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WARTOWNIE KOLEJOWE W SYSTEMIE OBRONNYM GALICJI

Do ciekawszych obiektów umocnionych, które wzniesione zostały w drugiej poło
wie XIX w. w Galicji należały wartownie kolejowe. Stały się one w czasie blisko trzy
dziestu lat stałym elementem krajobrazu militarnego ziem zaboru austriackiego. Po 
1 wojnie światowej popadły w całkowite zapomnienie, tak, że nawet ich liczba, nie 
mówiąc już o czasie i okolicznościach powstania, zaczęła budzić coraz większe kon
trowersje, a przytaczane w literaturze dane były co najmniej mało precyzyjne lub 
wręcz błędne .

Zabezpieczenie linii kolejowych w Galicji stało się istotnym problemem dla Au- 
stro-Węgier dopiero w latach siedemdziesiątych XIX w., po wybudowaniu podstawo
wego szkieletu układu komunikacyjnego, w postaci linii kolejowych Dziedzice-Kra- 
ków-Przemyśl-Lwów, Lwów-Stanisławów-Czemiowce, Lwów-Tarnopol-Podwoło- 
czyska oraz Przemyśl—Łupków. Inwestycje te zakończono w 1872 r. i od tej chwili 
skromna sieć kolejowa w Galicji nabrała znaczenia strategicznego, gdyż w oparciu o te 
linie można było dokonać koncentracji własnych sił na przedpolu Karpat i poważnie 
przyspieszyć przerzuty wojska1 2.

1 W. Brzoskwinia, J. Janczykowski, Zabytki fortyfikacji twierdzy Kraków [w:] Atlas twierdzy 
Kraków, seria II, tom 1, Kraków 1998, s. 7; J. Bogdanowski, Fortyfikacje austriackie na terenie Galicji 
w latach 1850-1914, Kraków 1993, ryc. 1, s. 34; T. Nowakowski, Armia austro-węgierska 1908-1918, 
Warszawa 1992, s. 16. Ten ostatni w dowolny sposób zrównuje wartownie kolejowe z umocnionymi przy
czółkami mostowymi. Łączna liczba tych umocnień jest nadto kilkakrotnie zaniżona.

2 Daty budowy linii kolejowych wg S. Szuro, Koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914, Kraków 
1997, mapa I.

3 F. Forstner, Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000, s. 43.

Powstająca sieć kolejowa uzyskała pewne zabezpieczenie przed ewentualnym ata
kiem nieprzyjacielskim (w praktyce rosyjskim) w postaci rozbudowywanej twierdzy 
krakowskiej i zakładanej właśnie twierdzy przemyskiej. Problem ochrony własnych 
linii komunikacyjnych w Galicji nie był jednak w tym okresie bliżej analizowany 
i poważnie rozpatrywany przez cesarsko-królewski Sztab Generalny. Jedynie budowa 
linii Przemyśl-Lupków została konsekwentnie związana z ideą wzniesienia twierdzy 
przemyskiej, która miała stanowić nie tylko osłonę dla austro-węgierskich armii poto
wych, lecz także dla ważnego węzła kolejowego, który powstał w Przemyślu3. W au
stro-węgierskich planach wojennych z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. 
podstawę operacyjną dla ewentualnych działań wojennych przeciw Rosji odegrać
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miały twierdze w Krakowie i Przemyślu oraz ufortyfikowana linia San-Dniestr. Do
wóz wojsk nastąpić miał liniami kolejowymi z Węgier i Śląska do Krakowa oraz do 
wspomnianej wyżej linii obronnej. Problem jednak polegał na tym, że, poza twierdzą 
krakowską pozostałe umocnienia były na etapie wstępnej fazy budowy lub wręcz pla
nowania, co dotyczyło zwłaszcza linii San-Dniestr4. 

4 Ibidem, s. 46.
5 Kriegsarchiv Wien (dalej: KA), Kriegsministerium (dalej: KM Pr.), 1885, nr 76-1/7, s. 26, 50-51, 

88 i n.; 1888, nr 76-1/5, k. 18-19, 20-21; nr 77-1/2 (nr 2052).

