
I. wojna światowa  
trwała od 28 lipca 1914 r. do 11 listopada 1918 r. 

pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, 
Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami 

i Stanami Zjednoczonymi,  
a państwami centralnymi 

(Trójprzymierzem),  
tj. Austro-Węgrami i Niemcami,  

wspieranymi przez Imperium Osmańskie 
oraz Bułgarię. 

 
I. Wojna Światowa, zwana Wielką Wojną była jednym 
z najkrwawszych konfliktów w dziejach ludzkości. Na wszystkich 
frontach tej okrutnej wojny zginęły miliony żołnierzy. Ogień 
walk ogarnął całą Europę. Ogromne straty wśród walczących wojsk 
spowodowane były użyciem nowoczesnych środków niszczących 
(karabiny maszynowe, artyleria szybkostrzelna i wielkokalibrowa, 
granaty, gazy bojowe).  
 
Dodatkowo ogromna determinacja walczących, złe dowodzenie 
i błędna strategia wojenna przyczyniły się do niespotykanych 
w innych wojnach strat wśród żołnierzy.  
 
Ogrom krwawych zmagań nie ominął także Podkarpacia, 
a szczególnie terenów dzisiejszych Bieszczadów. Przełom roku 1914 
i 1915 okazał się najbardziej krwawym i wyniszczającym okresem dla 
tych terenów w ostatnim tysiącleciu. Zniszczeniu uległo tysiące 
domów, kościoły, cerkwie i zabytki. Wiele osad zostało całkowicie 
zniszczonych i wyludnionych. Tereny, które należały do jednych 
z najgęściej zaludnionych w Europie, a zarazem do najbiedniejszych 
zostały dotknięte ogromnymi zniszczeniami. 



Wystawa 
1914-1918 

„Sokół”, a niepodległość dla Sanoka i dla Polski 
 

Plan: 
1. Przygotowania do walki o niepodległość:  
1.1. 1867 – powstanie „Sokoła” we Lwowie,  
1.2. 1889 – powstanie „Sokoła” w Sanoku. 

2. Hymn Sokoli i Sztandar Sokoli, zastępujące Hymn i Flagę Narodową 
3. 1914-07-28 – Początek I. wojny światowej  
4. 1914 – Narodziny Legionów 
5. 1914-08-29 – 1914-08-05 – Trasa marszu Legionu Wschodniego:  

                                                 Lwów-Sanok 
6. 1914 – Akcja pozyskiwania pieniędzy na potrzeby wojny 
7. 1914 – I wojna światowa w Bieszczadach – ciężkie walki z armią 

rosyjską – ogromne straty 
8. 1914-1916 – Mapka – Działania Legionów  
9. 1914-09-03 – Wkroczenie wojsk rosyjskich do Lwowa 

   10. 1914-1915 – Cmentarze wojenne 

11.  Żołnierze, oficerowie, dowódcy I. wojny 
12.  1918-11-01 –Przejęcie władzy w Sanoku na rzecz Państwa Polskiego 
13.  Broń I. wojny światowej 
14.  1918-03-14 – Komitet Obywatelski Polek w Sanoku apeluje 

o składanie choćby najdrobniejszych ofiar na rzecz funduszu 
samoobrony narodowej 

15.  1918-11-11 – Rada Regencyjna przekazuje władzę Józefowi 
Piłsudskiemu 

16.  Gromobój – polski pociąg pancerny (wykonany w Sanoku), z okresu 
walk polsko-ukraińskich w latach 1918-1919 

17.  Adam Pytel (1856-1928) – zasłużony dla Sanoka 
18. 1919 – Przygotowania do wojny z Rosją 



Materiały na wystawę pochodzą ze zbiorów: 

� Pawła Sebastiańskiego, 
� Andrzeja Budzickiego, 
� Bronisława Kielara, 
� ze źródeł ogólnodostępnych. 

 
Wystawę przygotował: Bronisław Kielar 

 
Każdy może uzupełnić wystawę, nadsyłając materiał 

dotyczący okresu: 1914–1920, na adres: 
sokol@sokolsanok.pl 

 

 

 
 



 



W Sanoku, tuż przed wojną 

1914 

Teatr 
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Bal 



Sanocka Tarcza Legionów 
1914-191… 

KRÓLEWSKIE WOLNE MIASTO SANOK LEGIONOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obecnie Tarcza z wymazanym słowem LEGIONOM, 

umieszczona jest na Sali Herbowej w Sanoku 



W czasie, kiedy Polski nie było na mapie,  

Hymn Narodowy  

zastąpiony był Hymnem Sokolim: 

Ospały i gnuśny zgrzybiały ten świat, 

na nowe on życia koleje, 

z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad, 

i duch i ciało w nim mdleje. 

Hej, bracia Sokoły, dodajcie mu sił, 

by ruchu zapragnął,  

by powstał i żył! – bis 

W niemocy senności i ciało i duch 

na próżno się dźwiga i łamie. 

