusta idúc do boja o česť a slobodu vlasti
zbúrala hraničné stĺpy bývalých okupantských štátov. Takto legionári
symbolicky odvrhli stanovené pred vyše 100 rokmi rozdelenie Poľska medzi tri mocnosti. Toto gesto malo podčiarknuť, že cieľ ich
bojov je nielen odstrániť okupantské orgány ale zlúčiť poľské územia a získať nezávislosť.

Obelisk v Michałoviciach-Komorze,
fot. J. Gorlach

Vojenský cintorín Jangrot – Cieplice,
fot. J. Gorlach

Vojenský cintorín v Rzepline pri ceste do Cianovíc – GPS N 50° 12’ 37.2”, E 19°
53’ 37.7”. Vojenský cintorín v Rzepline pri ceste do Krasienic – GPS N 50° 12’
36.6”, E 19° 54’ 51.0”.

Michałowice

[7] Vojenský cintorín Jangrot – Cieplice. Na cintoríne v Ciepliciach leží 2014 rakúsko-uhorských a 561 ruských vojakov. Na Jure
Krakovsko-Częstochovskej je tento cintorín z hľadiska počtu pochovaných v čase 1. svetovej vojny najväčší. Na východ a na sever od neho sa
v lese zachovali línie zákopov a na západ – časti rezervnej línie.
Okolie Cieplic a Jangrotu boli v novembri 1914 arénou ťažkých bojov medzi rakúsko-uhorskými a ruskými oddielmi. Opakované útoky a protiútoky spôsobili v obidvoch družinách veľké straty a dedina
Jargot niekoľkokrát prechádzala z rúk do rúk – V. Korpus z 1. Rakúsko-uhorskej armády tu bojoval s elitnými ruskými gardovými
divíziami. Rakúsky útok zo 17. novembra v lese severne od Cieplic
priniesol úspech a umožnil zajať ležiacu na severnej strane lesa dedinu Gołaczewy. Boje prebiehali tiež na rozsiahlej Sułoszovskej náhornej plošine medzi Sułoszovou, Jangrotom, Trzyciążom a Zadrożem.

[5] Vojenský Cintorín Ogonów. Na vojenskom cintoríne Ogonów
[18] v Kalisiu spočíva 855 vojakov, ktorí padli v dňoch 18.–27. novembra 1914 alebo neskôr umreli vo vojenskej nemocnici vo Wolbromiu. Medzi 773 rakúsko-uhorských vojakov z 1. Armády gen. Victora Dankla patria Česi, Rakúšania, Poliaci, Maďari a Slováci. Bol
tu pochovaný aj poľský legionár. Hneď vedľa sú hroby 81 ruských
vojakov z 9. Armády gen. Platona Lečického. V novembri 1914 sa
ruská ofenzíva na Krakov a Sliezsko, tzv. parný valec, pribižovala
k Jure Krakovsko-Czenstochovskej. Oddiely 9. Ruskej armády, ktorej veliteľom bol generál Platon Lečický na línii vápencových skál
narazili na pripravené k obrane rakúsko-uhorské vojská 1. Armády gen. Victora Dankla. Neďaleko Krakova sa k protiútoku pripravovala časť 4. Rakúsko-uhorskej armády pod vedením arcivojvodu
Jozefa Ferdinanda. V okolí dediny Kaliś prebehli ťažké boje – front
sa zastavil na približne šesť týždňov.

rasa Východného Frontu 1. Svetovej Vojny v Malopoľskom vojvodstve vás zavedie
na miesta, ktoré v rokoch 1914-1915 boli
scénou kľúčových bojov na východnom fronte 1.svetovej vojny. Putovanie je najlepšie začať v Krakove. Mohutné opevnenia pevnosti
Krakov, ktorá hrala dôležitú úlohu v bojoch ku
koncu roku 1914 severne aj južne od hlavného
mesta Malopoľska, dodnes udivuje svojim rozmachom. V Krakove sa tiež nachádza Múzeum
Poľského letectva so zachovanými originálnymi bojovými lietadlami z Prvej svetovej vojny.
Z Krakova odpochodovala povestná I. Kádrová
kompánia Jozefa Piłsudského – po jej stopách
sa dnes môžete dostať na miesta, kde bojovali
poľské strelecké oddiely a neskôr Poľské légie.
Trasa vedie na sever od Krakova na bojiská spojené s bitkami na Jure Krakovsko-Czenstochovskej, ktoré sa udiali v novembri 1914 a kde na
začiatku roku 1915 prebiehali boje pri Łapanove a Limanovej, ďalej na územia, kde sa na
začiatku mája 1915 odohrala prelomová víťazná pre Rakúsko-Uhorsko a Nemecko bitka pri
Gorliciach. Napokon nás cesta zavedie do malebných Nízkych Beskydov, ktoré sú plné vojenských pamiatok. Zas pri návšteve Tarnova
môžete vidieť stavby spojené s obdobím Veľkej vojny, ako napríklad bývalé kasárne alebo
vojenskú nemocnicu a cestujúc na juh sa oplatí navštíviť bojiská pri Łowczóvku, kde sa v decembri 1914 odohrala bitka, ale aj čarovné vojenské nekropole tarnovskej zeme.