Do poważnych zmian w rozmieszczeniu wojsk, budowie umocnień oraz rozszerze
niu sieci kolejowej doszło w połowie lat osiemdziesiątych XIX w. Wynikały one bez
pośrednio z gwałtownego zaostrzenia stosunków rosyjsko-austriackich w konsekwencji 
tzw. kryzysu bułgarskiego w 1885 r., który uzmysłowił władzom austriackim, że pod
stawy pokoju europejskiego są kruche, a dotychczasowe zaangażowanie militarne 
w Galicji bardzo słabe. W konsekwencji kryzysu, Austro-Węgry zintensyfikowały 
przygotowania wojenne na przedpolu Karpat. Polegało to na przyspieszeniu rozbudo
wy twierdz w Krakowie i Przemyślu, założeniu w 1887 r. placu broni („place du mo
ment”) we Lwowie oraz rozpoczęciu realizacji pojedynczych obiektów umocnionych 
linii San-Dniestr, przede wszystkim umocnień Jarosławia od 1888 r. Nowe założenia 
obronne automatycznie zwiększyły bezpieczeństwo znajdujących się wewnątrz nich 
obiektów kolejowych. Ponadto, zapoczątkowano wielką rozbudowę sieci koszar i ma
gazynów barakowych, jako koniecznego zaplecza dla powiększonych garnizonów 
galicyjskich. Przyspieszono realizację drugorzędnych szlaków kolejowych, które miały 
wypełnić ogromne luki pomiędzy dotychczas wybudowanymi liniami. Do ważniej
szych inwestycji należało nadto przebudowanie na dwutorowy szlaków Przemyśl- 
-Łupków, Oświęcim-Podgórze i Kraków-Lwów oraz modernizacja dworców w Kra
kowie, Tarnowie, Chyrowie i Lwowie5. 

Kryzys bułgarski jednoznacznie udowodnił, że dla austro-węgierskiego Sztabu Ge
neralnego jednym z priorytetowych zadań stała się modernizacja i rozbudowa sieci 
kolejowej w Galicji. Tylko dzięki niej możliwe było szybkie zmobilizowanie armii 
polowych do walki z Rosją i transport całego zaopatrzenia wojennego na teren przy
szłego teatru działań wojennych. Jednocześnie zabezpieczenie tej cennej, a jeszcze 
wciąż niezbyt gęstej siatki połączeń kolejowych nie prezentowało się zbyt dobrze. 
Podstawowy szlak komunikacyjny, czyli linia Oświęcim-Kraków-Przemyśl-Lwów, 
przebiegał stosunkowo blisko granicy rosyjskiej, zwłaszcza w rejonie Krakowa oraz 
Jarosławia. Miasta te zabezpieczone zostały wprawdzie umocnieniami, przy czym 
rejon Jarosławia wzmacniała jeszcze twierdza przemyska, ale na przestrzeni dziesiąt
ków kilometrów linia kolejowa nie posiadała żadnych zabezpieczeń. Ponadto, przeci
nała liczne dopływy Wisły. To właśnie przeprawy przez takie rzeki, jak Soła, Skawa, 
Raba, Dunajec, Wisłoka i Wisłok budziły poważne zaniepokojenie dowództwa austro- 
-węgierskiego. Dla wielu wyższych stopniem oficerów nie ulegało wątpliwości, że 
mosty kolejowe staną się głównym obiektem ataku podjazdów rosyjskich podczas 
mobilizacji w początkowym okresie wojny.

Niepokój budziła także sytuacja we wschodniej Galicji, gdzie warunkiem szybkiej 
ofensywy na Rosję było utrzymanie przepraw przez Dniestr. Wzdłuż rzeki wybudowa
na miała zostać wprawdzie linia obronna, ale z uwagi na chroniczny niedobór środków 
finansowych, jej realizację odkładano wciąż na nieokreśloną przyszłość, względnie 
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postulowano budowę jej w charakterze polowym dopiero po wybuchu ewentualnej 
wojny. W każdym razie, w dającej się przewidzieć przyszłości, mosty kolejowe na 
Dniestrze miały pozostać nadal bezbronne.

Geneza powstania wartowni nie jest całkowicie jasna. Wydaje się, że dyskusja na 
temat ich budowy w łonie generalicji austro-węgierskiej, rozgorzała dopiero w następ
stwie kryzysu bułgarskiego z lat 1885-1886 i następującego równolegle zaostrzenia 
stosunków z Rosją. Wówczas w Sztabie Generalnym zrodziła się koncepcja zabezpie
czenia strategicznych linii kolejowych w Galicji. Walter Wagner stwierdził, że decyzję 
o ich budowie podjął szef Sztabu Generalnego w 1888 r., ale w rzeczywistości prace 
przygotowawcze musiały być rozpoczęte nieco wcześniej6. Opracowanie konkretnych 
projektów rozpoczęto najpóźniej z końcem 1887 r., a wiosną 1888 r. z gotową koncep
cją budowy lekkich obiektów umocnionych przy urządzeniach kolejowych w Galicji, 
w ramach przygotowań planu „R” (wojna z Rosją), wystąpił generał major Wahlberg. 
Według jego opinii, linie kolejowe na przedpolu Karpat były zagrożone nagłym ata
kiem rosyjskim, który prowadzić mógł do dezorganizacji sieci komunikacyjnej na 
zapleczu przyszłego frontu z Rosją. Aby temu zaradzić, Wahlberg zaproponował wy
typowanie najbardziej newralgicznych miejsc w Galicji. Należeć do nich miały: mosty 
na Wiśle i Sole pod Oświęcimiem, most na Rabie pod Bochnią, most na Dunajcu pod 
Tarnowem, most na Wisłoce w Dębicy, most na Wisłoku w Rzeszowie, most na Sanie 
pod Jarosławiem, most na Dniestrze w Mikołajowie i most na Dniestrze w Jezupolu7.