Tam tylko potężnym i twórczym jest duch, 

gdzie wola silne ma ramię. 

Hej bracia, kto ptakiem  

przelecieć chce świat, 

niech skrzydła sokole  

od młodych ma lat! 

                        Słowa: Jan Lam (1838–1886) 
                                        Muzyka: Wilhelm Czerwiński (1837-1893) 

 



W czasie, kiedy Polski nie było na mapie,  

Flaga Narodowa Polski  

zastąpiona była Sztandarem  Sokolim 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1908 
Sokoli na sanockim Rynku 

Długo trwały przygotowania Sokołów do walki o niepodległość. 
 

Po Powstaniu Styczniowym (1863/64) okazało się, że Polacy nie są przygotowani do 
walki o niepodległość, ich stan organizacyjny, mentalny i fizyczny jest fatalny – nie ze 
swej winy. Nie potrafią skutecznie walczyć o wolność Ojczyzny. 

Patrioci dążący do odzyskania niepodległości wiedzieli, że na potęgę armii składa się siła 
moralna, talent wodzów, znajomość sztuki wojennej oraz żołnierz, który dzięki swej 
dzielności fizycznej i moralnej, potrafi wszystkie te środki zastosować aby odnieść 
zwycięstwo, a następnie odpowiednio je zagospodarować. 

Kilka lat po powstaniu, w 1867 r. powstaje we Lwowie pierwsze Gniazdo „Sokoła”.  
Idea sokola rozprzestrzenia się po wszystkich „zaborach”.  

W Sanoku utworzono TG „Sokół” w 1889 r. 
1896 –Rada Miasta daruje grunt „Sokołowi” pod budowę Domu Sokoła. 
1900 – „Sokół” wprowadza się do swojej sali gimnastycznej (10 m x 20 m). 
1907 – Oficjalne oddanie Domu Sokoła do użytku. 
1908 – Wielkie święto – poświęcenie sztandaru sokolego, Zlot Sokoli,  
               ~500 mundurowych Sokołów (na powyższym zdjęciu). 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, zgodnie z ideałami jego twórców ma na celu:  

� podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej,  
� podnoszenie i rozwój życia umysłowego i sportowego w społeczeństwie  
� kształtowanie postaw patriotycznych,  

zgodnie z sokolim zawołaniem „w zdrowym ciele, zdrowy duch". 



Kraków, 16 sierpnia 1914 r.

 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1914 – Przegląd Sokoli Nr 8, 9, str. 2 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1914 – Przegląd Sokoli Nr 8, 9, str. 2 



 

 

 

1914 – Przegląd Sokoli Nr 8, 9 str.3 



1914 – Przegląd Sokoli Nr 8, 9, str. 3 i 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie Polowe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1914 – Przegląd Sokoli Nr 8, 9, str. 4 



1914 – Przegląd Sokoli Nr 8, 9, str. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1914 – Przegląd Sokoli Nr 8, 9, str. 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1914 – Przegląd Sokoli Nr 8, 9, str. 11 



LEGION PUŁAWSKI 
14 sierpnia 1914 roku naczelny wódz armii rosyjskiej, wielki książę Mikołaj Mikołajewicz wydał krótką 
odezwę do narodu polskiego. Głosząc „godzinę z Wielką Rosją” obiecywał: Niechaj się zetrą granice 
rozcinające na części naród polski.  

Niechaj połączy się, w jedno ciało pod berłem Cesarza rosyjskiego. Pod berłem tym odrodzi się Polska, 
swobodna w swej wierze, języku i samorządzie”.   

Strasznie to niektórych uradowało zwłaszcza że Austro-Węgry i Niemcy nie zdobyty się na żadną 
deklarację w kwestii polskiej. 

(Koncepcja „trialistyczna”, przewidująca po zwycięstwie nad Rosją wejście Polski, złożonej z Galicji 
i Królestwa do związku Austrii i Węgier upadła, wskutek nieprzejednanej postawy polityków 
węgierskich).  

Nikt nie zauważył, że z prawno-międzynarodowego punktu widzenia deklaracja ta nie miała w ogóle 
żadnej wartości, jako ze była podpisana nie przez głowę państwa - Cara, ale przez dowódcę wojskowego. 
Mimo to zapanowała w Królestwie wśród części środowisk lojalistyczno-ugodowych swoista euforia. 
Polak — oficer rosyjski podpułkownik Witold Gorczyński wystąpił z pomysłem otworzenia u boku armii 
rosyjskiej pomocniczych i ochotniczych oddziałów polskich, mających na celu „bojowe działania 
partyzanckie na tyłach i na skrzydłach nieprzyjaciela”.  

