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WSTĘP
Gwardia to nazwa doborowych, uprzywilejowanych, najlepiej wyszkolonych i wyposażonych oddziałów wojskowych. Zalążkiem gwardii rosyjskiej były pierwsze i najsłynniejsze w armii rosyjskiej pułki Semenowski i Preobrażeński. Elitarne pułki gwardyjskie stanowiły rdzeń
armii i pełniły służbę bezpośrednio przy monarsze. Zaszczytem dla oddziału wojskowego było
uzyskanie miana gwardii.
Gwardia brała udział w wojnach toczonych przez Rosję, podczas których okryła się sławą
np. w XIX wieku – ofiarnie walcząc w bitwach z armią napoleońską oraz na początku XX wieku
- biorąc udział w najważniejszych operacjach rosyjskich podczas I wojny światowej, chociażby
w bitwie galicyjskiej1 1914 roku, gdzie walczyła ona na najtrudniejszych odcinkach frontu. Jej
szlak bojowy na Lubelszczyźnie to pasmo sukcesów przynoszących sławę tej elitarnej formacji.
Przecież to gwardia – 2 września nad Giełczew i pod Suchodołami - zmusiła 1. Armię austriacką do wycofania się na dalszą pozycje obronną, pozbawiając ją możliwości zdobycia Lublina
i kontynuowania ofensywy wyprzedzającej. To gwardia – w dniach 8-9 września pod Tarnawką
przełamała front tej austriackiej armii i w znacznym stopniu przyczyniła się do jej odwrotu nad
Tanew i San. To gwardia – ścigając tę armię przeciwnika – 13 września pierwsza sforsowała
San w Czekaju Pniowskim i weszła na terytorium Austro-Węgier, umożliwiając w ten sposób
wyjście na tyły elementów tejże armii cofających się za San. To gwardia – 15 września zdobyła
przyczółek mostowy na Sanie w Krzeszowie, zmuszając tę armię do odejścia od Sanu, a jej sąsiednią - 4. Armię austriacką do pośpiesznego odwrotu w kierunku zachodnim.
Tradycja nadawania zaszczytnej nazwy – gwardia - oddziałom wojskowym została przerwana w 1918 roku po rozwiązaniu Armii Carskiej/Rosyjskiej, ale w latach II wojny światowej
ponownie się odrodziła. Od 1941 roku nazwę tę nadawano jednostkom, które wykazały się
na froncie najwyższym honorem, odwagą i bohaterstwem. Po rozpadzie Związku Radzieckiego wiele jednostek gwardyjskich zostało rozwiązanych, bądź przemianowanych. Ich sztandary
z odznaczeniami przekazano do muzeów. Tradycja ponownie miała ulec, wydawałoby się, zapomnieniu. Jednak w 2000 roku prezydent Rosji ustanowił specjalnym dekretem Dzień Rosyjskiej Gwardii (2 września). W tymże roku ponownie powołano do życia pułki gwardyjskie
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Terminem: Bitwa galicyjska 1914 – określa się działania prowadzone przez rosyjskie armie Frontu Południowo-Zachodniego przeciwko wojskom austro-węgierskim na terenie Galicji i Królestwa Polskiego
(Kraju Przywiślańskiego) w okresie od 18 sierpnia do 21 września 1914 roku: А. Белой, Галицийская
битвa, Москва 1929; Я. Цихович, Стратегический очерк войны 1914 – 1918 гг., Часть I, Период
от обявления войны до начала сентября 1914 года, Москва 1922.
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m.in. Preobrażeński i Semenowski. Ich nazwy, wstążki św. Jerzego za dzielność umieszczane
na sztandarach, ordery – stanowią spuściznę sławnych tradycji bojowych. Marsz pułku Preobrażeńskiego grany jest do dziś podczas uroczystości państwowych, świąt i parad na Placu
Czerwonym w Moskwie, jako hołd dla historii i tradycji armii. Obecnie tytuł gwardzisty nie
daje przywilejów, lecz zobowiązuje do mistrzowskiego władania bronią, sprzętem wojskowym
i wzorowego pełnienia służby. Mówiąc krótko - sława gwardii to spuścizna i skarb całej Rosji2.
Niniejsza książka przedstawia nie tylko słynne starcie gwardii rosyjskiej z wojskami austriackimi pod Krzeszowem 15 września 1914 roku, ale również krótką historię jej walk na
terenach dawnych Prus Wschodnich, Królestwa Polskiego i Galicji w pierwszych dwóch miesiącach Wielkiej Wojny, czyli działania gwardii w ramach operacji wschodniopruskiej3 i bitwy galicyjskiej. Nieuniknione było jednak wyjście poza ramy bitwy galicyjskiej, gdyż niektóre
elementy gwardii (Korpus Gwardyjski), nim wzięły w niej udział, wcześniej przez kilka dni
koncentrowały się – w okolicy Warszawy, gdzie oczekiwały na rozkaz rozpoczęcia działań
przeciwko Niemcom na zachód od Wisły, bądź włączenia się do działań na innym obszarze
– w Prusach Wschodnich. Również ramy chronologiczne zamykające rozważane wydarzenia
są bardzo elastyczne. Data 15 września kończąca operację wschodniopruską stanowi również
koniec działań gwardii na terenie Prus Wschodnich, oczywiście w ramach tej operacji; natomiast data 21 września zamyka wprawdzie działania ściśle militarne w ramach bitwy galicyjskiej i równocześnie otwiera przygotowania do następnej rosyjskiej operacji wojskowej nad
środkową Wisłą, ale nie kończy działań gwardii w Galicji, gdyż część jej oddziałów przebywała
pomiędzy Wisłoką, Wisłą i Sanem przez kilkanaście następnych dni. Dopiero 8 października
ostatnie oddziały gwardyjskie opuściły Galicję i udały się nad środkową Wisłę.
Książka składa się z dwóch części. Pierwsza złożona jest z trzech rozdziałów. W pierwszym, stanowiącym tło tematu, przedstawiłem zarys operacji wschodniopruskiej i bitwy galicyjskiej 1914 roku; w drugim i trzecim udział gwardii ww. operacji i bitwie. Część druga
składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym ukazałem szlak bojowy gwardii na terenie powiatu niżańskiego4; w drugim szerzej omówiłem bój pod Krzeszowem 15 września 1914 roku;
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M. Aristow, Gwardia się nie poddaje, (radio) Głos Rosji, (http://polish.ruvr.ru/2013_09_02/Gwardia-sie-nie-poddaje/ (dostęp: 19.02.2014, godzina: 20.57); Śladami walk 3. Dywizji Gwardyjskiej na Ziemi
Łódzkiej (1914-1915 r.), s. 5, http://www.lodzkie.pl (dostęp: 20.09.2017, godzina: 16.58)
Terminem: Operacja wschodniopruska 1914 – określa się działania prowadzone przez 1. i 2. Armię
rosyjską Frontu Północno-Zachodniego przeciwko wojskom niemieckim na terenie Prus Wschodnich w okresie od 17 sierpnia do 15 września 1914 roku: Восточно-Прусская операция, Сборник
документов мировой империалистической войны на русском фронте 1914-1917 гг., 1939; А.
Лихотворик, Восточно-Прусская операция 1914 г.; Wikipedia rosyjska.
Powiat niżański – jednostka administracyjna odtworzona w 1999 roku po reformie administracyjnej,
obecnie znajduje się w województwie podkarpackim i obejmuje następujące gminy: Nisko (gmina miejsko-wiejska), Rudnik nad Sanem (gmina miejsko-wiejska), Ulanów (gmina miejsko-wiejska), Krzeszów
(gmina wiejska), Harasiuki (gmina wiejska), Jarocin (gmina wiejska), Jeżowe (gmina wiejska).
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w trzecim przedstawiłem wykaz odznaczonych za odwagę w boju pod Krzeszowem5. W ostatnim – czwartym - rozdziale przedstawiłem sylwetkę Michaiła Tuchaczewskiego – późniejszego
marszałka ZSRR – bohatera niedocenionego za pomysłowość i waleczność w boju krzeszowskim. Na końcu książki omówiłem strukturę organizacyjną gwardii rosyjskiej podczas I wojny
światowej i zamieściłem wykaz skrótów wykorzystanych w tekście.
Niniejsza książka została wydana „wdowim groszem” moich w podeszłym już wieku rodziców, którzy usilnie jak mogą finansowo wspierają moją społeczną działalność na płaszczyźnie naukowej. Za co Im serdecznie dziękuję.

5

W wykazie znajdują się też polsko brzmiące nazwiska żołnierzy Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego
Pułku, co świadczy, iż w elitarnych formacjach gwardii walczyli również Polacy. Ich przeciwnikiem
w Krzeszowie była jedna z brygad austriackiej 24. Dywizji Piechoty (X Korpusu 1. Armii), w której
pułkach służyło też wielu Polaków. Oto tragizm Wielkiej Wojny. Polacy odziani w mundury wrogich
sobie armii strzelali do siebie nawzajem.
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ROZDZIAŁ I
Operacja wschodniopruska i bitwa galicyjska 1914 – zarys
Wprowadzenie
Niemiecki plan prowadzenia wojny opierał się na założeniach wprowadzonych przez
feldmarszałka Alfreda von Schlieffena, szefa niemieckiego sztabu generalnego w latach 18911905. Jego następca, generał Helmut von Moltke (młodszy), zachował ogólne założenia planu
wojennego swojego poprzednika, zmieniając tylko stosunek sił przy strategicznym rozmieszczeniu wojsk. Zarówno Schlieffen i Moltke przewidywali krótkotrwałą wojnę. Obaj również
rozważali jej przebieg na dwóch frontach – Zachodnim (z Francją) i Wschodnim (z Rosją).
Główne uderzenie skierowane zostało na Francję, którą należało
pokonać w ciągu 6-8 tygodni nim Rosja zakończy mobilizację.
Na wschodzie natarcie wojsk przeciwnika miało być zatrzymane
niewielkimi siłami. W przypadku niepowodzeń niemieckich na
froncie wschodnim (Prusy Wschodnie) Schliffen przewidywał
wycofanie wojsk za Wisłę, ale tylko, jako manewr przejściowy
z myślą o przyszłej kontrofensywie. Zakładał dalej, że szybkie
zwycięstwo nad Francją umożliwiało przerzucenie korpusu niemieckiego z frontu zachodniego na wschodni, aby pokonać armie rosyjskie.
Mikołaj Mikołajewicz

Rząd francuski żeby zmusić przeciwnika do jednoczesnej
walki na dwóch frontach przekonał zwierzchnika rosyjskiego

naczelnego dowództwa (dalej: Stawka), wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, aby końcem
lata armie rosyjskie rozpoczęły działania aktywne. Siły rosyjskie rozmieszczone na zachodnich
granicach państwa utworzyły dwa wyższe związki operacyjne: Front Północno-Zachodni (dwie
armie) pod dowództwem generała Jakowa Żylińskiego – prowadzący operację wschodniopruską oraz Front Południowo-Zachodni (cztery armie) pod dowództwem generała Nikołaja Iwanowa – prowadzący tzw. bitwę galicyjską1.

1

B. Шунков A. Мерников A. Спектор, Русская Армия в Первой мировой войне 1914-1918, Москва
2014, s. 178, 180.
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Operacja wschodniopruska (17 sierpnia – 15 września)
17 sierpnia 1914 roku Rosja wierna sojuszniczym zobowiązaniom rozpoczęła operację
wschodniopruską siłami Frontu Północno-Zachodniego. Pośpiesznie opracowany plan rosyjskiego dowództwa przewidywał natarcie w kierunku Jezior
Mazurskich. Dowodzona przez generała Pawła Rennenkampfa
1. Armia (zwana również Armią Niemeńską lub Wileńską –
w pierwszym rzucie 6,5 dywizji piechoty i 5,5 dywizji kawalerii,
przy wsparciu około 500 dział) miała obejść jeziora od północy, natomiast 2. Armia (zwana również Armią Narwiańską lub
Warszawską – w pierwszym rzucie 11 dywizji piechoty, 3 dywizje kawalerii, około 720 dział)2 – pod dowództwem generała
Aleksandra Samsonowa – miała obejść jeziora od południa.
Tym manewrem dowództwo rosyjskiego Frontu zamierzało
odciąć wojska niemieckie od
Królewca, natomiast wycho-

Nikołaj Iwanow

dząc ku Wiśle odciąć im drogi odwrotu na zachód3. Przeciwko
tym siłom dowództwo niemieckie wystawiło tylko jedną – 8.
Armię pod dowództwem generała Maxa von Prittwitza und
Gaffron (14,5 dywizji piechoty, 1 dywizja kawalerii, około 1000
dział)4, od 22 sierpnia – Paula
von Hindenburga.
Siły rosyjskie liczebnie
niemal dwukrotnie przewyżPaweł Rennenkampf

szały przeciwnika niemieckiego. Jednak ich zdolność ma-

newrowania, uzbrojenie (artyleria ciężka) oraz wyposażenie
techniczne nie dorównywały jednak niemieckiemu. Do osłabienia sił Frontu Północno-Zachodniego przyczyniły się polityczne naciski rządu francuskiego na swojego wschodniego
sojusznika – Rosję. Tuż po ogłoszeniu mobilizacji rząd francuski zwrócił się od rządu rosyjskiego z żądaniem, aby armie
2