Vojenský cintorín v Rzepline pri ceste do
Krasienic, fot. K. Bzowski

Skała

Kaliś

Vojenský cintorín Ogonów v dedine
Kaliś, fot. J. Gorlach

[10] Dva vojenské cintoríny. Prvý cintorín sa nachádza na západnej strane dediny. Je to hromadný hrob vo tvare kurhanu zakončený malým betónovým krížom. Funkciu oplotenia spĺňa reťaz
rozpätá medzi kamennými stĺpčekmi. Druhý cintorín s pomníkom vo tvare kaplnky je položený na druhej strane dediny. Vôkol
kaplnky sa nachádzajú mohyly, kde sú postavené betónové kríže.
Nie je známy presný počet zabitých pochovaných na týchto cintorínoch – známe je iba to, že spolu tu leží 583 rakúsko-uhorských
a 461 ruských vojakov.
Okolie Rzeplina patrili ku kľúčovým pozíciám rakúsko-uhorskej
obrany. V dňoch 16.–18. novembra 1914 tu prebiehali boje s vybranými gardskými divíziami cárskej armády, dochádzalo tu k bojom na
bajonety. V dedine sa bojovalo doslova o každé gazdovstvo, ktoré
skôr nezničil oheň alebo delostrelecké bombardovanie.

[6] Miesto bitky pri Krzywopłotoch a oddelenie legionárov na farskom cintoríne v Bydline. V zalesnenom okolí Hory sv. Kríža pri Krzywopłotoch v dňoch 16.–19. novembra 1914
došlo k stretu legionárov z 1. Pluku pechoty a rakúsko-uhorských
vojakov s cárskou 9. Armádou gen. Lečického. Pasívne správanie
zvyšku rakúsko-uhorských vojsk zapríčinilo veľké straty Poliakov.
Na farskom cintoríne v Bydline, na východnej strane Hory Svätého kríža sa nachádza veľké oddelenie legionárov s okázalým kamenným krížom. Medzi 46 padlými vojakmi Poľských légií
tu leží oi. poručík Stanisław Paderewski, nevlastný brat slávneho klaviristu Ignáca Jána Paderewského. Na tomto cintoríne sa takisto nachádza vojenské oddelenie s troma hromadnými hrobmi
s 284 rakúsko-uhorskými a ruskými vojakmi. Trochu vyššie, na
druhej strane cesty na zalesnenom vrchu sa týči zrúcanina neveľkého hradu, okolo ktorého sú vidieť zvyšky zákopov.

Palác v Mirove – Komplex škôl W. Witosa, ul. Witosa 10, tel.: +48 12 38 38010,
http://zsppksiaz.republika.pl – GPS N 50° 26’ 25.7”, E 20° 08’ 57”. Vojenské oddelenie – farský kostol v Książu Wielkim, ul. Jana Łaskiego – GPS N 50° 26’
41.8”, E 20° 08’ 40.0”.

[14] Pevnosť Grębałów. Objekt vznikol v rokoch 1897–1899. Skladá
sa oi. z kazamatového korpusu, voľne stojacieho traditora a opevnenej kaponiéry situovanej v prírodnej rokli, ktorá blokovala rokľu, vďaka čomu sa stala nesmierne ťažkou prekážkou k zdolaniu.
Úlohou tohto objektu bola kontrola roviny, ktorá sa tiahne od svahu Visly a obrana železničnej trate smerujúcej k hranici s ruským
záborom. O sile ohňa pevnosti rozhodovali štyri delá v rotujúcich
obrnených vežiach – dnes môžete pozorovať ich plechové rekonštrukcie – a ďalšie štyri delá v podzemných chodbách. V dňoch
20.–22. novembra 1914 sa tento objekt zúčastnil tzv. prvej bitky
o Krakov, podporujúc ohňom protiútok 4. rakúsko-uhorskej armády proti 9. ruskej armáde, ktorá sa približovala k pevnosti. Dnes tu
pôsobí oi. jazdecký klub.

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
Novy Sącz (Nowy Sącz): ul. Szwedzka 2, 33-300 Novy Sącz, tel.: +48 18 4442422, it.nowy-sacz@msit.malopolska.pl,
www.cit.com.pl
Novy Targ: Rynek 1, 34-400 Novy 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
Tarnov (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
Wadowice: ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice, tel.: +48 33 8732365, it.wadowice@msit.malopolska.pl, www.it.wadowice.pl
Wiśniowa: Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa, tel.: +48 12 2714493, it.wisniowa@msit.malopolska.pl, www.ug-wisniowa.pl
Witów: Witów 239A, 34-512 Witów, tel.: +48 18 2071898, it.witow@msit.malopolska.pl, www.koscielisko.com.pl
Zakopane: ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane, tel.: +48 18 2012004, it.zakopane@msit.malopolska.pl, www.zakopane.eu
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