W końcu października 1914 roku rozplakatowano na murach Warszawy odezwy wzywające do 
wstępowania w szeregi polskich, u boku Rosji walczących „legionów”. 10 listopada 1914 roku oddziały 
te, złożone z Polaków w ochotniczej służbie Rosji, otrzymały oficjalnie nazwę „Legionów”. Formowane 
były głównie w Puławach, stąd wzięła się ich historyczna nazwa.  

Od stycznia 1915 roku organizacją tych sił kierował Komitet Narodowy Polski, złożony głównie z ludzi 
Stronnictwa Polityki Realnej i Ligi Narodowej. Wyszły z tego w końcu dwa „legiony”, w Puławach 
i w Warszawie, w sumie około 4 tysięcy żołnierzy.  

W parę miesięcy później nakazano usunięcie znaku „LP” z mundurów formacji, wprowadzono 
przymusowo rosyjski język korespondencji i komendy, wreszcie w lutym 1915 roku przemianowano to 
wszystko na 739. i 740. Grupę oraz w kawalerii 104. I 105. Sotnię „opołczenija„ (pospolitego ruszenia), 
rzucając tych Polako-Rosjan do walki na najcięższym odcinku frontu; latem 1915 roku oddziały 
walczące pod dowództwem podpułkownika Antoniego Reutta straciły 90 procent swoich stanów 
i praktycznie przestały istnieć. W każdym razie była to jedyna w historii (do czasów formowania w 
stalinowskiej Rosji „dywizji kościuszkowskiej” w 1943 roku; Andersa tu liczyć nie wolno) próba 
zbrojnego wystąpienia Polaków po stronie Rosji. W tym stanie stało się jasne, że obietnice manifestu 
z 14 sierpnia 1914 roku rząd petersburski rozumie nie jako odbudowę chociażby Królestwa Polskiego 
z 1811 roku, ale jako najwyżej wprowadzenie języka polskiego na równi z rosyjskim do rosyjskiej 
administracji ziem polskich. 

O te podziały ostentacyjne powstał potem spór narodowy i były poglądy iż dzielono się ówcześnie 
zadaniami dla realizacji jednej sprawy polskiej. Nie przekonuje to, zwłaszcza w świetle dziejów Polski 
późniejszej: 1945-1985.  

Już w roku 1914 było oślepiająco jasne, że mimo koniunkturalnego związku azjatyckiej Rosji 
z mocarstwami Zachodu – związki Polski z Zachodem może ocalić tylko, bez względu na wynik wojny, 
współpraca z federacją Austro-Węgier i Niemcami.  

Był to bowiem kulminacyjny moment szans Sprawy polskiej: otwarta wojna Niemiec z Rosją.      

KALENDARZ HISTORYCZNY – 1 sierpnia XX Wiek 

 



Trasa Legionu Wschodniego 
29.08.1914 - 5.08.1914 

Kpt. Józef Hallerr, w dniu 29 sierpnia 2014 r. wyszedł ze Lwowa 
z Legionem Wschodnim, który składał się z jednego pułku zorganizowanego 
całkowicie i częściowo uzbrojonego oraz z drugiego pułku, do którego wielu 
ochotników zgłosiło się tuż przed wymarszem. Ten drugi pułk nie był 
uzbrojony i tylko częściowo umundurowany, a cały tabor brygady Legionu 
Wschodniego składał się z kilku zaledwie wozów. 
  

Trasa marszu:  
Lwów, Lubień Wielki, Rudki, Sambor (Sąsiadowice), 
Chyrów (Tarnawa), Ustrzyki Dolne, Lesko do Sanoka. 

Przez dwa tygodnie (5-19 września 1914) Legion Wschodni stacjonował 
w Sanoku, gdzie opiekę nad nim roztoczył prezes sanockiego gniazda PTG 
„Sokół” Adam Pytel, a wsparcia udzielali Sokoli i ludność miasta.  

Wielu z sanockiej młodzieży sokolej zgłosiło wtedy swój akces do Legionu 
i w ten sposób powiększyło jego szeregi. 

Po postoju w Sanoku, kilkutysięczny Legion (~7 tyś. osób) został 
przewieziony koleją do Jasła, a następnie do Mszany Dolnej.  

Józef Haller zaś, z sokolim oddziałem konnym wyruszył z Sanoka, drogą przez 
Rymanów, Iwonicz, Duklę do Jasła, aby w tej drodze przeprowadzić 
ostateczną eliminację i tak szczupłej kawalerii, którą starał się doprowadzić 
do odpowiedniej sprawności.  