3

4

Aleksandr Samsonow

Jan Dąbrowski wyliczył, iż 1. Armia rosyjska liczyła 14,5 dywizji piechoty i 5,5 dywizji kawalerii, natomiast 2. Armia rosyjska – 15,5 dywizji piechoty i 3 dywizje kawalerii: Jan Dąbrowski, Wielka Wojna
1914 – 1918, t. 1, Warszawa 1937, s. 166-167.
B. Шунков A. Мерников A. Спектор, Русская Армия в Первой мировой войне 1914-1918…, op. cit.,
s. 180; K. Rosen-Zawadzki, Ziemie polskie i ościenne terenem działań wojennych 1914-1915 [w:] Historia
Polski, tom III 1850/1864-1918, część 3 1914-1918, red. Żanna Kormanowa i Walentyna Najdus, Warszawa 1974, s. 26.
B. Шунков A. Мерников A. Спектор, Русская Армия…, op. cit., s. 180; Jan Dąbrowski wyliczył, iż 8.
Armia niemiecka liczyła 9 dywizji piechoty: Jan Dąbrowski, Wielka Wojna…, op. cit., s. 166.
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ciwnikiem elementy 8. Armii szybko przewieziono północno-zachodnią linią kolejową oraz
przemieszczono pośpiesznymi marszami (niektóre oddziały przemierzały po 65 kilometrów
dziennie) i rzucono do walki przeciwko 2. Armii rosyjskiej, której rozmieszczenie było znane
dowództwu niemieckiemu dzięki przechwyceniu i rozszyfrowaniu radiogramów rosyjskich11.
Starcie 8. Armii niemieckiej oraz 2. Armii rosyjskiej zapoczątkowane 23/26 – 31 sierpnia
określono mianem bitwy pod Tannenbergiem. W ciągu pierwszych dwóch dni walk, działające na skrzydłach 2. Armii rosyjskiej – VI i I Korpusy zostały rozbite, natomiast jej centralne
korpusy – XIII, XV i XXIII jeszcze przez kilka następnych dni skutecznie odpierały frontalne natarcia wzmocnionego XX Korpusu niemieckiego. W rezultacie jednak rozbicia obydwu
skrzydłowych korpusów, centralnym korpusom groziło okrążenie. W tej beznadziejnej sytuacji
dowódca 2. Armii, Samsonow, wydał rozkaz (29 sierpnia) wycofania się i odwrotu12.
Decyzja Samsonowa okazała się spóźniona. 29 sierpnia elementy I i XVII Korpusów niemieckich połączyły się w Lesie Wielbarskim na tyłach wojsk rosyjskich, odcinając im (centralnym korpusom: XIII, XV i XXIII) drogę odwrotu. Z ponad 200 tyś żołnierzy rosyjskich walczących w bitwie pod Tannenbergiem - 92 tyś. dostało się do niewoli, około 30 tyś. zostało zabitych
i rannych. Dowódca 2. Armii rosyjskiej, Aleksander Samsonow, popełnił samobójstwo. Resztki
tej armii 30 sierpnia odeszły za rzekę Narew13.
Po klęsce 2. Armii rosyjskiej elementy 8. Armii niemieckiej, zamiast uzgodnionego z austriackim Naczelnym Dowództwem Armii – (dalej skrót: AOK) uderzenia na Siedlce (uderzenia mającego na celu odciążenie frontu austriackiego między Bugiem a Wisłą), skierowały
natarcie przeciwko 1. Armii rosyjskiej, i w dniach 9 – 15 września rozbiły ją w bitwie nad Jeziorami Mazurskimi. Tym razem wojskom niemieckim nie udało się okrążyć i zupełne rozbić
wojsk przeciwnika. Dowódca 1. Armii, Rennenkampf, chcąc uniknąć katastrofy pośpiesznie
wycofał armię za rzekę Niemen14.

Bitwa galicyjska (18 sierpnia – 21 września)
Częściowym sukcesem dla rosyjskiej Stawki zakończyła się tzw. bitwa galicyjska prowadzona przez Front Południowo-Zachodni latem – jesienią 1914 roku. Podobnie jak operacja
Frontu Północno-Zachodniego w Prusach Wschodnich, działania w ramach bitwy galicyjskiej
również opierały się na pośpiesznie opracowanym planie. Stosunek sił walczących stron wyglądał następująco: Front Południowo-Zachodni (3., 4., 5. i 8. Armia) pod dowództwem Nikołaja Iwanowa - zgromadził 36,5 dywizji piechoty i 12,5 dywizji kawalerii, natomiast strona
austro-węgierska – cztery armie (1., 2., 3. i 4. Armia) pod wspólnym dowództwem arcyksięcia

11
12
13
14

B. Шунков A. Мерников A. Спектор, op. cit., s. 182; J. Dąbrowski, op. cit., s. 168.
K. Rosen-Zawadzki, op. cit., s. 28.
B. Шунков A. Мерников A. Спектор, op. cit., s. 183; J. Dąbrowski, op. cit., s. 170.
Ibidem, s. 170-172.
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Fryderyka – zgromadziła siły około 39 dywizji piechoty i 10
dywizji kawalerii15.
Bitwa galicyjska miała dla kampanii 1914 roku pierwszorzędne znaczenie, zarówno ze względu na zaangażowane z obydwu stron siły (w szczytowym okresie ponad 100 dywizji), jak
i na postawione przez Stawkę zadania: rozbicie w wyniku podwójnego oskrzydlenia skoncentrowanych na obszarze walki
armii austriackich, odcięcie im drogi odwrotu na zachód – na
Kraków (zadanie 4. Armii Antona von Salzy) oraz na południe
– za Dniestr i przełęcze karpackie (zadanie 8. Armii Aleksieja
Brusiłowa). Powodzenie operacji otwierało Rosjanom drogę
na Węgry i ułatwiało działania na kierunku Niemiec, gdyż pro-

Anton von Salza

wadzącym natarcie wojskom rosyjskim nie groziłby już skrzydłowy atak austriacki16.
Koncentracja armii rosyjskich (4. i 5.) pomiędzy Bugiem a Wisłą opóźniała się, stwarzając
rozwiniętym już armiom austriackim (1. i 4.) dogodne warunki do ofensywy wyprzedzającej i rozbicia tychże armii rosyjskich. Austriackie AOK ustaliło, iż na 31 sierpnia przeciwnik
skoncentruje aż 56 dywizji piechoty, natomiast do 20 sierpnia – tylko 35; więc po 20 sierpnia,
w ciągu następnych 5-7 dni, wojska austriackie mając przewagę 5-6 dywizji piechoty rozbiją te
dwie armie rosyjskie. Inaczej przedstawiała się sytuacja na południowo-wschodnim skrzydle frontu. Tu z powodu opóźnienia koncentracji 3. Armii austriackiej oraz braku wiadomości
po stronie austriackiej o skoncentrowanej już i rozwiniętej 8.
Armii rosyjskiej generała Brusiłowa, położenie wojsk austriackich wyglądało niekorzystnie. Rosjanie posiadali tu dwukrotną przewagę liczebną17.
Nie zważając na fakt, iż koncentracja i rozwinięcie całości sił rosyjskich dalekie były od zakończenia Stawka postanowiła rozpocząć bitwę galicyjską już w 19 dniu mobilizacji (tj.
18 sierpnia). Ogromny wpływ na tę decyzję miały sojusznicze
zobowiązania Rosji wobec Francji oraz fakt zaangażowania
większości sił niemieckich za zachodzie - w Belgi i we Francji18.
15

16
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18

Aleksiej Brusiłow

B. Шунков A. Мерников A. Спектор, op. cit., s. 184; Jan Dąbrowski wyliczył, iż strona austriacka liczyła 37,5 dywizji piechoty, 10 dywizji kawalerii, natomiast strona rosyjska – 47 dywizji piechoty i 18,5
dywizji kawalerii: J. Dąbrowski, op. cit., s. 152, 154.
K. Rosen-Zawadzki, op. cit., s. 30; J. Dąbrowski, op. cit., s. 154; A. Olejko, Karpacka wojna trzech cesarzy.
Z działań wojennych I wojny światowej na lądzie i w powietrzu, Rzeszów 2013, s. 53-54.
K. Rosen-Zawadzki, op. cit., s. 30-31; J. Dąbrowski, op. cit., s. 153-154; A. Olejko, Karpacka wojna trzech
cesarzy…, op. cit., s. 50, 54.
K. Rosen-Zawadzki, op. cit., s. 31.
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Podsumowanie
Rezultat operacji wschodniopruskiej był dla obu armii rosyjskich żałosny – ich ogólne straty
w zabitych, rannych i jeńcach wynosiły 245 tyś żołnierzy. 2. Armia rozbita w bitwie pod Tannenbergiem przestała faktycznie istnieć. Jej dowódca, Aleksander Samsonow, otoczony wraz z resztkami armii w Lesie Wielbarskim, w ostatnich chwilach swojego życia powiedział jednemu z oficerów sztabowych: Car zaufał mi. Jak ja stanę przed jego obliczem po takiej katastrofie?, Po czym
oddalił się do lasu i zachowując honor oficera – popełnił samobójstwo34. 1. Armia uniknęła losu
armii Samsonowa i zdołała wycofać się za rzekę Niemen. Jej dowódca, Paweł Rennenkampf, zachował jeszcze stanowisko, utracił je dopiero po bitwie pod Łodzią w listopadzie 1914 roku, gdzie
po raz kolejny wykazał się nieudolnością. Zdymisjonowany został dowódca Frontu Północno-Zachodniego, Jakow Żyliński, który był najbardziej odpowiedzialnym za katastrofę pod Tannenbergiem. Historyk wojskowości, Bolesław Zawadzki scharakteryzował tę postać następująco:
Był to jeden z tych wodzów, jakich historia zna wielu – wytwórca planów i rozkazów operacyjnych,
daleki od życia i swych wykonawców. Ograniczywszy swą rolę dowódcy do wydawania rozkazów,
wydawał je z najgłębszym przekonaniem w ich cudowną moc skuteczną. Przeprowadzanie było rzeczą wykonawców i ta strona była mu najzupełniej obca, w nią starał się jak najmniej wnikać. Skoro
coś się psuło i nie szło jak zamierzał, znów stosował ten sam środek – wydawał nowy rozkaz lub napomnienie. I tak przez cały czas, aż do katastrofy. Po katastrofie zaś pocieszał siebie i innych nowym
planem i nowym rozkazem. Tacy wodzowie nie rozumieją nigdy, że rozkazy wydaje się łatwo, lecz
wykonywa się je krwią i trudem żołnierza. Toteż zamiast zwycięstwa zbierają tylko krwawe żniwo
swej łatwości rozkazywania, w tysięcznych daremnych ofiarach krwi i trudu żołnierskiego35.
Sukcesy niemieckie były spowodowane nieudolnością Rosjan, zwłaszcza wyższej kadry
oficerskiej w sztabie Stawki, gdzie zarządzały wzajemnie zwalczające się kliki. Te niezdrowe
stosunki międzyludzkie przenosiły się na niższe szczeble dowództwa: dowództwa Frontów, sztabów armii, co nie sprzyjało kierowaniu działaniami militarnymi. W sztabach armii wiele do
życzenia miało rozpoznanie i łączność, w związku z czym – jak pisał historyk Piotr Szlanta - na
Rosjan spadały niespodziewane ataki z powodu bałaganu, zagubienia części kodów, braku odpowiedniej liczby szyfrantów, czy też zwykłego lenistwa część meldunków i rozkazów przesyłano
drogą radiową otwartym tekstem. Dawały one Niemcom bezcenne informacje na temat położenia
i zamiarów ich przeciwników, zanim ci ostatni w ogóle przystąpili do realizacji tych ostatnich.
Niedostateczne informacje o położeniu i zamiarach przeciwnika wynikały także z bierności rosyjskiej jazdy. Dziwi to, zwłaszcza, że obaj Rennenkampf i Samsonow byli kawalerzystami i to
z bojowym doświadczeniem z wojny japońsko-rosyjskiej. Znaczna cześć rosyjskiej kawalerii stała
na skrzydłach i w zasadzie biernie przyglądała się rozwojowi wypadków36.
34

35
36

M. Neiberg i D. Jordan, Front Wschodni 1914-1920. Od Tannenbergu do wojny polsko-bolszewickiej,
Poznań 2010, s. 42; B. Шунков A. Мерников A. Спектор, op. cit., s. 183.
B. Zawadzki, Kampania Jesienna na Mazurach, tom 2, Warszawa 1924, s. 267.
P. Szlanta, op. cit., s. 190, 192-195.
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dywizje drugiej linii, przybyły na front bez swoich środków transportu, toteż do przewozu
zaopatrzenia korzystały one z taboru innych korpusów, co znacznie ograniczyło możliwości
transportowe tej armii. Ponadto oddziałom frontowym dokuczał niedostatek chleba, soli i machorki41. Najbardziej odczuwalną niedogodnością dla Semenowskiego Pułku Lejbgwardii, pewnie i innych oddziałów, był niedobór chleba spowodowany oddaleniem się od obozów i taborów
– pisał Arsenij Zajcow. Chleb jakoś udawało się wypiekać na miejscu podczas postoju, czasem
wystarczyły suchary, ale niedobór soli był prawdziwą porażką. Jej brak nie mógł być wyrównany
obfitością mięsa, tłuszczy, warzyw i owoców. Bez soli gotowane obiady były niesmaczne. Ponadto
zaczęły dawać się mocno we znaki pasożyty42.
Jednostki frontowe nie miały przez dłuższy czas uzupełnień etatowego składu liczbowego.
Pod tym względem straty dywizji wynosiły 30-35%. Jednak największe braki uzupełnień miał
Korpus Grenadierski – 70% etatowego składu. Do tych niedociągnięć dochodziły jeszcze trudności ewakuacji ogromnej ilości rannych i chorych żołnierzy, jeńców wojennych. Wszystkie
te niedogodności poważnie wpłynęły na zamierzenia dowództwa Frontu, które 11 września
podjęło decyzję o zatrzymaniu wojsk na linii rzek: San i Tanew oraz dalej na południe, na linii:
Niemirów – Janów - Mikołajów, gdzie wojska mogłyby: odpocząć, uzupełnić zaopatrzenie, zorganizować swoje zaplecze43.
Dowództwo Frontu, po namyśle, wznowiło działania pościgowe dopiero 13 września (tzw.
drugie prześladowanie przeciwnika 13–21 września). Jednak to spóźnione o 2-3 dni prześladowanie miało już ograniczony zasięg. Dowództwo Frontu poniewczasie zrozumiało swój błąd.
Tymczasem 1. Armia austriacka, choć w nieporządku, wycofała się za San i zapewniła osłonę
odwrotu pozostałym armiom austriackim. Mało tego, cofając się związała ona walką duże siły
rosyjskie i zmusiła je do prowadzenia prześladowania na kierunku dla niej najbardziej korzystnym. W rezultacie sukces taktyczny dowódcy 1. Armii, Wiktora Dankla, uniemożliwił Rosjanom wykonanie manewru oskrzydlenia, okrążenia wojsk austriackich i odcięcia im dróg
odwrotu na zachód44.
Nieudana – zdaniem Andrieja Zajonczkowskiego - bitwa galicyjska była rezultatem
opieszałości rosyjskiego dowództwa. Zrezygnowało ono ze swojego pierwotnego planu, którego
kontynuowanie mogło doprowadzić do zakładanego rezultatu, a ograniczyło go jedynie do najprostszego frontalnego [natarcia i] wyparcia przeciwnika. Rosyjskie dowództwo cechowała zbytnia ostrożność, wynikająca przypuszczalnie z odczucia klęski tannenberskiej Samsonowa. Armie
austro-węgierskie mogły być zniszczone, a zostały tylko osłabione. Przecież Iwanow po 9 września
miał pełną możliwość przerzucenia, jeśli nie całej, to większości 9. Armii na lewy brzeg Wisły
i skierowania jej na Kraków, mógł też równocześnie prześladować przeciwnika. Tego nie zrealizo41
42
43
44