6 W. Wagner, Die k. (u.) k. Armee-Gliederung und Aujgabestellung [w:] Die Habsburgermonarchie 
1848-1918, Bd. V, Wien 1987, s. 405.

7KA, KM Pr., 1888, nr 33-15/1.
8 Ibidem.
9 Ibidem, nr 33-15/5, s. 2-6.

Z memoriału Wahlberga wynikało, że lokalizacja niektórych wartowni była dysku
syjna. Dotyczyło to zwłaszcza projektowanego obiektu w Jarosławiu, na linii do Rawy 
Ruskiej, którego przydatność stanęła pod znakiem zapytania. Wynikało to z jednocze
snego rozpoczęcia budowy prowizorycznych umocnień ziemnych wokół miasta, które 
o wiele skuteczniej miały strzec bezpieczeństwa urządzeń kolejowych niż pojedyncza 
wartownia.

Idea budowy wartowni została z miejsca poddana ostrej krytyce. Szczególnie cha
rakterystyczne było stanowisko zajęte przez jednego z głównych fortyfikatorów austro- 
-węgierskich, feldmarszałka porucznika Daniela Salis-Soglio, który początkowo dość 
jednoznacznie wypowiedział się przeciw budowie wartowni, jako zbędnych z punktu 
widzenia wojskowego8. Pomimo tych zastrzeżeń prace projektowe prowadzono 
w szybkim tempie, co więcej, autoryzować je musiał sam Salis-Soglio, jako przewod
niczący komisji fortyfikacyjnej.

Plany dwóch modelowych wartowni, które tworzyć miały osłonę mostu na Dunajcu 
w Bogumiłowicach pod Tarnowem gotowe były już z początkiem 1888 r. Sporządził je 
szef krakowskiego oddziału inżynieryjnego, płk Stanisław Płonka, najpóźniej 19 lutego 
1888 r. Obiekty zaprojektowane dla Bogumiłowie miały być dwukondygnacyjnymi 
murowanymi budynkami z magazynami i strzelnicami. W kazamatach znaleźć się 
miały pomieszczenia dla załogi składającej się z 1 oficera i 46 żołnierzy. Budynki pla
nowano wznieść po dwóch stronach mostu na skraju nasypu kolejowego i otoczyć 
drutem kolczastym. Koszt obiektu „A” oceniono na 18 tys. złr. (36 tys. koron), 
a obiektu „B” - na 22 tys. złr. (44 tys. koron), razem 40 tys. złr. (80 tys. koron)9.
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Projekty Płonki nie znalazły uznania specjalnej komisji fortecznej. Generał Wahl- 
berg podkreślił, że planowany koszt wartowni był stanowczo zbyt wysoki. Po odlicze
niu Jarosławia, 8 projektowanych wartowni pochłonąć by miało 320 tys. złr. (640 tys. 
koron), co w sytuacji permanentnego braku środków na ważniejsze umocnienia pod
dawało w wątpliwość sens całej inwestycji. Feldmarszałek Salis-Soglio, który nadal 
z dystansem podchodził do tej inicjatywy, zaproponował, by ewentualne wartownie 
wzorowano na blokhausach, które wznoszono wcześniej w Bośni i Hercegowinie. Za
kładano je dla ochrony dróg i węzłów komunikacyjnych, bezpośrednio po podboju 
w 1878 r. Obiekty te zostały wzmocnione lub wybudowane od podstaw po powstaniu 
hercegowińskim z lat 1881-1882. Ich celem nie było stawienie oporu regularnej armii, 
ale obrona ważniejszych pozycji w Bośni przed atakami miejscowych partyzantów, 
których wyposażenie ograniczało się do broni ręcznej. Były to niewielkie murowane 
obiekty, czasami wzorowane na nowożytnych wieżach obronnych, osłonięte fosami 
i drutami kolczastymi. Nieco inny typ prezentowały ufortyfikowane punkty oporu, 
przewidziane do koncentracji niewielkich oddziałów, a otoczone kilkumetrowym mu- 
rem z wieżyczkami10 * 12.

10 O wartowniach w Bośni i Hercegowinie, zob. K. Mörz de Paula, Der österreichisch-ungarische 
Befestigungsbau 1820-1914, Wien 2000; W. Wagner, op.cit., s. 404—406.