Na podstawie: Pamiętnik Józef Haller - 2015 



1914 
Przemarsz Legionu Wschodniego ze Lwowa do Sanoka 

 
W książce pt. „3. Pułk Legionów – 1914-1934” wydanej w Jarosławiu w 1934 r., 
kapitan Stanisław Librewski podaje następujące informacje:  
 „W sobotę dnia 29 sierpnia 1914 r. zebrał się Legion Wschodni, złożony 
w przeważającej części z drużyn sokolich, na ulicy Akademickiej, Placu Fredry i ulicy 
Romanowicza w ordynku przygotowanym do wymarszu, tudzież mieszkańcy Lwowa 
celem pożegnania swoich najbliższych; pod pomnikiem Mickiewicza stanęli 
członkowie sekcji wschodniej Naczelnego Komitetu Narodowego z Tadeuszem 
Cieńskim i hr. Skarbkiem na czele, obok stanęli przedstawiciele Związku Sokolego 
z prezesem dr. Fiszerem, około godz. 9 z rana po odbytym przeglądzie stanął w gronie 
tych osób komendant Fijałkowski. Zagrała trąbka, pułkownik Haller na koniu na czele 
drużyn liczących blisko 3000 osób, przedefilował wśród głośnych okrzyków 
zgromadzonych na placu Mariackim.  
 
Na drugi i trzeci dzień wyszła reszta Legionistów około 1500 ludzi. Za drużynami 
podążyli: hr. Skarbek, jako przewodniczący sekcji wojskowej i Stanisław Biega, jako 
kwatermistrz. Na tym zakończyły się działania Związku Sokolego; Legion 
Wschodni wszedł pod opiekę sekcji wschodniej N.K.N. i tenże miał obowiązek 
legionem się opiekować. Drużyny odmaszerowały na Skniłów, Stawczany do 
Lubienia według następującej marszruty: 

� sobota, 29 sierpnia - Lubień Wielki - obiad i kolacja, noclegi śniadanie, 
� niedziela, 30 sierpnia - wymarsz do Rudek. W Rudkach obiad, msza 

połowa, wieczerza, nocleg i śniadanie, 
� poniedziałek, 31 sierpnia - marsz do Sambora, tamże obiad, wieczerza, 

nocleg i śniadanie. 
� wtorek, 1 września - marsz ze Sambora przez Felsztyn do Chyrowa, 
� środa, 2 września - całodzienny odpoczynek w Chyrowie, 
� czwartek, 3 września - marsz przez Chyrów do Ustrzyk, 
� piątek, 4 września - marsz do Sanoka. 

 
Trasa marszu:  
Lwów przez Skniłów i Stawczany, do Lubienia Wielkiego, Rudki przez Felsztyn, 
do Sambora (Sąsiadowice), Chyrów (Tarnawa), Ustrzyki Dolne, Lesko do Sanoka.  
 
Według raportu z dnia 5 września 1914 r. stan Legionu Wschodniego, który składał 
się z dwóch pułków (mowa tylko o tych, którzy byli uzbrojeni i umundurowani) był 
następujący: 

baon 390 ludzi stacjonował w Sanoku, 
baon 357 ludzi stacjonował w Krośnie, 
baon 544 ludzi stacjonował w Rymanowie, 
baon 830 ludzi stacjonował w Bykowcach, Zarszynie, Dolinie i Zahutyniu, 
baon 491 ludzi stacjonował w Brzozowie. 

Razem z dowództwem: 2760 ludzi. 
 
Pobyt w Sanoku został przerwany na rozkaz władz wojskowych austriackich, które zapowiadając 
przyjazd do Sanoka Naczelnej Komendy Armii, zażądały opróżnienia zajmowanych przez 
legionistów kwater. Wobec tego legion został przeniesiony do Jasła”. 



3 sierpnia 1914 – Tygodnik Ziemi Sanockiej 

Zwycięska potyczka poczty z Kozakami 

(pod Krzywczą) 

Dn. 24 bm. wyprawiono ostatnią pocztę automobilem wojskowym 
(z Przemyśla) do Sanoka. Do dużego automobilu załadowano 
kilkanaście worków listowych i pieniężnych i pod eskortą 5 żołnierzy 
z karabinami z podurzędnikiem Kosińskim na czele także 
uzbrojonym poczta wyjechała do dnia na Krzywczę. Niedaleko 
Krzywczy pokazali się Kozacy w wielkiej liczbie, p. Kosiński 
obawiając się o całość worków skręcił ku Wapowcom i jakiś czas 
w ukryciu przeczekał. Ponieważ droga zdawała się być wolną, przeto 
śmiało po kilkogodzinnem wyczekiwaniu ruszył automobil dalej.   

Nagle koło Krzywczy zabiegło automobilowi drogę sześciu 
kozaków. W odległości kilkuset kroków zsiedli z koni i poczęli 
ostrzeliwać automobil. 

P. Kosiński jako wysłużony wachmistrz w lot zorjentował się 
w sytuacyi, zatrzymał automobil i przyjął bitwę. Wśród gradu kul 
moskiewskich rzucił całą swą „armię” w tyraliery i począł z za drzew 
dawać ognia.    

Nasi dobrze zakryci w kilka chwil zasypali odsłoniętych kozaków 
gęsto strzałami, kładąc trupem jednego kozaka i raniąc konia 
kozackiego. 