A. Белой, op. cit., s. 321.
А. Зайцов, Семеновцы в 1914 году, Гельсингфорс 1936 г.
A. Белой, op. cit., s. 321.
A. Зайончковский, Мировая Война 1914 – 1918 гг. Кампании…, op. cit., s. 201-202; Idem, Мировая
война. Маневренный период…, op. cit., s. 257-258.
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ROZDZIAŁ II
Gwardia w operacji wschodniopruskiej
Gwardia rosyjska rozpoczęła działania militarne w sierpniu 1914 roku na froncie w Prusach Wschodnich. Na tym teatrze wojny działały 1. i 2. Armie rosyjskiego Frontu Północno-Zachodniego. 1. Armia, w niej między innymi Korpus Gwardyjski (1. i 2. DP Gwardii) oraz 1.
i 2. DK Gwardii, zbierała się nad Niemnem pomiędzy twierdzami Kowno1 i Druskiennikami2,
miała zaatakować przeciwnika obchodząc Jeziora Mazurskie od północy. Osłonę mobilizacji
i koncentracji sił pełniła kawaleria (w tym jednostki gwardyjskie) rozlokowana na pograniczu
i wsparta przez niektóre jednostki piechoty. 1. DK Gwardii miała przybyć w rejon koncentracji
7 dnia mobilizacji (6 sierpnia), natomiast 2. DK Gwardii – 8 dnia (7 sierpnia). 2. Armia rosyjska, w niej jednostki gwardyjskie (elementy 3. DP Gwardii) koncentrowała się pomiędzy Łomżą3 a Grodnem4, miała zaatakować przeciwnika obchodząc Jeziora Mazurskie od południa5.
W związku z faktem skierowania głównych sił niemieckich przeciwko Francji oraz chęci
dotrzymania zobowiązań wobec sojusznika francuskiego, szef sztabu Stawki, generał Nikołaj
Januszkiewicz polecił (depesza nr 2727 z 8 sierpnia) dowódcy Frontu Północno-Zachodniego
wyłączyć z 1. Armii – I Korpus oraz Korpus Gwardyjski i skierować je na Warszawę, gdzie miały
przybyć pomiędzy 12 a 22 dniem mobilizacji (11-21 sierpnia). 11 sierpnia Januszkiewicz polecił
przewieźć w okolice Warszawy Brygadę Strzelców Gwardii i Brygadę Kozaków Gwardii6.
Korpus Gwardyjski przybył w okolice Warszawy w ustalonym terminie. 16 sierpnia włączono go do składu 2. Armii, na okres pięciu dni, gdyż 21 sierpnia z rozkazu Naczelnego Wodza
Korpus Gwardyjski został przekazany do 9. Armii formowanej w rejonie Warszawy7.
1

2
3

4

5

6

7

Kowno – drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Litwy i największy ośrodek przemysłowy
kraju. Położone w środkowej Litwie u zbiegu Niemna i Wilii.
Druskienniki – miasto na Litwie, popularne uzdrowisko położone na brzegu Niemna.
Łomża – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, nad
rzeką Narew.
Grodno – miasto obwodowe na Białorusi, nad Niemnem, w pobliżu granicy z Polską, siedziba administracyjna obwodu grodzieńskiego.
J. Cichowicz, Strategiczne położenie w Rosji podczas okresu mobilizacyjnego w 1914 roku [w:] Studia nad
Wielką Wojną, tom 2, Oświęcim 2013, s. 10; Н. Головин, Из истории кампании 1914 г. на русском
фронте. Начало войны и операции в Вост. Пруссии, Прага 1926, s. 73-74, 87.
J. Cichowicz, Strategiczne położenie w Rosji podczas okresu mobilizacyjnego w 1914 roku…, op. cit., s. 14;
Н. Головин, Из истории кампании 1914 г. на русском фронте…, op. cit., s. 98.
Я. Цихович, op. cit., s. 69.
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Zarządzenia Stawki uszczuplające siły zarówno 1. i 2. Armii wynikały z obawy działań niemieckiego Korpusu Woyrscha, który przemieszczając się przez Sieradz na Piotrków
mógłby przypadkowo opanować Warszawę. Toteż Stawka
pozostawiła w Warszawie i Modlinie8 Korpus Gwardyjski, natomiast w Augustowie9 3. DP Gwardii (potem ściągnęła ją na
szosę białostocką). W okolicy Warszawy pozostawiono więc
siły stanowiące równowartość połowy sił 2. Armii. Ich niewykorzystanie (tj. I Korpusu oraz Korpusu Gwardyjskiego)
zemściło się później w walkach pod Tannenbergiem10 i częściowo przyczyniło się do katastrofy 2. Armii rosyjskiej11.

Nikołaj Januszkiewicz

Winę za ten stan rzeczy ponosił zarówno szef sztabu
Stawki, Nikołaj Januszkiewicz i dowódca Frontu Północno-Zachodniego, Jakow Żyliński. Ten
drugi zamierzał użyć koncentrujących się w rejonie Warszawy oddziałów do wsparcia działań
2. Armii, co było całkowicie uzasadnione. Ale 19 sierpnia Januszkiewicz wysłał mu telegram
z informacją, iż I Korpus oraz Korpus Gwardyjski, stanowiące rezerwę do dyspozycji Naczelnego Wodza, nie mogą pod żadnym pozorem opuścić Warszawy i Modlina12.
20 sierpnia na podstawie informacji od zwiadu Żyliński dowiedział się, iż niemiecki przeciwnik zamierzał wykonać zagon na Warszawę, więc, aby temu zapobiec wysłał on Korpus
Gwardyjski i inne oddziały na lewą stronę Wisły13.
Unieruchomienie Korpusu Gwardyjskiego (i innych jednostek rosyjskich w okolicy Warszawy) wynikało nie tylko z urojonej obawy zajęcia Warszawy przez Niemców, ale też z przygotowań Stawki do planowanej (od 10 sierpnia) operacji na kierunku Warszawa – Poznań. Lewy
brzeg Wisły w rejonie Warszawy został obrany przez Stawkę za rejon koncentracji 9. Armii
(wówczas w składzie Frontu Północno-Zachodniego), którą miały utworzyć: I Korpus, Korpus
Gwardyjski, XVIII i XXII Korpusy. Te okoliczności przyczyniły się do przerzucenia na lewy
brzeg Wisły wielu jednostek kawalerii m.in. Brygady Kozaków Gwardii (podporządkowana 9.
Armii). Poczynając od 25 sierpnia zaczęto przerzucać wojska 9. Armii na Front Południowo-Zachodni. Nim to nastąpiło część jednostek zdążyła już zająć pozycje wyjściowe do planowanej operacji na Poznań: 27 sierpnia 1. DP Gwardii skoncentrowała się w Warszawie, wysuwając
8

9

10

11

12
13

Modlin – dawna wieś, podzielona na Modlin Stary i Modlin Twierdza, które są obecnie osiedlami Nowego Dworu Mazowieckiego, miasta w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim.
Augustów – miasto w północno-wschodniej Polsce, w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.
Tannenberg – obecnie Stębark, tuż po wojnie Sztymbark, niem. Tannenberg – wieś w Polsce położona
w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ostródzkim, w gminie Grunwald.
K. Lenczkowski, Tannenberg ofensywa o defensywnym nastawieniu [w:] Studia nad Wielką Wojną, tom
3, Oświęcim 2013, s. 76.
Н. Головин, op. cit., s. 183-184.
T. Machalski, Kawaleria w Wielkiej Wojnie, Oświęcim 2013, s. 25.
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czasie szarżę półszwadronu Wrangla usiłowała zatrzymać artyleria
przeciwnika, bezskutecznie, gdyż ostrzał prowadziła już tylko obsługa
jednego działa, reszta się wycofała. Ostatni wystrzał artyleryjski zabił
konia pod Piotrem Wranglem, nie czyniąc krzywdy jeźdźcy. Kawalerzyści wtargnęli na pozycję artylerii, zasiekali obsługę, przechwycili
dwa działa. Widząc ten sukces spieszone szwadrony kawalerii gwardyjskiej, zaległe na przedpolach Kaszyna, o godzinie 17.10 wznowiły natarcie. Wieś została zdobyta. Przeciwnik wycofał się do wsi Materninken. Dowódca Korpusu Kawalerii, Chan Nachiczewański, nie mając
dobrego rozeznania w sytuacji na froncie, o godzinie 17.20 rozkazał
przerwać walkę i wycofać się na nocleg – 1. DK Gwardii w okolice Lindental, 2. DK Gwardii w rejon Stonuponen33.
W boju pod Kaszynem brał udział Lejb-Gwardyjski Pułku KiraPiotr Wrangl

sjerów Jego Wysokości. Na polu walki pojawił się on w momencie, gdy
piechota niemiecka zajęła wieś Materninken, Kaszyno i południowy

stromy brzeg rzeki Ejmienis, czyli pomiędzy godziną 13.00 – 14.00. Tyraliera Kirasjerów oddała kilka salw i ruszyła w kierunku rzeki Ejmienis, po drodze pociągnęła do szyku bojowego
kawalerzystów z innych pułków. Piechota niemiecka nieustannie ostrzeliwała idących w szyku
żołnierzy w momencie, gdy zbliżali się krętymi ścieżkami do jaru rzeki Ejmienis, a później, po
sforsowaniu rzeki, gdy próbowali wyjść na grzbiet jaru po jego gliniastej i śliskiej stromiźnie.
Kirasjerom udało się wyprzeć przeciwnika z przybrzeżnych gospodarstw folwarcznych, otoczyć i wziąć do niewoli kilkunastu Niemców. Kirasjer - Nikołaj
Karangozow, ciężko ranny podczas tej walki wspominał: … Spieszone szwadrony 2. i 3. ruszyły w kierunku jaru, znajdującego się
700-800 kroków [około 660-754 m] od lasu, z zamiarem dojścia do
młyna. Tyraliera 2. szwadronu szła niewiele z przodu. Oba szwadrony znajdowały się pod gęstym ostrzałem. Kilku kirasjerów zostało rannych. W naszym - 2. szwadronie, 1. plutonem dowodził
chorąży Kobylin. Ja dowodziłem 3. i 4. plutonami. Gdy na pewną
odległość podeszliśmy do jaru zauważyłem, że straciłem orientację,
w jakiej tyralierze się znajduję - jakiego pułku? Kirasjerzy prowadzili natarcie przemieszani z Kawalergardami i Konnymi-gwardzi-

Aleksandr Eristow

stami. Straciłem łączność z dowódcą szwadronu i 1. plutonem. Podzieliwszy i uporządkowawszy
tyralierę, zdecydowałem ruszać naprzód, aby przedostać się na drugą stronę jaru, ale okazało się
to niemożliwym, gdyż wraz z nasilającym się ostrzałem przeciwnika tyraliery zaległy w sadzie folwarcznym, na 150 kroków [około 141 m] od jaru. Wspólnie z młodszym oficerem – Suczkowem
33

А. Лихотворик, Восточно-Прусская операция 1914 г…, op. cit.
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– wkradliśmy się na drugi brzeg
jaru, żeby zorientować się w rozmieszczeniu Niemców. W tym
czasie ucichła strzelanina. Rozkazałem półszwadronowi przebiec przez jar, wyjść na jego
drugi brzeg, pozostali żołnierze
na mój rozkaz oddali trzy salwy. Niemcy rozpoczęli porzucać
zajętą pozycję i odbiegać w głąb

Piotr Wrangl (siedzi) przy zdobytym dziale

sadu, chowając się za domy. Roz-

kazałem, więc gęsto ostrzelać zabudowania. Aby lepiej zorientować się w sytuacji, podczołgałem
się do drzewa oddalonego o 25 kroków [około 23 m] i zza niego zacząłem obserwować przez
lornetkę Niemców prowadzących w tym czasie gęsty ostrzał. Określiwszy liczebność przeciwnika
i po wypatrzeniu dogodnego podejścia do ataku, chciałem wyczołgać się z powrotem, ale nagle
zobaczyłem w pobliskich krzakach niemieckiego oficera, patrzącego przez lornetkę w stronę mojej tyraliery. Wziąłem karabin i zacząłem do niego celować, ale nie zdążyłem nacisnąć spustu,
przewróciłem się, jak skoszony, poczułem jakby mnie ktoś z tyłu mocno uderzył pałką. Leżałem
około kwadransa. Młodszy oficer Suczkow z dwoma kirasjerami próbowali mnie odciągnąć, ale
to okazało się niewykonalne ze względu na bliski gęsty ostrzał. Mój półszwadron zbliżał się truchtem, prowadząc cały czas gęsty ostrzał. Niemcy zaczęli cofać się, a potem odbiegać. Moi kirasjerzy
odnieśli mnie na skarpę jaru. Tu wkrótce podeszli rotmistrz Wolski i chorąży Kobylin, opatrzyli
mnie i przenieśli do jednego z domów w Kauschen, gdzie rozmieścił się prowizoryczny punkt
opatrunkowy. W moim półszwadronie zabici zostali: młodszy oficer Pietrow i kirasjer Wierzbicki,
rannych było 10 kirasjerów34.
Za śmiały atak na wieś Kaszyno pułkownik książę Aleksander Eristow (dowódca Baterii Jego Wysokości z Lejb-Gwardyjskiej 1. Brygady Artylerii Konnej) i rotmistrz Piotr Wrangl
(dowódca 3. szwadronu Lejb-Gwardyjskiego Pułku Konnego) zostali nagrodzeni Orderem Św.
Jerzego – IV klasy. Ponadto rotmistrz Wrangl awansował na pułkownika. Straty rosyjskiej kawalerii w walce pod Kaszynem wynosiły: 81 zabitych, 293 rannych, 22 zaginionych. Pułki Lejb-Gwardyjskie - Kawalergardów i Konny straciły ponad połowę oficerów. Przeciwnik - niemiecka 2. BP Landwery straciła: 66 zabitych, 122 rannych, 30 jeńców, a także 2 działa i 4 jaszczyki
amunicyjne35.
W wyniku starcia pod Kaszynem niemiecka 2. BP Landwery wycofała się za rzekę Instrucz i nie mogła wziąć udziału w walce 20 sierpnia pod Gąbinem. Chan Nachiczewański
jednak nie zorganizował pościgu i wycofał swój korpus w rejon Lindental, dając w ten sposób
34
35