Kozacy widząc, co się dzieje, zostawili zabitego towarzysza 
a sami czemprędzej uciekli. P. Kosiński odniósłszy zwycięstwo 
przeczekał jakiś czas, posłał jednego z żołnierzy po karabin zabitego 
kozaka (jako łup wojenny) i następnie dotarł aż pod Dynów 
szczęśliwie. 

Niestety z pod Dynowa zawrócił z pocztą na wyraźne ostrzeżenie 
naszych patroli. Po drodze usłyszeli jadący za sobą strzał. Znów 
zatrzymali wóz a żołnierze wysłani na zwiady przyprowadzili chłopa 
ruskiego, który pod swą chałupą strzelił z rewolweru. 

Już mieli spełnić nad pojmanym sąd doraźny, ale ponieważ 
chłop płakał i przysięgał, że jest niewinny po stosownej nauczce 
puścili go wolno. 

W nocy 25 z. m. wróciła więc poczta przemyska, przywożąc jako 
trofea wojenne karabin kozacki. 



1914 – Akcja pozyskiwania funduszy na rzecz Legionów 

 



I wojna światowa w Bieszczadach 
 
 
I Wojna Światowa, zwana Wielką Wojną była jednym z najkrwawszych konfliktów w dziejach ludzkości. 
Na wszystkich frontach tej okrutnej wojny zginęły miliony żołnierzy. Ogień walk ogarnął całą Europę. 
Ogromne straty wśród walczących wojsk spowodowane były użyciem nowoczesnych środków 
niszczących (karabiny maszynowe, artyleria szybkostrzelna i wielkokalibrowa, granaty, gazy bojowe).  
 
Dodatkowo ogromna determinacja walczących, złe dowodzenie i błędna strategia wojenna przyczyniły 
się do niespotykanych w innych wojnach strat wśród żołnierzy.  
 
Ogrom krwawych zmagań nie ominął także Podkarpacia, a szczególnie terenów dzisiejszych 
Bieszczadów. Przełom roku 1914 i 1915 okazał się najbardziej krwawym i wyniszczającym okresem dla 
tych terenów w ostatnim tysiącleciu. Zniszczeniu uległo tysiące domów, kościoły, cerkwie i zabytki. 
Wiele osad zostało całkowicie zniszczonych i wyludnionych. Tereny, które należały do jednych 
z najgęściej zaludnionych w Europie, a zarazem do najbiedniejszych zostały dotknięte ogromnymi 
zniszczeniami. 
 
Dlaczego właśnie Wielka Wojna tak okrutnie potraktowała ten rejon Karpat, którego 
częścią są Bieszczady? 
 
W większości dotychczasowych konfliktów, a także w czasie II Wojny Światowej działania wojenne były 
skierowane z zachodu na wschód lub odwrotnie. W tej wojnie było inaczej. Wojska rosyjskie atakowały 
z północnego-wschodu na południe i południowy-zachód, a Karpaty były naturalnym wałem obronnym 
chroniącym Cesarstwo Austro-Węgierskie od Rosji . Przełamanie obrony w Karpatach, a szczególnie 
zdobycie górskich przełęczy było jednym z celów rosyjskiego dowództwa w wojnie z Austro-Węgrami.  
 
Opanowanie przełęczy otworzyłoby drogę dwustutysięcznej kawalerii rosyjskiej drogę w kierunki 
Równiny Węgierskiej co otworzyłoby drogę na Budapeszt. W rejonie Bieszczadów celami natarcia 
Rosjan były przełęcze: Dukielska, Beskid Radoszycki, Łupkowska, Beskid Wołosacki, Użocka. 
Dodatkowo przez przełęcze Użocką i Łupkowską biegły linie kolejowe z Galicji na południe – w owym 
czasie jedyny pewny środek transportu. 
 
Jesienią 1914 roku na froncie Rosyjsko-Austriackim zgromadzono ogromne siły. Po stronie Rosji 
70 dywizji piechoty i 23 dywizje kawalerii zaś po stronie A-W 34 dywizje piechoty i 13 dywizji kawalerii. 
Dawało to w sumie ponad 2 ml. żołnierzy z obu stron.  
 
Listopadowa ofensywa rosyjska zwana „Walcem Parowym” miała na celu zdobycie w kolejności Lwowa 
– Przemyśla – Krakowa. Jednak tylko Lwów udało się zdobyć – Przemyśl oblegano do marca 1915 roku 
zaś pod Krakowem Rosjanie doznali klęski zarówno w walkach o sam Kraków jak i w bitwie pod 
Limanową. Częścią swoich sił Rosjanie wkroczyli w Karpaty – jednak po zdobyciu przełęczy nie potrafili 
tego wykorzystać i zostali zmuszeni do częściowego odwrotu, mimo słabej i niezorganizowanej obrony 
austriackiej. 
 
W styczniu 1915 roku front na terenie Bieszczadów ustabilizował się na linii: 
Komańcza – Chryszczata – Wołosań – Łopiennik- Dwernik Kamień – Ustrzyki Górne – przeł. Użocka. 
  
W połowie stycznia 1915 roku góry Karpaty stały się areną wielkiej ofensywy – tym razem wojska 
Austro-Węgierskie ruszyły z przełęczy Łupkowskiej, Użockiej i Wareckiej w kierunku oblężonego 
Przemyśla. Na tak małym obszarze 25 dywizji A-W rozpoczęło boje z 22 dywizjami Rosyjskimi. Warunki 
pogodowe i kontrofensywa Rosyjska zniweczyła jednak plan odbicia twierdzy Przemyskiej.  
 
Zima 1915 roku była długa i śnieżna, obfitująca w niespodziewane odwilże w ciągu dnia i siarczyste, 
dochodzące do -300C w nocy. Ogromne problemy w przemarszach artylerii i taborów wynikały nie tylko 
z warunków pogodowych ale także z braku odpowiednich dróg pomiędzy górami. Działa rozbierano na 



części i żołnierze przenosili je na własnych barkach brodząc po pas w błocie lub śniegu. Próbowano 
układać także drogi z beli drewnianych – jednak nie zdawało to egzaminu. Dlatego na linii frontu 
brakowało zaopatrzenia, zarówno w żywność jak i w amunicję oraz środki opatrunkowe.  
 
Żołnierze całymi dniami nie dostawali ciepłych posiłków. Na obszarze objętym walkami obowiązywał 
zakaz palenia ognisk. Wśród żołnierzy zamarznięcia w okopach, choroby i głód zbierały równie wielki 
żniwo śmierci co kule, bagnety czy artyleria nieprzyjaciela.  
 
Szczególnie tragiczny był los rannych, którzy z braku sanitariuszy i opieki medycznej dogorywali 
w prowizorycznych lazaretach. Zamarzające zamki w karabinach powodowały, że większość walk 
odbywało się „na bagnety”. 
 
Na zapleczu frontu rekwirowano chłopom zasoby drewna. Nierzadkie były przypadki rozbierania 
chałup aby pozyskać materiał do budowy drogi czy fortyfikacji obronnych.  
 
Rekwirowano także żywność, paszę, bydło owce i świnie. Nawet rozbierano słomiane strzechy i cięto na 
pasze dla koni. 
 
W czasie pierwszych miesięcy 1915 roku ucierpiało wiele osad i wiosek. Zniszczono prawie doszczętnie 
Lutowiska i Baligród. Spłonęły cerkwie w Bystrem, Krywem ,Terce, Beniowej, Wetlinie. Zniszczono 
kościoły w Hoczwi, Uhercach, Lutowiskach. Spaleniu uległ także zamek w Lesku. 
 
Warunki pogodowe, brak zaopatrzenia oraz postawa dowódców nie zwracających uwagi na życie tysięcy 
żołnierzy powodował ogromną determinację wśród walczących. Dochodziło do wielu krwawych 
potyczek. W pobliżu wsi Werlas Austriacy wybili do „nogi” 250-cio osobowy oddział kawalerii 
rosyjskiej. Na stokach Otrytu w obrębie Lutowisk rozegrała się jedna z bardziej zaciętych potyczek tej 
kampanii. Piechota austriacka walcząc w 30. stopniowym mrozie zatrzymała i rozbiła doborowe 
jednostki kawalerii kozackiej. 
 
Walki styczniowo-lutowe mimo, że nie przyniosły oczekiwanych korzyści w postaci odblokowania 
oblężonego Przemyśla to jednak zakończyły się połowicznym sukcesem wojska Austro-Węgierskich. 
Udaremniono kolejną próbę przedarcia się wojsk Rosyjskich przez wał Karpat, a obronę w Bieszczadach 
umocniono na linii: Komańcza, Baligród , Wołkowyja, Otryt, Kiczera Sokolicka. Austriacy odbili także 
zajętą końcem 1914 roku przełęcz Użocką. Sukcesy te okupili jednak ogromnymi stratami. 3 Armia gen. 
Boroevica walcząca na odcinku Łupkowsko-Użockim straciła ogółem 90 tyś. żołnierzy. 
 
Początkiem marca 1915 roku wojsko Austro-Węgierskie podjęło kolejną, heroiczną próbę odblokowania 
Przemyśla. W rejonie Bieszczadów 50 tyś żołnierzy wyruszyło z przełęczy  Łupkowskiej w kierunku 
Baligrodu aby następnie uderzyć na Sanok i Birczę. Jednak odwilż w dzień, a mrozy w nocy 
uniemożliwiły posuwanie się artylerii i taborów i ofensywa utknęła pod Baligrodem. 
 