Г. Гоштовт, Кирасиры Его Величества в Великую войну, Париж 1938, s. 64-65.
А. Лихотворик, op. cit.
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ROZDZIAŁ III
Gwardia w bitwie galicyjskiej
Rosyjskie armie działające przeciwko Austro-Węgrom wchodziły w skład Frontu Południowo-Zachodniego. Miały one pokonać przeciwnika i uniemożliwić mu odwrót wojsk na
południe za Dniestr i przełęcze karpackie oraz na zachód za Kraków. W początkowej fazie
bitwy galicyjskiej, w ramach 4. Armii, działała Samodzielna Brygada Kawalerii Gwardii pod
dowództwem generała Karla Gustafa von Mannerheima. Jej oddziały do 6 dnia mobilizacji (5
sierpnia) zbierały się w rejonie1: Dęblin2 – Lublin3 – Rejowiec4 – Łuków5. Brygada Mannerheima, wraz z 13. DK (dowódca generał książę Gieorgij Tumanow) utworzyły Kombinowany
Oddział Kawalerii pod dowództwem Tumanowa. Jego zadaniem była osłona koncentracji oddziałów piechoty 4. Armii i prowadzenie rozpoznania na wschód od Wisły6.
Kombinowany Oddział Kawalerii podczas jednego wypadu zwiadowczego zlokalizował
przeprawy przeciwnika austriackiego nad dolnym Sanem w rejonie Czekaja Pniowskiego7, Radomyśla8, Rozwadowa9. Książę Tumanow po wykonaniu zadania wycofał swój oddział w rejon
Kraśnika10. 16 sierpnia przeciwnik rozpoczął wstępnie działania na długości frontu 4. Armii
rosyjskiej. Z Zaklikowa11 – Zdziechowic12 w kierunku północnym działała austriacka 3. DK
i jeden pułk piechoty z artylerią13. Jako pierwszy zagrodził im drogę 13. Włodzimierski Pułk
Ułanów, który przez przeciwnika został zmuszony do wycofania się w kierunku Kraśnika.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

Н. Головин, op. cit., s. 75, 87.
Dęblin – miasto w powiecie ryckim, woj. lubelskie.
Lublin – miasto na prawach powiatu, stolica woj. lubelskiego.
Rejowiec – miasto, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Rejowiec, powiat chełmski, woj. lubelskie.
Łuków – miasto, siedziba gminy miejskiej Łuków i powiatu łukowskiego, woj. lubelskie.
К. Александров, op. cit.
Czekaj Pniowski – przysiółek wsi Pniów w gminie wiejskiej Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
Radomyśl – wieś, siedziba gminy wiejskiej Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
Rozwadów – dzielnica Stalowej Woli, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
Kraśnik – miasto, siedziba powiatu kraśnickiego, woj. lubelskie.
Zaklików – miasto, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zaklików, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
Zdziechowice – właściwie: Zdziechowice Pierwsze – wieś w gminie miejsko-wiejskiej Zaklików, powiat
stalowowolski, woj. podkarpackie.
E. Милоданович, Из записной книжки Начальника штаба 14-го армейского корпуса 1914 год,
„Военная быль” но 114, Париж январь 1972, s. 5.
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Dowódca 4. Armii rosyjskiej postanowił do przybycia wszystkich formacji armii powstrzymać dalszą ofensywę przeciwnika na linii straży przednich. Nazajutrz, 17 sierpnia, to
zadanie przypadło Samodzielnej Brygadzie Kawalerii Gwardii generała Mannerheima oraz elementom 18. DP. Starcie nastąpiło w rejonie Kraśnika (tzw. pierwsze starcie pod Kraśnikiem),
gdzie brygada Mannerheima starała się opóźnić natarcie na Kraśnik austriackiej 5. DP (I Korpus 1. Armii Wiktora Dankla). Przeciwnik dysponował w miejscu walki trzema pułkami piechoty, wspartymi artylerią (3-4 baterie) i dywizjonem kawalerii. Główny ciężar walk przyjął na
siebie Lejb-Gwardyjski Pułk Ułanów Jego Wysokości (dowódca generał Aleksandr Abaleszew).
Od godziny 7.00 do 16.00, czyli do momentu nadejścia pomocy od rosyjskiej 18. DP, spieszeni
ułani przy wsparciu Lejb-Gwardyjskiej 3. Baterii Artylerii Konnej odbili wszystkie ataki przeciwnika. Starcie zakończyło się wieczorem o godzinie 19.00. Przeciwnik się wycofał. Kontrola
rosyjska nad droga Zaklików – Kraśnik została utrzymana. Schwytani podczas walki jeńcy austriaccy dziwili się, że ataki ich piechoty zostały odbite przez spieszoną kawalerię. Za ten czyn
sztandar Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości ozdobiły wstążki Św. Jerzego – za
dzielność14. Pierwszą ofiarą w tym starciu i również pierwsza ofiarą wojny w Armii Rosyjskiej
był chorąży Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości. 19 sierpnia został on uroczyście pochowany w Lublinie15.
18 sierpnia Kombinowany Oddział Kawalerii (13. DK i Samodzielna Brygada Kawalerii
Gwardii) nadal prowadził rozpoznanie na froncie, tym razem od Wisły do linii Biłgoraj16 – Tarnogród17. 20 sierpnia dowództwo rosyjskiego Frontu Południowo-Zachodniego rozkazało 4.
Armii rozpocząć 23 sierpnia natarcie na linii Tarnogród – Janów Lubelski18 – Zaklików, aby odrzucić przeciwnika do Wisły i odciąć
mu drogi odwrotu na Kraków. XIV
Korpus tej rosyjskiej armii miał atakować przeciwnika na linii Zaklików
– Modliborzyce19. 13. DK, Samodzielna Brygada Kawalerii Gwardii oraz
14. DK – działająca po lewej stronie
Wisły, po przeprawie na prawą stronę rzeki i nawiązaniu łączności z 13.
DK – wychodziły na tyły przeciwnika.
14
15
16
17
18

19

К. Александров, op. cit.
E. Милоданович, Из записной книжки Начальника штаба…, op. cit., s. 5.
Biłgoraj – miasto, siedziba powiatu biłgorajskiego, woj. lubelskie.
Tarnogród – miasto, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tarnogród, powiat biłgorajski, woj. lubelskie.
Janów Lubelski – miasto, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Janów Lubelski oraz powiatu janowskiego,
woj. lubelskie.
Modliborzyce – miasto, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Modliborzyce, powiat janowski, woj. lubelskie.
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W tej walce brał udział również inny pluton karabinów maszynowych Preobrażeńskiego
Pułku rozmieszczony na niedużym polu ziemniaków. Dowódca drużyny karabinów maszynowych, w której znajdował się ów pluton, baron Siergiej Tornau, wspominał: Stromizna łagodnie
schodząca w dolinę wspaniałe nadawała się na miejsce ostrzału. Rozkazałem zatrzymać się i zainstalować tu karabiny maszynowe. Tymczasem, gdy obsługa ustawiała karabiny maszynowe, ja
obserwowałem leżącą z przodu miejscowość. Władysławów, ostrzelany przez artylerię przeciwnika, cały płonął. Na przeciwległej [nas] wyniosłości, podniosły się jakieś tyraliery, w których bez
trudu poznałem nasz 1. batalion [Preobrażeńskiego Pułku]. Naprzeciwko nich znajdował się
nieduży jar. Spojrzawszy tam zobaczyłem nieliczne skupiska ludzi szybko zbiegające w dół jaru.
Przyjrzawszy się uważnie, już bez lornetki, dostrzegłem niebieskie mundury Austriaków. Szybko
zdałem sobie sprawę, że przeciwnik mógłby wykorzystać jar do zgromadzenia się i uderzenia
w nasze skrzydło. (…). Objaśniwszy obsłudze karabinów maszynowych zadanie, oczekiwałem
na dalszy bieg wydarzeń, aby [w odpowiednim momencie] otworzyć ogień po idących jarem
Austriakach. Dalmierzysta [szacujący odległość] ustawił swój odległościomierz na skraju jaru
i krzyknął do mnie: 19. Pamiętając, że najlepsze rezultaty osiąga się na celowniku 14-15, postanowiłem poczekać na przeciwnika, aż zbliży się do mnie. Karabiny były ustawione, obsługa
gotowa. [Spojrzałem na nią]. Najmniejszego wzruszenia nie było widać na jej twarzach. [Rosnące] ziemniaki dobrze maskowały karabiny przed wzrokiem przeciwnika. Długo nie czekaliśmy. Jednym skokiem z jaru wybiegła długa niebieska tyraliera żołnierzy i zaczęła przybliżać się
w naszą stronę. Dalmierzysta nieustannie obserwował jej ruch, i półgłosem, jakby uświadamiając
ważność swojego posterunku, podawał mnie celowniki. „Czternaście”, usłyszałem głos dalmierzysty i zobaczyłem zwrócone na mnie pytające oczy żołnierzy. Podoficer, zgodnie z regulaminem,
podniósł rękę do góry dając znać, że karabiny gotowe. Zrozumiałem, że nastała pora działania.
W tym momencie z jaru, w ślad za pierwszą, wyszła druga tyraliera Austriaków. Gdy się ona
ukazała, spokojnym głosem rozkazałem – ognia. Karabiny równo otworzyły ogień, posyłając setki
pocisków w kierunku niczego niespodziewającego się wroga. Efekt był zdumiewający, widoczny po rykoszetujących wzdłuż tyraliery pociskach. W ciągu minuty obie tyraliery, zostawiając
licznych zabitych i rannych, cofnęły się i zniknęły w jarze, z którego wcześniej wyszły. Obsługa
nie przerywając ostrzału prześladowała cofającego się przeciwnika (…) Nim zdążono wstrzymać ostrzał, nad plutonem karabinów maszynowych rozerwało się kilka szrapneli artylerii przeciwnika. Zrozumiałem, że przeciwnik namierzył nasze stanowiska karabinów. Dla uniknięcia
niepotrzebnych strat poleciłem obsłudze przesunąć stanowiska nieco w prawo60. Około godziny
14.00, Lejb-Gwardyjski Preobrażeński Pułk ponowił atak i zajął wzgórze 235. Ten fakt zmusił
przeciwnika do wycofania się z Władysławowa. Przeciwnik był pod ogromnym wrażeniem
ataku Preobrażeńców, o czym poinformował swoje dowództwo. Do sztabu węgierskiej 37. DP
Honwedów, o godzinie 15.00, dotarła z pola walki następująca informacja: Ku nam szły tyralie60

C. Торнау, С родным полком, Берлин 1923, s. 23-25.
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ry przeciwnika [Preobrażeńców], żołnierzy bardzo wysokiego
wzrostu, jak gdyby odpowiednio wyselekcjonowanych. Atakując, strzelali do nas, nie okopywali się, szli jak na pokazowych
manewrach… Nie ma wątpliwości - to rosyjska Gwardia61.
Atak Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku (dnia
2 września) przebiegał następująco: Na skraju lasu w okolicy koloni Chojno62 rozłożyły się 1. i 3. batalion Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku, stanowiące jego rezerwę.
Natomiast natarcie na froncie Władysławów-Wygnanowice
w kierunku wzgórza 264 na północ od folwarku Anusin poWładimir Bezobrazow

prowadziły bataliony: 2. i 4. O godzinie 10.00 tyraliery zeszły łagodną stromizną w kierunku zabagnionej doliny rze-

ki Giełczewki i bez wsparcia artyleryjskiego poprowadziły atak na las koło folwarku Anusin.
Przeciwnik zajmujący pozycje na obrzeżach lasu prowadził silny ostrzał. Tyraliery Semenowców zatrzymały się, żołnierze przywarli do ziemi. Najmniejsza próba posunięcia się do przodu powodowała nasilenie ostrzału przeciwnika. Niektóre kompanie, straciwszy oficerów, nie
wytrzymując ognia karabinów maszynowych przeciwnika, uległy panice i zaczęły się wycofywać. Elementy cofającej się 8. kompanii dotarły na stanowiska 3. baterii artylerii ustawionej na
północny-wschód od Władysławowa63.
Dowódca Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku poinformował generała Josifa Mrozowskiego: o niepowodzeniu pierwszego ataku, o stratach, o utracie łączności (około godziny 12.00) z Lejb-Gwardyjskim Pułkiem Jegrów. Mrozowski wstrząśnięty tymi doniesieniami
zarządził wycofać z walki 1. Brygadę Gwardii (Pułki Lejb-Gwardyjskie: Preobrażeński i Semenowski), ale dowódca
1. DP Gwardii, Władimir Ołochow, zdecydowanie mu tego
zabronił oświadczając, iż: nie ma możliwości zaakceptowania
waszego [Josifa Mrozowskiego] rozkazu, gdyż rozkaz odwrotu – narzucony – podczas pierwszego starcia Gwardii miałby
negatywny wpływ na morale jej żołnierzy i armii. W szczytowym momencie walki do sztabu 1. DP Gwardii przyjechał
dowódca Korpusu Gwardyjskiego, Władimir Bezobrazow.
Obecny w sztabie kapitan Lejb-Gwardyjskiego Pułku Jegerów, Nikołaj Skorino, wspominał, że Bezobrazow po zaznajomieniu się z sytuacją na froncie walczącej gwardii zwrócił
61

62
63

Aleksandr Burmann

Ю. Зубов, Лейб-гвардии Преображенский полк. С полком прадедов и дедов в великую войну 19141917 гг., Москва 2014, s. 25.
Chojno – przypuszczalnie Stare Chojno – wieś w gminie Siedliszcze, powiat chełmski, woj. lubelskie.
Н. Головин, op. cit., s. 67, 74.
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ka – rzekomo zniszczonej całodniowym ostrzałem prowadzonym
przez artylerię rosyjską125.
Okazało się też, że w wyniku tego ostrzału ucierpiała artyleria Gwardii. Kapitan 1. baterii Lejb-Gwardyjskiej 2. Brygady Artylerii, Konstantyn Mandraży, wspominał: 1. dywizjon ostrzeliwał
grzbiety wzgórza i podejścia. Strzelał szrapnelami, które nie wyrządziły przeciwnikowi większej szkody. Granatów było niewiele, gdyż
nie zdążono ich podwieźć do zaopatrzenia dywizjonu. Ogień artylerii przeciwnika okazał się jednak skuteczniejszy. Ostrzelana przez
przeciwnika 1. bateria zamilkła. Pięć dział zostało rozbitych. O dostatecznym wsparciu artyleryjskim dla piechoty nie było mowy126.