Stanęli tam przed szykującymi się także do natarcia w kierunku przełęczy Łupkowskiej Rosjanami. 
Doszło do najkrwawszej chyba bitwy w czasie I Wojny Światowej w Bieszczadach. W przeciągu kilku 
dni pod samym tylko Baligrodem straciło życie wg różnych źródeł kilka-kilkanaście tysięcy żołnierzy 
z obu stron. Walcząc po pas w błocie w ciągu dnia zaś w nocy zamarzając w „lodowym pancerzu” 
żołnierze ginęli bez żadnej nadziei. W nocy 10 marca nad walczącymi rozpętał się potężna burza 
śnieżna, która kosztowała podobno życie kilku tysięcy żołnierzy. 
 
W takich warunkach ofensywa austriacka załamała się pod Baligrodem, a wojska rosyjskie przystąpiły 
do kontrnatarcia i zdobyły przełęcz Łupkowską. 
 
Końcem marca skapitulowała także twierdza Przemyska i Rosjanie odblokowali linie kolejowe w tym 
rejonie Karpat, a także przerzucając wojska oblegające do tej pory Przemyśl zyskały ogromną przewagę 
liczebną. 
 
Linia frontu przebiegała teraz przez: Wola Michowa, Wołosań, Łopiennik, połoniny – Wetlińską 
i Caryńską, Szeroki Wierch, Kiczerą Sokolicka. 



 
Wojska rosyjskie ruszyły teraz do zdecydowanego natarcia. Zdobyli Cisnę i uderzyli w kierunku 
przełęczy Użockiej i Beskidu Wołosackiego. Zdobyli Ustrzyki Górne i Wołowate zaś wojska austriackie 
wycofały się ze szczytów połonin w kierunku przełęczy Użockiej. Rosjanie przebijając się przez 
3 metrowe zaspy śnieżne brnęły doliną Wołosatki na Rozsypaniec, a następnie poprzez Połoninę 
Bukowską na przełęcz  Użocką.  
 
Dopiero desperacko broniony przez Austriaków Opołonek zatrzymał Rosyjskie natarcie. Jednak 
Rosjanie zajęli Bukowiec, Heniową i Sianki. Wojska rosyjskie nie zdołały także opanować przełęczy 
Beskid Wołosacki – ich natarcie zatrzymało się na stokach silnie bronionej góry Menczył. 
 
Walki w Bieszczadach stopniowo wygasły w połowie kwietnia 1915 roku. 
Armia rosyjska opanowała całą wschodnią Galicję. Okupiła to jednak ogromnymi stratami. W tym 
rejonie walk w całej kampanii zimowej straciła ok. 1 mln. 200 tys. żołnierzy, a mimo to nie przełamała 
linii Karpat. Również armia austro-węgierska mimo utrzymania linii obrony nie mogła uznać się za 
zwycięską.  
 
Walki na przełomie 1914/15 kosztowały ją stratę 800 tyś żołnierzy i tylko dzięki pomocy swojego 
niemieckiego sojusznika nie musieli opuszczać ostatnich pozycji obronnych. 
Na terenie wschodniej Galicji, a więc także na terenie Bieszczadów rozpoczęła się rosyjska okupacja. 
Wprowadzono rosyjską policję i urzędy. Zaczęły się prześladowania – w szczególności ludności 
żydowskiej. Żydom konfiskowano majątek, a ich samych niejednokrotnie wywożono na Sybir. Np. w 
Przemyślu wywieziono na wschód całą ludność żydowską. Na terenie dzisiejszych Bieszczadów 
realizowano politykę rusyfikacji, a dowódcy wojskowi mieli nieograniczoną władzę na swoim terenie, 
co doprowadzało do nadużyć i rabunków. 
 
Przełomem walk w Karpatach była majowa Bitwa Gorlicka. 2 maja w rejonie Gorlic ruszyła ogromna 
ofensywa austriacko–niemiecka.  
 
Na odcinku 50 km zgromadzono ponad 200 tyś żołnierzy i 1000 dział. Po stronie rosyjskiej było tylko 
100 tyś żołnierzy i ok. 200 dział. Po kilkudniowych zaciętych walkach obrona rosyjska została 
przełamana.  Porażka zmusiła Rosjan do gwałtownego odwrotu z obrębu Galicji. Zdobyte za ogromną 
cenę tereny oddawano prawie bez walki.  
 
9 maja wojska austriackie zajęły Baligród i Lutowiska. 10 maja Sanok. Rosjanie wycofując się stosowali 
taktykę „spalonej ziemi”. Niszczyli wszystko co mogli. Fabryki, tory kolejowe, nawierzchnie dróg bitych 
i mosty. Palili i niszczyli zabudowania. 
 