Konstantyn Mandraży

Mimo to dowódca Kombinowanej Brygady, Nikołaj Kisielewski, o godzinie 17.15 wydał rozkaz
ataku. Główny ciężar walk o wzgórze 266 wziął na siebie Lejb-Gwardyjski Moskiewski Pułk.
W ciągu najbliższej godziny elementy Kombinowanej Brygady zajęły pozycje wyjściowe do
ataku.
Natarcie Kombinowanej Brygady rozpoczęło się o godzinie 19.15127. Atak Lejb-Gwardyjskiego Moskiewskiego Pułku poprowadził Wiktor Galfter. Pułk rozpoczął natarcie tyralierami
w trzech liniach, po cztery kompanie w każdej. Obserwujący natarcie oficer 1. baterii Lejb-Gwardyjskiej 2. Brygady Artylerii, Konstantyn Mandraży, wspominał: Gdy słońce już zaszło
Galfter krzyknął: sławni Moskiewscy! Naprzód! Pamiętajcie o honorze pułku! i trzymając w ręku saperkę poszedł na przedzie gwardyjskiej piechoty. Dowódcy kompanii szli z przodu… My, artylerzyści,
z niewymownym wzruszeniem, widzieliśmy przez lornety to groźne,
wspaniałe i tragiczne widowisko. Pierwsze pięćset kroków [około
471 m] pułk przeszedł bez strat, ale pozostawało przejść jeszcze trzy
tysiące [około 2830 m]. I tu zaczęło się piekło. Nad szeregami atakujących kompanii zaczęły rozrywać się szrapnele. Upadają dowódcy
kompanii: kapitan Sztackelberg, Niszczenko, Klimienko... Zastępują
ich młodsi oficerowie i, z jeszcze większą energią, prą naprzód, odważnie, jak przyjaciele, ramię w ramię. Z tyłu nacierającej tyraliery
pozostają zabici i ranni… Nikt nie zwraca na nich uwagi. Żołnierze

Wiktor Galfter

ciężko oddychają, padają na ziemię, a potem znów [podnoszą się] - naprzód! naprzód! Przecież
trzeba szybciej dojść do tych przeklętych, złowrogo ryczących dział, trzeszczących karabinów maВиниковский и Вольфман, op. cit., s. 116; Przeciwnik niemiecki zabezpieczył swoją artylerię przed
ostrzałem przeciwnika – okopał działa, pomiędzy nimi umieścił stalowe płyty osłaniające artylerzystów: K. Мандражи, Бой под Тарнавкой 26 августа 1914 года, „Военная быль” но 68, Париж июль
1964, s. 11.
126
Ibidem
127
К. Александров, op. cit.; Лейб-гвардии Московский полк 7 XI 1811 – 7 XI 1936…, op. cit., s. 45-46.
125
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szynowych i karabinów piechoty przeciwnika. Wstać! Naprzód! - cały
czas krzyczą dowódcy. Żwawo!, ruszać się!, przyjaciele!, niewiele już
zostało! - ale rozpalony umysł nie uświadamiał sobie, że zostało jeszcze więcej niż już przeszli, ale bohaterowie wierzą, że cel jest bliski
i rwą się naprzeciw kanonady, gardząc ranami i samą śmiercią. (…).
Jeszcze około pół godziny trwa wchodzenie na tę „Golgotę” resztek heroicznych kompanii. Oto one osiągają wreszcie podnóże góry i kładą
Borys Niszczenko

się na ziemi, ale - trzeba śpieszyć się, gdyż nieprzyjaciel już ustawia
działa w okopach, żeby kartaczami unicestwić te pozostałe resztki. Ale

oto ogień dział przeciwnika jakby milknie… I, rzeczywiście, ich obsługę opanowało odrętwienie,
kiedy blisko, zupełnie blisko zauważyła ona te wzburzone, czerwone od napięcia twarze rosyjskich żołnierzy i – przeciwnik wstrzymał ostrzał. Moskiewscy wdarli się na baterie, bezlitośnie
kłuli bagnetami tych, którzy nie zdążyli uciec, którzy błagali o łaskę, taka złość ich opanowała, że
nie można było ich powstrzymać. Wreszcie wszystko ucichło128. Straty pułku były olbrzymie. 19
oficerów zabitych, 38 rannych. Powyżej 2000 zabitych i rannych niższych rangą żołnierzy. Tu,
przy zdobytych działach zebrało się tylko 7 oficerów i około 800 żołnierzy129.
Do godziny 22.00 oddziały rosyjskie, ponosząc duże straty, osiągnęły rubież: 2. Dywizja
Grenadierów – zachodni brzeg jaru wychodzącego od wsi Wysokie na wzgórze 294130; Kombinowana Brygada – wschodni stok wzgórza 266, na zachód od wsi
Wysokie; 82 DP – zachodnie obrzeża wsi Dragany131.
Dowódca Kombinowanej Brygady, Nikołaj Kisielewski, otrzymawszy od Wiktora Galftera wiadomość o zdobyciu wzgórza, pośpieszył tam z batalionem Lejb-Gwardyjskiego Pułku Grenadierów
pułkownika Władimira Lebiediewa i rezerwową 13. kompanią
Lejb-Gwardyjskiego Moskiewskiego Pułku kapitana Wiaczesława
Klimowicza. Nikołaj Kisielewski i pułkownik Wiktor Galfter dostrzegli, że na południowo-zachodniej stronie wzgórza prowadzi
ostrzał jeszcze jedna niemiecka bateria artylerii. Jej zdobycie przypadło świeżo przybyłej na wzgórze 13. kompanii Lejb-Gwardyj-

Władimir Lebiediew

skiego Moskiewskiego Pułku132.
Tymczasem dowódca III Korpusu Kaukaskiego, Władimir von Irman, o godzinie 22.30
wstrzymał natarcie na powierzonym mu odcinku bojowym. Ale z powodu utraty łączności
jego rozkaz nie dotarł do dowództwa Kombinowanej Brygady, toteż jej elementy kontynuowały
natarcie na wzgórze 266. Już wcześniej z polecenia dowódcy brygady, Nikołaja Kisielewskiego,
K. Мандражи, Бой под Тарнавкой 26 августа 1914 года…, op. cit., s. 11-12.
О. Леонов и И. Ульянов, Регулярная Пехота…, op. cit., s. 164.
130
W źródle wysokość wzgórza podana w sążniach – 138,0
131
Виниковский и Вольфман, op. cit., s. 116
132
К. Александров, op. cit.; Лейб-гвардии Московский полк, op. cit., s. 47.
128
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od strony zachodniej. W momencie, gdy piechota Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku zaatakowała miasto dywizjon huzarów szybko przemieścił się przez las i wyszedł na jego
skraj ( na północny-zachód od miasta). Dowódca dywizjonu wysłał patrol w celu rozpoznania
punktów oporu przeciwnika na zachodnich obrzeżach Janowa oraz zbadania terenu pomiędzy
lasem a miastem. Patrol zameldował, iż zachodnie obrzeża miasta są słabo obsadzone przez
przeciwnika. Dowódca dywizjonu przyjął tę wiadomość optymistycznie i rozkazał swojemu
oddziałowi wyjść z lasu. Atak na miasto poprowadzony został w szyku konnym. Odległość od
skraju lasu do zachodnich obrzeży Janowa wynosiła – 3,5 kilometra. Po wyjściu z lasu dywizjon
osłonił się od czoła jednym plutonem w szyku luźnym (ława), reszta szła z tyłu w szyku linii
plutonów. Po przejściu około kilometra, czołowy pluton został ostrzelany ze wzgórza 239186
(na północny zachód od Janowa). Dowódca dywizjonu, aby osłonić natarcie na Janów, spieszył
jeden szwadron i rozkazał mu zaatakować wzgórze 239, natomiast drugiemu szwadronowi nakazał skierować się bardziej na prawo i uderzyć na tyły przeciwnika, a nie na jego skrzydło, jak
wcześniej planował. Szwadron konny wtargnął do miasta. Jego wejście do Janowa oraz energiczne natarcie spieszonych huzarów na wzgórze 239 zmusiło przeciwnika do wycofania się ze
wzgórza i zaraz po tym do szybkiego opuszczenia miasta187.
Po południu 4. batalion Pułku Preobrażeńskiego opuścił Janów Lubelski i wszedł w strefę Lasów Janowskich188, gdzie otrzymał następujący rozkaz: Zatrzymać się na dłuższy postój; zapewnić osłonę dla wypoczywającego pułku; zapewnić żołnierzom [4. batalionu] posiłek, pod warunkiem, że dzisiaj [batalion] będzie kontynuował prześladowanie przeciwnika zmierzającego na
przeprawy przez Tanew. Czaty 16. kompanii (4. batalionu) zostały wysunięte na bagienny skraj
lasu189. Kolumna marszowa reszty pododdziałów batalionu rozłożyła się wzdłuż drogi na odpoczynek. Na południe od Janowa Lubelskiego rozłożył się 2. i 3. batalion. 1. batalion oraz sztab
Pułku Preobrażeńskiego zatrzymał się w Janowie. W mieście trudno było znaleźć wygodne na
odpoczynek miejsce, gdyż wszędzie stały pozostawione przez przeciwnika tabory, przy wozach
walały się ogromne ilości amunicji, plecaków i kasków niemieckiej landwery. Szkoła miejska, plac
kościelny zapełnione pozostawionymi na łaskę i niełaskę rannymi żołnierzami przeciwnika. Tutaj
też w okropnych warunkach sanitarnych przebywali ranni żołnierze rosyjscy. Nie było zabitych
niemieckich ani austriackich żołnierzy. Lekarze i sanitariusze przyszli z pomocą wszystkim rannym; rychło zapewniono im lepsze warunki w tworzonym miejskim szpitalu pułkowym190.
W źródle wysokość wzgórza podana w sążniach – 112.
K. Lubecki-Drucki i Z. Grabowski, Taktyka kawalerii…, op. cit., s. 218-220.
188
Lasy Janowskie – wielki obszar leśny położony w północnej części Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu województw: lubelskiego i podkarpackiego. Stanowi zachodnią część kompleksu leśnego Puszczy
Solskiej. Lasy Janowskie rozciągają się od okolic Borowa nad Wisłą do okolic Biłgoraja, gdzie graniczą
z właściwą Puszczą Solską. Położone na Równinie Biłgorajskiej, ciągną się szerokim pasem, równoległym do Doliny Sanu na południu i Wzniesień Urzędowskich na północy. Największymi miastami
regionu są Biłgoraj i Janów Lubelski.
189
Wzdłuż prawego dopływu rzeczki Trzebensz, płynącego skrajem lasu na południe od Janowa Lubelskiego.
190
Ю. Зубов, op. cit., s. 42.
186
187
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Po godzinie 14.00 dowódca Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku wydał rozkazał:
Kontynuować prześladowanie przeciwnika. Główny oddział straży przedniej: 4. batalion pułkownika hrabiego Litke, pluton karabinów maszynowych porucznika Zubowa, pluton artylerii
z baterii Jego Wysokości – mają prowadzić działania w kierunku wsi Grójce-Momoty191 i dalej
ku przeprawom na Tanwi, zająć przeprawy. Główne siły straży przedniej: 1., 2., i 3. bataliony
[Preobrażeńskiego Pułku], trzy plutony karabinów maszynowych, bateria artylerii Jego Wysokości – mają podążać za głównym oddziałem straży przedniej drogą na Grójce-Momoty i dalej do
przepraw; osłonią przeprawę 1. DP Gwardii192.
O godzinie 14.30 batalion pułkownika Konstantina Litke przystąpił do wykonania zadania. Ukrop oraz tabory przeciwnika zalegające na drodze utrudniały marsz. W tym czasie
do Janowa Lubelskiego przybył Wielki Książę Mikołaj Mikołajewicz, aby odznaczyć żołnierzy
Krzyżami oraz Medalami św. Jerzego (wszystkie – 4 stopnia).
Po 30 minutach marszu, czyli po przejściu około 2 kilometrów, żołnierze 4. batalionu
zauważyli z tyłu ogromne tumany kurzu. Okazało się, że do maszerującej kolumny dołączyła
Samodzielna Brygada Kawalerii Gwardii i jej drużyna karabinów maszynowych oraz 3. bateria
Lejb-Gwardyjskiej Artylerii Konnej. Ogarnięty tumanami kurzu 4. batalion spowolnili marsz
(około 3 kilometrów od Szklarni193, aby przepuścić kawalerię. Niebawem maszerujący żołnierze usłyszeli dobiegającą z lasu bezładną strzelaninę i dostrzegli szarżujących kawalerzystów.
Strzelanina w lesie niepokoiła patrole, których krzyki: kawaleria z lewej, kawaleria z prawej
strony – mogły wprowadzić spore zamieszanie w kolumnie maszerujących żołnierzy194. Ledwie
weszliśmy do lasu – wspominał Siergiej Tornau – na wszystkich znajdujących się w nim drogach195, na trasie naszego marszu dało się zauważyć wozy należące do taboru niemieckiego VI
Korpusu Rezerwowego. Konie zaprzęgnięte do wozów były w większości zabite i leżały wszędzie.
Smutno i ciężko było patrzeć na te szlachetne zwierzęta, których trupy setkami zalegały na drogach. Czegoż nie było załadowanego na tych porzuconych wozach: worki z kawą, cukrem, ryżem,
skrzynki z konserwami, jakieś butelki. Wszystko to albo poniewierało się koło wozów, albo rozbite
znajdowało się na wozach. Iść było bardzo ciężko. Głęboki piasek dochodził miejscami do osi kół,
spowalniał dalszy ruch naprzód. W awangardzie szedł 4. batalion Preobrażeńskiego Pułku pod
dowództwem hrabiego Litkego. Z przodu, przed batalionem znajdowali się Lejb-Gwardyjscy Ułani Jego Wysokości. Po całym lesie słychać było nieprzerwaną, rzadką strzelaninę i bezmyślne, denerwujące okrzyki: kawaleria z lewej i prawej strony. Wysłanie silnych oddziałów zwiadowczych
zmniejszyło nieco nerwowy nastrój maszerujących drogą żołnierzy. Osobne podjazdy kawalerii
Grójce-Momoty, też: Grójec/Gruje-Momoty – obecnie Momoty Górne – wieś w gminie miejsko-wiejskiej Janów Lubelski, powiat janowski, woj. lubelskie.
192
Ibidem
193
Szklarnia – wieś sołecka w gminie miejsko-wiejskiej Janów Lubelski, powiat janowski, woj. lubelskie.
194
Ibidem
195
Na odcinku dawnego traktu tzw. Gościńca Krzeszowskiego z Janowa Lubelskiego przez Szklarnię do
Momot Górnych oraz na jego drogach bocznych.
191
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poznanie na drogach zmierzających do Sanu245. Ponadto pułk
miał dokładnie zlokalizować punkty oporu przeciwnika na
prawej stronie Sanu i przygotować przeprawę. Szef sztabu Brygady Strzelców Gwardii, pułkownik Eduard Werciński wspominał, iż: natarcie brygady z rejonu Kosina w kierunku Sanu
było zagrożone przez cofającego się nad tę rzekę przeciwnika.
Na szczególne niebezpieczeństwo narażone było lewe skrzydło
maszerującej brygady, gdyż przeciwnik mógł je znienacka zaatakować oddziałami ukrytymi w leśnych gęstwinach, trudnych do
kontrolowania nawet przez zwiadowców rosyjskiej brygady246.
12 września elementy 3. Pułku Strzelców Lejbgwardii Jego
Wysokości, idąc groblą, ostrzeliwując się ze strażami tylnymi
Eduard Werciński