W wyniku walk 1914-1915 roku nasz rejon Karpat poniósł ogromne straty. Zniszczeniu uległo ok. 64 tyś 
budynków. Wśród ludności szalała ospa, cholera i tyfus. Wsie i miasteczka zostały na przednówku 
ogołocone z żywności i paszy dla zwierząt. Zniszczono ogromne połacie lasu. Tylko w powiecie leskim 
„zniknęło” ok. 4 tyś hektarów. lasu. 
 
Ziemia zryta okopami i zaśmiecona niewybuchami nie nadawała się do uprawy. 
Dla terenów dzisiejszych Bieszczadów Wielka Wojna była ogromną ludzką tragedią, która pochłonęła 
setki tysięcy ofiar. Wiele z pośród nich nie doczekało się swojego miejsca na cmentarzu, a szczątki 
zabitych żołnierzy poniewierają się zapomniane po Bieszczadzkich lasach.  
 
Chodząc po lesie i oglądając widoki rozciągające się z połonin wiedzmy, że wśród tych drzew i gór ginęli 
ludzie rzuceni w odmęty niezrozumiałej dla większości z nich wojny.  
 

Artykuł zawieszony przez Redakcję (Lucyna Beata Pściuk) na stronie: 
http://www.grupabieszczady.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253&Itemid=316 



 



 

1. 1914 – 3. Pułk piech. Legionów         2. 1914 – W XXV Rocznicę 3.Pułku Leg.                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1910-1914 – Stroje organizacji: 

Bartoszowych, „Sokolich”, Strzeleckich, 

Polowych Drużyn Sokolich 

4. Żołnierz Legionów w mundurze austriackim



 



 



 



 



 



1914 – Drużyna „Sokoła” w Skawinie, 
przed wymarszem do II Brygady 

 

1914– Odjazd z Krakowa 2 i 3 pułku II Brygady Legionów Polskich na front 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



Cmentarz wojenny nr 12 – Cieklin 
Na cmentarzu pochowanych jest 250 żołnierzy rosyjskich poległych 

głównie 4 maja 1915 roku w czasie bitwy o Cieklin,                               
w której łącznie zginęło około 1000 żołnierzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cmentarz wojenny nr 13 – Cieklin 

Na cmentarzu pochowanych jest 250 żołnierzy rosyjskich poległych 
głównie 4 maja 1915 roku w czasie bitwy o Cieklin,                               

w której łącznie zginęło około 1000 żołnierzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cmentarz wojenny nr 14 – Cieklin 
Na cmentarzu znajduje się duża kamienna kaplica oraz 18 grobów 

pojedynczych. W dalszej części stoi drewniany krzyż oraz kilka 
mogił zbiorowych. Pochowanych zostało tu 545 żołnierzy               

austro-węgierskich i rosyjskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cmentarz wojenny nr 91 – Gorlice 
Na cmentarzu pochowano 913 żołnierzy poległych w maju 1915,                    

w 140 grobach pojedynczych i 161 mogiłach zbiorowych pochowano żołnierzy: 
425 austro-węgierskich, 201 niemieckich, 287 rosyjskich 

. 

 

1915 – Ogólny widok cmentarza w Gorlicach, o wymiarach ok. 130 x 75 m 



 

 



 



 

 

 

 



1914-1915 – Cmentarz wojenny – Zagórz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cmentarz wojenny nr 8 – Nowy Żmigród 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Okr ęgi cmentarne 
   Całe zachodniogalicyjskie pole bitewne podzielono na XI Okręgów: 
 

� Nowy Żmigród (31 cmentarzy),  
� Jasło (31 cmentarzy),  
� Gorlice (54 cmentarze),  
� Łużna (27 cmentarzy),  
� Pilzno (27 cmentarzy),  
� Tarnów (62 cmentarze),  

� Dąbrowa Tarnowska (15 
cmentarzy),  

� Brzesko (50 cmentarzy),  
� Bochnia (40 cmentarzy),  
� Limanowa (29 cmentarzy),  
� Kraków (22 cmentarze).  

  

Mapa okręgów cmentarnych Oddziału Grobów Wojennych                                                 
C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. 

Do budowy ponad 400 cmentarzy użyto ogromne ilości materiałów budowlanych 
i innych. Pracami technicznymi Wydziału Grobów Wojennych, zajmowała się 

Komendantura Uprzątania Pól Bitewnych w Tarnowie, jej 12 oddziałów i zakład 
budowlany w Krakowie z podległymi im zakładami.                                                               

Prace objęły ekshumację i ponowny pochówek 42 749 zwłok żołnierzy. 



 



 



 

4 lipca 1916 r. Legiony Polskie 

rozpoczęły pod Kostiuchnówką  

na Wołyniu walkę z przeważającymi 

liczebnie wojskami rosyjskimi.  

Była to najkrwawsza bitwa Legionów, 

w której poległo lub zostało rannych 

ok. 2 tys. polskich żołnierzy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1916 – Legiony na froncie wschodnim nad Styrem - pozycje pod Kostiuchnówką 

 



 

 
 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