przeciwnika, dotarły do wsi Antoniów247, gdzie rozwinęły się

w szyk bojowy i skierowały się na Pniów248. Po krótkotrwałej walce 2. batalion pułku zajął tę
miejscowość249. W międzyczasie pułkownik Werciński pojechał do sztabu 9. Armii rosyjskiej,
żeby uzyskać dokładniejszą informację o sytuacji na froncie i otrzymać środki przeprawowe.
O tych sprawach Werciński rozmawiał z szefem sztabu tej armii, generałem Arsenijem Gulewiczem, którego też poprosił o wytyczne w kwestii dalszego marszu Brygady Strzelców Gwardii,
zwracając mu uwagę na fakt, iż: kolumny marszowe [brygady] przemieszczające się błotnistymi
drogami leśnymi, po dojściu do Sanu skręcą i będą poruszać się
wzdłuż rzeki, przeciwnik z pewnością nie będzie na to obojętnie
patrzył. Ta sugestia nie spodobała się Gulewiczowi, który złośliwie odniósł się do niej i zapytał Wercińskiego: jak to, brygada jeszcze się nie przeprawiała? Werciński odparł: nie, gdyż dopiero dzisiaj 3. Pułkowi Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości
zlecono prowadzenie zwiadu nad brzegiem rzeki i znalezienie
dogodnego miejsca na przeprawę. W tym momencie przyszedł
dowódca 9. Armii, generał Płaton Leczicki. Gulewicz zreferował mu, że: oto przyjechał szef sztabu Brygady Strzelców
Gwardii, brygady, która nie ma ochoty wykonywać rozkazów
Waszej Wysokości. Pułkownik Werciński uznał to za afront,

Arsenij Gulewicz

natomiast Leczicki, dobrze znający Wecińskiego, spokojnie zwrócił się do niego z zapytaniem:
w czym problem? Wercinski zameldował mu, że: po przeprowadzeniu rekonesansu w okolicy
ujścia Sanu stwierdziłem, iż w tym miejscu rzeka stanowi poważną przeszkodę; nie można jej
В. Глиндский, op. cit., s. 9.
Э. Верцинский, op. cit., s. 30.
247
Antoniów – wieś w gminie wiejskiej Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
248
Pniów – wieś w gminie wiejskiej Radomyśl nad Sanem, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
249
В. Глиндский, op. cit., s. 9.
245
246
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lekceważyć, nie tak łatwo ją sforsować; trzeba dobrze przygotować oddziały do przeprawy, więc
prosiłem [Gulewicza] o batalion pontonów. Słysząc to Leczicki natychmiast rozkazał Gulewczowi oddać do dyspozycji Brygady Strzelców Gwardii batalion pontonów. Dowódca 9. Armii
rosyjskiej uzyskał od Wercińskiego zapewnienie, że przeprawa nastąpi następnego dnia250.
W nocy 12 września sztab armii wysłał nad San w okolice Czekaja Pniowskiego dwa bataliony pontonów. Dotarły one nad brzeg Sanu w dzień 13 września. Okazało się, że były już
zbędne, gdyż rano zwiadowcy 1. batalionu (3. Pułk Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości) pułkownika Gieorgija Kietchudowa przeprawili się łodziami na lewą stronę Sanu poniżej mostu.
Pod osłoną ostrzału artyleryjskiego podeszli pod most, zaskoczyli usadowionego nad brzegiem
rzeki przeciwnika i przechwycili uszkodzony przez niego most. Strzelcy gwardyjscy naprawili
most, po którym na lewą stronę Sanu przeszedł 3. Pułk Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości;
był to pierwszy oddział rosyjski, który znalazł się po tej stronie rzeki. Car Mikołaj II natychmiast został poinformowany o tym sukcesie. Zadowolony tym faktem, pełen entuzjazmu car
zwrócił się do zgromadzonych przy nim oficerów i głośno powiedział: Moi strzelcy są już za
Sanem251. Sukces Brygady Strzelców Gwardii ułatwił pozostałym związkom taktycznym 9. Armii rosyjskiej przechwycenie nadsańskich przepraw od Czekaja Pniowskiego aż do Ulanowa252.
3. Pułk Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości przenocował we wsi Wrzawy253 i tam też miał
dniówkę 14 września254.
Pierwszy okres walk brygady był niezwykle dla niej męczący. W dzień brygada prowadziła
walkę i maszerowała, zatrzymując się na nocleg przeważnie we wsi, którą za dnia udało się zająć
po walce z przeciwnikiem. Tabor docierał na miejsce postoju brygady dopiero o świcie, gdy
oddziały szykowały się do wznowienia marszu. W ten sposób żołnierze pozbawieni byli niezbędnego zaopatrzenia, dotyczyło to również sztabu brygady. Jego oficerowie mogli spokojnie
pospać, umyć się dopiero po zajęciu Sandomierza255.
15 września 3. Pułk Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości (ponownie w awangardzie brygady) maszerował w kierunku Wisły, zajął Nadbrzezie256, gdzie przechwycił pokaźny austriacki
magazyn zaopatrzeniowy; następnie skierował się do Wielowsi257, gdzie zatrzymał się na nocleg258.
16 września 3. Pułk Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości przemieścił się na północ
od Tarnobrzega259, gdzie następnego dnia stoczył krótkotrwałą walkę z przeciwnikiem. 18
Э. Верцинский, op. cit., s. 30-31.
Ibidem, s. 31-32; В. Глиндский, op. cit., s. 9.
252
Ulanów – miasto, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ulanów, powiat niżański, woj. podkarpackie.
253
Wrzawy – wieś w gminie wiejskiej Gorzyce, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.
254
Ibidem
255
Э. Верцинский, op. cit., s. 34-35.
256
Nadbrzezie – przemysłowa część miasta Sandomierza, leży na prawym brzegu Wisły, w Kotlinie Sandomierskiej, graniczy z Tarnobrzegiem, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie.
257
Wielowieś – obecnie dzielnica Tarnobrzega, woj. podkarpackie.
258
В. Глиндский, op. cit., s. 9; Э. Верцинский, op. cit., s. 33.
259
Tarnobrzeg – miasto na prawach powiatu w woj. podkarpackim.
250
251
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na północ. Korpus Gwardyjski miał forsownym marszem przejść na prawe skrzydło 9. Armii
rosyjskiej. W momencie wydania zarządzenia elementy 1. DP Gwardii znajdowały się w następujących rejonach: Lejb-Gwardyjski Preobrażeński oraz Izmaiłowski Pułk - w Tarnobrzegu,
Semenowski Pułk – w Koćmierzowie278, Pułk Jegrów – w Wielowsi279; również w tej ostatniej
miejscowości, po przejściu 45 kilometrów, zatrzymała się na nocleg 2. DP Gwardii280.
29 września Korpus Gwardyjski otrzymał rozkaz skierowania się na przeprawę przez San
w Czekaju Pniowskim. W oczekiwaniu na przeprawę elementy 1. DP Gwardii skoncentrowały
się w następującej okolicy: Lejb-Gwardyjski Preobrażeński Pułk – Trześń281; Lejb-Gwardyjski
Semenowski Pułk – Gorzyce282, Lejb-Gwardyjski Izmaiłowski Pułk – Goczałkowice283, Lejb-Gwardyjski Pułk Jegrów – Wrzawy284. Również we Wrzawach zebrała się 2. DP Gwardii285. Elementy 1. DP Gwardii przeprawiły się przez San w dniu 30 września, natomiast 2. DP Gwardii
– 1 października286.
Dla rosyjskiego Frontu Południowo-Zachodniego utrzymanie i zabezpieczenie przepraw na Wiśle stało się bardzo ważnym zadaniem, ubezpieczającym całą operację. Osłonę
sandomierskiej przeprawy miała zapewnić Brygada Strzelców Gwardii i wysunięte bardziej
na zachód oddziały Korpusu Kawalerii Nowikowa, wsparte przez Samodzielną Brygadę Kawalerii Gwardii287. 30 września 3. Pułk Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości, a zanim reszta brygady, spokojnym marszem przez Kębłów, Baranów Sandomierski, Wielowieś doszedł
do mostu pontonowego w Sandomierzu, gdzie przeszedł na lewą stronę Wisły, a następnie
podążył do Obrazowa288; tu zatrzymał się na nocleg. 1 października 3. Pułk Strzelców Lejbgwardii Jego Wysokości przeszedł do Marcinkowic289, a dwa dni później, 3 i 4 października,
stoczył krwawy bój pod290 Opatowem291, po czym wycofał się z powrotem na prawą stronę
Wisły. 6 października pułk przybył do wsi Zbydniów292, gdzie miał dniówkę. Następnego
dnia, w Brandwicy293 przeszedł San, doszedł do wsi Lipa294, w której zanocował. 8 paździerKoćmierzów – wieś w gminie wiejskiej Samborzec, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie.
Ibidem
280
Журнал боевых действий 2 – ой…, op. cit., s. 14.
281
Trześń – wieś w gminie wiejskiej Gorzyce, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.
282
Gorzyce – wieś, siedziba gminy wiejskiej Gorzyce, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.
283
Goczałkowice – część wsi Wrzawy, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.
284
Журнал боевых действий 1 – ой…, op. cit., s. 11.
285
Журнал боевых действий 2 – ой…, op. cit., s. 14.
286
Журнал боевых действий 1 – ой…, op. cit., s. 12; Журнал боевых действий 2 – ой…, op. cit., s. 14.
287
Г. Корольков, op. cit., s. 26.
288
Obrazów – wieś, siedziba gminy wiejskiej Obrazów, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie.
289
Marcinkowice – wieś sołecka w gminie miejsko-wiejskiej Opatów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie.
290
В. Глиндский, op. cit., s. 10.
291
Opatów – miasto, siedziba gminy miejsko-wiejskiej i powiatu opatowskiego, woj. świętokrzyskie.
292
Zbydniów – wieś w gminie wiejskiej Zaleszany, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
293
Brandwica – wieś w gminie wiejskiej Pysznica, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
294
Lipa – wieś w gminie miejsko-wiejskiej Zaklików, powiat stalowowolski, woj. podkarpackie.
278
279
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nika Brygada Strzelców Gwardii przeszła przez Gościeradów295, Skoków i skierowała się nad
środkową Wisłę296.

Autor na krzeszowskim rynku

295
296

Gościeradów – wieś, siedziba gminy wiejskiej Gościeradów, powiat kraśnicki, woj. lubelskie.
Ibidem, s. 11.
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ROZDZIAŁ I
Szlak bojowy gwardii na terenie powiatu niżańskiego
Pierwsze oddziały gwardyjskie pojawiły się na terenie powiatu niżańskiego późnym popołudniem 12 września. Były to elementy Samodzielnej Brygady Kawalerii Gwardii, które w okolicy Pęku1 nękały niemiecką Landwerę cofającą się nad Kurzynkę. Nadejście zmroku przerwało
działania kawalerii. Landwera zatrzymała się na nocleg nad Kurzynką w okolicy Huty Krzeszowskiej.
Rano 13 września niemiecka Landwera wznowiła marsz w kierunku mostu na Tanwi
w Harasiukach. Gdzieś w lesisto-bagiennej strefie Tanwi stoczyła ona walkę z Lejb-Gwardyjskim Pułkiem Ułanów Jego Wysokości (dowódca Aleksandr Abaleszew). Miejsce starcia jest
trudne do zlokalizowania. Przypuszczalnie ułani próbowali przechwycić most na Tanwi w Harasiukach, broniony
przez kilka plutonów piechoty. Atak ułanów nie powiódł
się. Uchodzący przeciwnik zdążył spalić most2.
W związku z okropnym stanem dróg, zmęczenia
żołnierzy i koni, sztab Frontu Południowo-Zachodniego
w dniu 13 września polecił 4. Armii przerwać działania,
aby dać jej oddziałom czas na odpoczynek, uzupełnienie strat oraz zorganizowanie zaplecza. Działania zbrojne
gwardii zostały wstrzymane, aczkolwiek elementy Korpusu
Aleksandr Abaleszew

Gwardyjskiego musiały dotrzeć do wyznaczonych przez
jego dowództwo miejscowości3.

Elementy 1. DP Gwardii rozpoczęły przemieszczenie. Lejb-Gwardyjski Preobrażeński
Pułk wyruszył z Momot Górnych (powiat janowski) w kierunku Huty Krzeszowskiej, gdzie
zatrzymał się na całodniowy odpoczynek. Czaty pułku wysunęły się w kierunku Harasiuk4.
Lejb-Gwardyjski Semenowski Pułk rano opuścił Janów Lubelski i podążył przez Lasy
Janowskie do wsi Momoty Dolne5 (powiat janowski), natomiast jego główny oddział straży
1
2
3
4
5

Pęk – przysiółek wsi Maziarnia, gmina Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie.
C. Торнау, op. cit., s. 38.
Ю. Зубов, op. cit., s. 42-43.
Журнал боевых действий 1 – ой…, op. cit., s. 9.
А. Зайцов, op. cit.
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wiamy się przez Tanew; rzeka możliwa do przejścia w bród; karabiny
maszynowe i artyleria przechodzą rzekę w bród; saperzy przystąpili do
naprawy mostu12.
Również rano 14 września w kierunku mostu na Tanwi w Harasiukach udał się Lejb-Gwardyjski Semenowski Pułk. 2. batalion
został wyznaczony do głównego oddziału straży przedniej pułku,
natomiast jego 6. kompania – do szpicy. Na obrzeżach Huty Krzeszowskiej, 2. batalion został powitany przez dowódcę pułku, generała
Iwana von Ettera i jego sztab. Maszerująca kolumna tym razem nie
pobłądziła w lesie i łatwo doszła do drogi głównej. Oficer 7. kompanii (2. batalion), Iwanow-Diwow, z żalem opuszczał Hutę Krzeszowską; zachwycony jej architekturą krajobrazu wspominał: Huta Krzeszowska, bogata wieś, leżąca w wiekowym sosnowym borze, nie była
podobna do tych wsi, które dotychczas widzieliśmy w Polsce. Znaczne
połacie wsi zajmowały gospodarstwa składające się z chaty mieszkalnej oraz licznych budynków gospodarczych, każde otoczone wysokim
drewnianym płotem13.
O godzinie 11.00, 2. batalion Lejb-Gwardyjskiego Semenow-

Iwan von Etter

skiego Pułku, przeszedłszy niezbyt szybkim marszem 7 kilometrów,
doszedł do rzeki Tanwi. Saperzy gwardyjscy (elementy Lejb-Gwardyjskiego Batalionu Saperów) naprawiali most14.
O godzinie 15.00 saperzy zakończyli pracę. Lejb-Gwardyjski Preobrażeński Pułk, jako
pierwszy przeszedł po moście na drugą stronę rzeki. Zaraz po przeprawie pododdziały 1. batalionu utworzyły wysunięte stanowisko posterunkowe, powierzono im prawy odcinek (na północny-zachód od drogi Harasiuki – Hucisko15). Do oddziału ubezpieczającego postój – czaty - wyznaczono 4. kompanię (dowódca chorąży Braun – pełnił obowiązki za rannego sztab-kapitana
Aleksandra Kutepowa). Kompania Jego Imperatorskiej Mości sztab-kapitana Władimira Baranowa stanowiła rezerwę stanowiska posterunkowego i rozłożyła się przy drodze Harasiuki - Kusze16.
Tutaj też usadowiły się plutony karabinów maszynowych i pluton artylerii17.
Po przeprawie Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku, rzekę Tanew przeszedł Lejb-Gwardyjski Semenowski Pułk. W pierwszej kolejności przeprawiły się elementy 2. batalionu:
6. kompania, a w ślad za nią - 7. kompania. Żołnierze szli pojedynczo, jeden za drugim w odległości trzech kroków, nie śpieszyli się, gdyż nowe pokrycie mostu było niestabilne. Tymczasem
12
13
14
15
16
17

Ю. Зубов, op. cit., s. 43.
A. Иванов-Дивов, op. cit., s. 5-6.
Ibidem, s. 6.
Hucisko – wieś w gminie wiejskiej Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie.
Kusze – wieś w gminie wiejskiej Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie.
Ю. Зубов, op. cit., s. 43.
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powinniście pozostać [Pułk Semenowski] na tych pozycjach, które aktualnie zajęliście, ja [gen.
Ołochow] wrócę do sztabu i przygotuję stosowne zarządzenia. Ołochow unieważnił niewykonalny rozkaz sztabu Pułku Semenowskiego41. Jeszcze tej nocy dowódca 1. DP Gwardii przesłał
do sztabu Korpusu Gwardyjskiego raport o udziale Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku
w boju krzeszowskim42.
Po rozmowach z oficerami generał Władimir Ołochow spotkał się na rynku z żołnierzami Pułku Semenowskiego, którzy po raz pierwszy od początku bitwy galicyjskiej (tj. od 18
sierpnia) zobaczyli swojego dowódcę dywizji. Generał pozdrowił ich i pochwalił za męstwo
w boju43. Żołnierze Pułku Preobrażeńskiego kwaterowali w Krzeszowie, więc siłą rzeczy również uczestniczyli w spotkaniu z dowódcą 1. DP Gwardii.
Po odjeździe generała Ołochowa bataliony Pułku Semenowskiego udały się na kwatery
przygotowane w Krzeszowie i Krzeszowie Dolnym. Niedługo po tym do Krzeszowa przybyły:
sztab, kuchnie polowe i 4. batalion Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku, pułkownika
Maksymiliana Ćwiecińskiego. Żołnierze zmęczeni walką, pełni entuzjazmu ze zwycięstwa,
spokojnie poszli spać44.
W międzyczasie do Krzeszowa przybyły też uzupełnienia Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku: 1. batalion marszowy pod dowództwem porucznika Borysa Kulniewa
(w składzie: 1. kompania marszowa - podporucznik Borys Kulniew, 2. kompania marszowa
- chorąży Aleksandr Tripolitow, 3. kompania marszowa – chorąży Michaił Zaring, 4. kompania marszowa – chorąży Konstantin
Iwanow II)45.
O świcie 16 września, około godziny 5.00, oficer 7. kompanii Semenowskiego Pułku, Anatolij Iwanow-Diwow, udał się
w kierunku mostu na Sanie. Słońce jeszcze nie wzeszło nad krzeszowskimi wzniesieniami – wspominał Iwanow-Diwow – San
błyszczał i szumiał przy filarach mostu. Gęste kłęby mgły unosiły
się nad wodą. Było zimno. Pośrodku rzeki szło cicho ośmiu nagich
krzeszowskich Żydów, trzymali się za ręce, woda sięgała im po pas.
Pokazywali bród. Dziesięć kroków za nimi, z prawej strony trójka-

Maksymilian Ćwieciński

mi przechodził San szwadron Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości. Obraz ten był
o tyle komiczny, że ani ja, ani stojący obok rotmistrz – chyba dowódca szwadronu – nie mogliśmy
powstrzymać się od śmiechu. Szwadron wyszedł na brzeg i kłusem popędził naprzód. Tym działaniem kawaleria rozpoczęła prześladowanie cofających się Austriaków, czyli po upływie 12 godzin
41
42
43
44
45

Г. Тимрот, Бой у Кржешова…, op. cit., s. 10.
A. Иванов-Дивов, op. cit., s. 9.
А. Зайцов, op. cit.
Г. Тимрот, op. cit., s. 10.
Ю. Зубов, op. cit., s. 45.
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od przejścia Sanu przez naszą piechotę46. Nie darmo my [żołnierze piechoty] nazywaliśmy kolorowych Grodzieńskich Huzarów i Ułanów Jego Wysokości – wiecznie spóźniającymi się47.
Przez cały dzień 16 września znakomita większość 1. DP Gwardii przebywała po prawej
stronie Sanu: Lejb-Gwardyjski Preobrażeński Pułk – w Krzeszowie; Lejb-Gwardyjski Semenowski Pułk – w Krzeszowie Dolnym (za wyjątkiem 2. batalionu, który zajmował wysunięte
stanowisko posterunkowe po lewej stronie Sanu, w Koziarni); Lejb-Gwardyjskie Pułki Izmaiłowski i Jegrów – w Kamionce48. 2. DP Gwardii rozmieściła się częściowo na terenie powiatu
niżańskiego - w okolicy Sigiełek49 i Łazowa50 oraz powiatu leżajskiego - ujście rzeczki Złota do
Sanu, okolice51 Kulna52.
W ciągu wolnej dniówki oficerowie Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku pisali
opinie o przyznanie Krzyży św. Jerzego dla niższych rangą żołnierzy. Anatolij Iwanow-Diwow
i dowódca 2. batalionu, Michaił Wesznjakow, napisali raport o przedstawieniu Michaiła Tuchaczewskiego do specjalnej nagrody/wyróżnienia – Broni Złotej Za Waleczność53. W tym też
czasie oficerowie Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku przydzielali kompanie bata-

Krzeszów, pochówek na wzgórzu 229
46

47
48
49
50
51
52
53

Po lewej stronie Sanu w Koziarni na wysuniętym stanowisku posterunkowym przebywały elementy 2.
batalionu Lejb-Gwardii Semenowskiego Pułku.
A. Иванов-Дивов, op. cit., s. 9.
Журнал боевых действий 1 – ой…, op. cit., s. 10.
Sigiełki – wieś w gminie wiejskiej Krzeszów, powiat niżański, woj. podkarpackie.
Łazów – wieś w gminie wiejskiej Krzeszów, powiat niżański, woj. podkarpackie.
Журнал боевых действий 2 – ой…, op. cit., s. 12.
Kulno – wieś w gminie wiejskiej Kuryłówka, powiat leżajski, woj. podkarpackie.
A. Иванов-Дивов, op. cit., s. 9.
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ROZDZIAŁ II
Bój pod Krzeszowem 15 września1914

Wyjście do boju
Rozkazem dowództwa Frontu Południowo-Zachodniego z dnia 14 września 4. Armia
rosyjska otrzymała zadanie uchwycenia i ubezpieczenia przeprawy przez San w Krzeszowie
i Ulanowie, miejscowościach oddalonych od siebie o 10 kilometrów. Elementom 1. DP Gwardii
przypadło zdobycie przeprawy-przyczółka pod Krzeszowem. Przeciwnik – austriacka brygada
24. DP (X Korpus 1. Armii) – zamierzał zawzięcie bronić tej umocnionej pozycji1.
Rano 15 września zgodnie z ugrupowaniem marszowym w pierwszej kolejności wyszedł
z Harasiuk Lejb-Gwardyjski Pułk Jegrów, następnie Lejb-Gwardyjski Preobrażeński Pułk
i Lejb-Gwardyjski Semenowski Pułk.
Lejb-Gwardyjski Preobrażeński Pułk zebrał się w Harasiukach o godzinie 7.00. Żołnierzom rozdano porcje jedzenia, po czym kolumna pułku wyruszyła w kierunku wsi Kusze;
przeszedłszy drogą półtora kilometra dotarła do wysuniętego stanowiska posterunkowego, tu
zaczęła się formować w ugrupowanie marszowe2.
Wyjście Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku z Harasiuk miało następujący przebieg. O świcie na wysunięte stanowisko posterunkowe 7. kompanii przybył goniec z dowództwa pułku z poleceniem opuszczenia wysuniętych posterunków oraz powrotu do Harasiuk.
Goniec miał służyć za przewodnika dla 7. kompanii. Anatolij Iwanow-Diwow więcej niż godzinę zbierał swoje pododdziały. O godzinie 7.00, 2. batalion pułku skoncentrował się na drodze
w Harasiukach3, po czym, jak na paradzie, defiladowym krokiem udał się w kierunku Kusz,
za zakrętem zniknął z pola widzenia obserwujących go oficerów sztabu pułku4. W Kuszach,
Lejb-Gwardyjski Semenowski Pułk skręcił 90 stopni na północ (przeszedł strumień - Brzezina) i pomaszerował dalej polnymi drogami (wzdłuż strumienia i skraju lasu przypuszczalnie na północny skraj Wólki Kuszowskiej i do wsi Ryczki5). Ten kierunek marszu kolumny
1
2
3
4
5

А. Зайцов, op. cit.
Ю. Зубов, op. cit., s. 43.
A. Иванов-Дивов, op. cit., s. 6.
Г. Тимрот, op. cit., s. 6; Ю. Макаров, Моя служба в Старой Гвардии…, op. cit., s. 275.
Ryczki – wieś w gminie wiejskiej Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie.
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Krzeszów i najbliższa okolica

przyczółka mostowego (włącznie); lewy odcinek – 3. batalion naciera wzdłuż drogi z Harasiuk
(bez włączenia) w kierunku północnych umocnień przyczółka mostowego – wieś Podolszynka
Ordynacka (włącznie). Bataliony mają zaatakować północne umocnienia przyczółka mostowego
i dojść do przeprawy. Z informacji sztabu dywizji wynika, iż most nie jest uszkodzony. Rezerwa
pułku - 1. batalion przemieści się za 4. batalionem, 2. batalion za 3. batalionem. Szpital polowy,
nabojowe dwukółki14 do karabinów maszynowych i karabinów piechoty rozmieszczone będą we
wsi Harasiuki. Sztab pułku ulokuje się za lewym skrzydłem 3. batalionu. Po wysunięciu batalionów, artyleria zajmie pozycje (dwie baterie Lejb-Gwardyjskiej 1. Brygady Artylerii, jedna bateria
Lejb-Gwardyjskiego Dywizjonu Moździerzy15).
Podsumowując. Zajęcie Krzeszowa i wzgórza 229 przypadło elementom Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku. Natarcie frontalne (w linii czołowej) bezpośrednio na wzgórze
229 od strony północno-wschodniej miał prowadzić 1. i 3. batalion Semenowskiego Pułku,
natomiast od strony północnej - 3. batalion Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku. 4.
batalionowi Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku przypadło natarcie na wzgórza 224
od strony wschodniej. Odwody bliskie: 1. i 3. batalion Preobrażeńskiego Pułku miały przemieszczać się za batalionami swojego pułku prowadzącymi natarcie w pierwszej linii. Odwód
daleki – 4. batalion Semenowskiego Pułku, rozmieszczony został przy sztabie swojego pułku
w Harasiukach. Natarcie pomocnicze w kierunku wzgórza 224 od strony północnej miał poprowadzić 4. batalion Pułku Jegrów. Grupę manewrową, mającą oskrzydlić prawe skrzydło
14
15

Wozy z amunicją.
Ю. Зубов, op. cit., s. 43.
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cy przeciwnik starał się jeszcze wysadzić konstrukcje mostu,
ale 1. pluton uniemożliwił to szybkim wtargnięciem na most.
Żołnierze pobiegli tuż za uciekającymi Austriakami i oczyścili
most z przeciwnika36. Na jednym z jego filarów, przygotowanych
do wysadzenia, stał Michaił Tuchaczewski37. W tym czasie, gdy
na rynek weszła 6. kompania i skierowała się w kierunku mostu, opuszczonego w pośpiechu przez Austriaków, – wspominał
Karpus - rozległ się wybuch. Teodosij Wiesiełago rzucił się ze
swoją 6. kompanią na most, wyciągnął szaszkę38 i czym prędzej
ciął sznury ciągnące się do snopków słomy i ładunków wybuMichaił Tuchaczewski

chowych przywiązanych do filarów mostu. Aby powstrzymać
rozprzestrzenianie się ognia żołnierze zerwali rękami te snopki.

Wiesiełago i jego żołnierze przebiegli po moście i otworzyli ogień karabinowy do uciekających
Austriaków. W tej akcji 1. pluton 7. kompanii przemieszany z żołnierzami 6. kompanii, wspólnie
zmusił przeciwnika do opuszczenia okopów znajdujących się w pobliżu mostu. Ten zuchwały
atak umożliwił zdobycie mało uszkodzonego krzeszowskiego mostu i zapobiegł jego zniszczeniu39.
W momencie detonacji na moście, 7. kompania pod osłoną krzeszowskich domów zmierzała ulicami do rynku. Jej dowódca, Anatolij Iwanow-Diwow, zrozumiał, iż cofający się w popłochu za San Austriacy wysadzili most, pozostawiając po niewłaściwej stronie rzeki część
swoich współtowarzyszy na pastwę losu Rosjanom. Odcięci
od przeprawy zgromadzeni na krzeszowskim rynku żołnierze austriaccy, ulegając panice, uciekali w różne strony miasta
szukając ratunku i schronienia. Po 5 minutach od detonacji na
rynek krzeszowski wbiegli żołnierze 7. kompanii. Na rynku do
Iwanowa-Diwowa przybiegł żołnierz 1. plutonu Tuchaczewskiego i zameldował mu, że 1. pluton z 6. kompanią przeszły
przez most40.
1. pluton Tuchaczewskiego (7. kompanii) i część 6. kompanii na dobre usadowiły się tuż za mostem. Po chwili przez
Teodosij Wiesiełago

36

37
38

39
40

most przeszła reszta 6. kompanii, a następnie 7. kompanii.
Żołnierze zajęli okopy austriackie po lewej stronie drogi i na-

С. Минаков, Подпоручик Тухачевский в бою под Кржешувом 2 сентября 1914 г, „Ученые записки
Орловского Государственного Университета”. Серия: гуманитарные и социальные науки, но 1 /
2012, s. 101.
Р. Гуль, Красные маршалы, Москва 1995, s. 440-441.
Szabla (ros. шашка) – rodzaj niezbyt zakrzywionej, bezjelcowej szabli o rękojeści otwartej z rozdwojoną głowicą, przypominającą z profilu stylizowaną głowę ptaka.
A. Иванов-Дивов, op. cit., s. 8.
Ibidem
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tychmiast zauważyli niedogodne ich usytuowanie. Przed okopami znajdowało się bagno z rosnącą wysoką trzciną, która uniemożliwiała obserwację terenu, a w momencie kontrataku przeciwnika – również prowadzenie celnego ostrzału41.
Wspomniany wybuch na moście zaniepokoił również Grigorija von Timrota obserwującego cofających się za Sanem Austriaków. Timrot nie był w stanie zlokalizować miejsce wybuchu, gdyż widok przysłaniały mu krzeszowskie domy. Nie zwlekając, rozkazał obsłudze karabinów maszynowych przerwać ostrzał i osobiście razem z jedną kompanią zszedł do rynku,
aby rozeznać się w sytuacji. Po chwili Timrot doszedł do mostu i razem ze starszym oficerem
Matwiejenką udali się na lewy brzeg Sanu. Idąc zauważyli wyrwę w poszyciu mostu i urwany
filar; w tym miejscu poszycie na długości kilku metrów jedną stroną pochylało się do wody.
Pułkownik Timrot, skrupulatnie obserwując miejsce walki zwrócił się do Matwiejenki stwierdzając, iż: broniący się w Krzeszowie przeciwnik został zaskoczony. Przemawiają za tym dwa
fakty, po pierwsze nie zdążył on zabrać swoich rannych, zalegających tuż przy moście, po drugie
most nie został zniszczony materiałem wybuchowym42.

Natarcie Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku
Elementy Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku, przed rozpoczęciem boju skoncentrowały się w okolicy wsi Ryczki. Na jej południowo-zachodnich obrzeżach rozłożyły się:
4. i 3. batalion, oba miały w pierwszej linii prowadzić natarcie; natomiast rozmieszczone za
zabudowaniami w północnej części wsi – 2. i 1. batalion stanowiły ich rezerwę.
Teren przyszłego ataku tworzył ogromny płaskowyż powoli opadający w kierunku Kamionki, obficie porośnięty niewielkimi krzewami. Dzień był bezchmurny i ciepły. Przepiękna
pogoda dopingowała do działania. Żołnierze Pułku Probrażenskiego zaopatrzyli się w zielone
gałęzie, które wetknięte w plecaki stanowiły element maskujący. Również zielonymi gałęziami, zamaskowano karabiny maszynowe, które niesione przez obsługę przypominały ruchome
krzewy43. Tyraliera podniosła się i rozpoczęła natarcie. Po przejściu jakiejś odległości uformowała się w szyk kompanijny. Tyraliera pułku przeszła przez nieznaczne fałdy terenu i znalazła
się na 3000 kroków (około 2830 m) od pozycji przeciwnika, które były widoczne w blasku
porannego słońca. W tym momencie artyleria przeciwnika otworzyła ogień. Natychmiast tym
samym odpowiedziała rosyjska bateria artylerii. Pod wybuchami szrapneli przeciwnika tyraliery pułku szybko przemieszczały się naprzód. Za lewym skrzydłem 3. batalionu, na jednym
ze wzgórków usadowił się sztab pułku. O godzinie 10.00 ostrzał artylerii i karabinów maszynowych przeciwnika dał się wyraźnie we znaki tyralierom 4. i 3. batalionu, gdy weszły one na
odkryty teren, w odległości 1400 kroków (około 1320 m) od pozycji obronnej przeciwnika.
Żołnierze 3. batalionu zauważyli rozmieszczone w trzech liniach/kondygnacjach umocnienia
polowe przeciwnika, dostrzegli również cele, które mieli zdobyć w pierwszej fazie ataku: cmen41
42
43

Ibidem
Г. Тимрот, op. cit., s. 8-9.
Ю. Зубов, op. cit., s. 44.
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Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie podczas szturmu
pierwszy wdarł się na umocnioną pozycję przeciwnika.
Ignatiew Iwan, 5 kompania, efrajter, nr odznaczenia 6949. Uzasadnienie: Za wyróżnienie
w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie otrzymawszy poważną ranę, pozostał
w szyku bojowym.
Jarosławiec Paweł, 6 kompania, starszy unter-oficer, nr odznaczenia 6951. Uzasadnienie:
Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie przykładem osobistej
odwagi zachęcił i pociągnął za sobą swoich towarzyszy [podkomendnych] do natarcia.
Kolesnikow Efim 6 kompania, rjadawoj, nr odznaczenia 10663. Uzasadnienie: Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie zgłosił się na ochotnika do
niebezpiecznego i pożądanego zadania, wykonując je z pełnym sukcesem.
Kuka Wikentij 8 kompania, młodszy unter-oficer, nr odznaczenia 6956. Uzasadnienie: Za
wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie uratował życie swojemu
oficerowi.
Lebiediew Paweł 7 kompania, rjadawoj, nr odznaczenia 10643. Uzasadnienie: Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie przykładem osobistej odwagi
pociągnął za sobą towarzyszy [do szturmu], zdobył karabin maszynowy przeciwnika.
Łyczak Władysław, 16 kompania, feldfebel/podpraporszczyk, nr odznaczenia 3030. Uzasadnienie: Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie otrzymawszy poważną ranę, pozostał w szyku bojowym.
Matwiejenko Zachar, 6 kompania, podpraporszczyk, nr odznaczenia 6950. Uzasadnienie:
Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie dowodząc plutonem,
po utracie oficerów, utrzymał w nim porządek.
Mielniczuk Demjan, drużyna karabinów maszynowych, starszy unter-oficer, nr odznaczenia 6957. Uzasadnienie: Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa,
gdzie dowodząc plutonem, odbił atak przeciwnika.
Omielczenko Dmitrij 6 kompania, starszy unter-oficer, nr odznaczenia 6952. Uzasadnienie: Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie przykładem
osobistej odwagi zachęcił i pociągnął za sobą swoich towarzyszy [podkomendnych] do szturmu.
Soszenkow Iwan, 16 kompania, starszy unter-oficer, nr odznaczenia 6947. Uzasadnienie:
Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie otrzymawszy poważną ranę, pozostał w szyku bojowym.
Wachramkin Dmitrij, 6 kompania, efrajter, nr odznaczenia 10652. Uzasadnienie: Za wyróżnienie w boju 15 września 1914 na przedmieściu Krzeszowa, gdzie dostarczył [atakującym]
tyralierom amunicję, w momencie nadzwyczajnej dla nich konieczności i kiedy nikt inny nie zdecydował się na to, w porę zauważył niebezpieczeństwo porażki natarcia.
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Struktura organizacyjna gwardii
podczas I wojny światowej
Piechota1
Na dzień 14 stycznia 1914 roku większa część jednostek piechoty gwardyjskiej wchodziła
w skład Korpusu Gwardyjskiego. W nim znajdowały się trzy dywizje piechoty gwardyjskiej (nr
od 1-3) i Brygada Strzelców Gwardyjskich. 1. Dywizja Piechoty Gwardii (skrót DP Gwardii)
składała się z następujących pułków piechoty: Lejb-Gwardyjskiego Preobrażeńskiego Pułku
Jego Wysokości, Lejb-Gwardyjskiego Semenowskiego Pułku, Lejb-Gwardyjskiego Izmaiłowskiego Pułk, Lejb-Gwardyjskiego Pułku Jegrów. 2. DP Gwardii składała się z pułków piechoty:
Lejb-Gwardyjskiego Moskiewskiego Pułku, Lejb-Gwardyjskiego Pułku Grenadierów, Lejb-Gwardyjskiego Pawłowskiego Pułku, Lejb-Gwardyjskiego Finlandzkiego Pułku. W składzie 3.
DP Gwardii znajdowały się pułki: Lejb-Gwardyjski Litewski Pułk, Lejb-Gwardyjski Keksholmski Pułk im. Cesarza Austriackiego, Lejb-Gwardyjski Sankt-Petersburski Pułk Króla Fryderyka
Wilhelma III, Lejb-Gwardyjski Wołyński Pułk.
W Brygadzie Strzelców Gwardii znajdowały się następujące pułki: 1. Pułk Strzelców Lejb-Gwardii Jego Wysokości, 2. Pułk Carskosielskich Strzelców Lejb-Gwardii, 3. Pułk Strzelców
Lejb-Gwardii Jego Wysokości, 4. Pułk Strzelców Lejb-Gwardii Rodziny Carskiej.
W skład Korpusu Gwardyjskiego wchodziły również: Kompania Grenadierów Pałacowych (zwana – „Złotą Rotą”), Kombinowany Pułk Piechoty Jego Imperatorskiej Wysokości.
W czasie mobilizacji rozpoczęto formowanie batalionów zapasowych piechoty gwardyjskiej. Do końcu 1914 roku zdążono sformować trzy takie bataliony. Wszystkie wchodziły
w skład zapasowej brygady piechoty gwardyjskiej. Na początku wojny z formalnej nazwy Lejb-Gwardyjskiego Sankt-Petersburskiego Pułku usunięto zapis odnoszący się do szefostwa pułku
– Króla Fryderyka Wilhelma III, natomiast z nazwy Lejb-Gwardyjskiego Keksholmskiego Puł1

W momencie wybuchu wojny Armia Rosyjska podzielona była na 37 korpusów: gwardyjski, grenadierski, regularne (od I do XXV), kaukaskie (I-III), turkiestańskie (I-II) i syberyjskie (I-V). W ich skład
wchodziło łącznie 236 pułków piechoty, w tym 12 gwardyjskich i 16 grenadierskich, w każdym po
około 4 tyś. ludzi. Pułki gwardii nosiły nazwy, grenadierów były numerowane, a liniowe numerowane
i nazywane. Pułki syberyjskie i turkmeńskie nazywano strzeleckimi. Pułk piechoty składał się z czterech batalionów po cztery kompanie oraz kompanii karabinów maszynowych (8 sztuk). Kompania
piechoty na etacie wojennym liczyła 240 ludzi i 4-5 oficerów. Dywizja piechoty składała się z dwóch
brygad, każda po dwa czterobatalionowe pułki. Prócz tego artyleria i oddziały saperskie, inżynieryjne
i inne.
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