" KA, KM Pr. 1888, nr 33-15/5, s. 12-14.
12 Ibidem, s. 16.
13 Ibidem, s. 17.
14 KA, Ministerium für Landesverteidigung (dalej: MLV Pol.) karton 678, nr 34191/9910/00.

Koszt takich obiektów wynieść miał dla Galicji 10 tys. złr. (20 tys. koron), dla 
wartowni o załodze liczącej 25 żołnierzy lub 20 tys. złr. (40 tys. koron) - dla wartowni 
przewidzianych dla 50 żołnierzy. Łączny koszt wybudowania 12 małych wartowni 
w zachodniej Galicji, które strzec miały 6 przepraw oraz 2 większych dla wschodniej 
Galicji zamknąć się miał w sumie 160 tys. złr. (320 tys. koron)". Dla części generałów 
austro-węgierskich był to nadal wydatek zbyt wysoki. Feldmarszałek Friedrich von 
Beck wyraził 9 stycznia 1889 r. pogląd, że łączny koszt wartowni nie powinien prze
kroczyć 100 tys. złr. (200 tys. koron), przy czym rolę ewentualnych wartowni we 
wschodniej Galicji, w Mikołajowie i Jezupolu, przejąć by miały projektowane tam 
przyczółki mostowe o charakterze umocnień stałych, typu polowego .

Ostatecznie komisja fortyfikacyjna, na posiedzeniu 8 stycznia 1889 r., postanowiła 
wznieść wartownie kolejowe, jeżeli znajdą się na nie niezbędne środki finansowe. 
Przyjęto przy tym zasadę, że wartownie opłacane będą z funduszy wygospodarowa
nych z budżetów dowództw korpusów nr I (Kraków) i XI (Lwów), a nie z budżetu 
centralnego. Miały to być małe, tanie obiekty o załodze 25 żołnierzy, wzorowane na 
wartowniach istniejących już w Bośni13 14. Według opisu sporządzonego w 1900 r., który 
dotyczył wartowni kolejowej w Rzeszowie, były to jednopiętrowe budynki ze strzelni
cami do broni ręcznej. Otwory strzelnicze wzmocnione zostały specjalnymi żelaznymi 
osłonami chroniącymi przed ogniem karabinowym. Okna posiadały zabezpieczenia 
przed wtargnięciem osób niepowołanych, natomiast w wejściach umieszczono żelazne 
drzwi. Wartownie formalnie uznane zostały za obiekty forteczne, w związku z czym 
wytyczono wokół nich, w latach 1897-1899, przedpole o promieniu 570 metrów, na 
którym obowiązywał zakaz wznoszenia budowli cywilnych".

Nieźle zachowane ruiny wartowni kolejowej w Okleśnej odpowiadają zasadniczo 
powyższemu opisowi. Obiekt wzniesiony został na skraju nasypu kolejowego, przy 
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samym przyczółku mostu na Wiśle, ok. 6 metrów od toru kolejowego. Była to czworo
boczna budowla o narysie zbliżonym do kwadratu o boku ok. 7 metrów. Na dwóch 
przeciwległych rogach posiadała małe okrągłe wieżyczki o średnicy wewnętrznej ok. 
1,8 metra, które flankowały wartownię. Otwory okienne i nieliczne strzelnice zaopa
trzone zostały w żelazne framugi, do których przymocowano żelazne okiennice i osło
ny. Budowlę wzniesiono głównie z cegły, częściowo obłożonej sztucznym kamieniem. 
Jedynie przyziemie skonstruowano z ciosów piaskowca. Górną część budynku otyn
kowano. Uwagę zwraca staranne i estetyczne wykończenie wartowni, odwrotnie pro
porcjonalne do jej wartości czysto militarnych. W praktyce wartownia mogła „wy
trzymać” atak jedynie nielicznego przeciwnika, którego wyposażenie stanowiła ręczna 
broń palna. Ściany zewnętrzne, o grubości ok. 40 cm, nie były odporne nawet na 
ostrzał małokalibrowej artylerii. Opis i plan niemal identycznej wartowni w Tryńczy 
przedstawił Andrzej Małysz15.

15 A. Małysz, Blokhauz kolejowy w Tryńczy, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, l. XIII, 1999. s. 66, 
68-69.

16 MLV Pol. karton 677, nr 9089/2077/97, 8468/2043/98; karton 678, nr 31849/9428/00.
17 KA, Generalstab (dalej: GS), karton 724, k. 258-259, 263.

Wytyczenie strefy zakazu budownictwa wokół wartowni wywołało protesty do
tkniętych nimi gmin oraz prywatnych właścicieli nieruchomości. Szczególne niezado
wolenie zapanowało w Rzeszowie. Przeciwko restrykcjom budowlanym występował 
magistrat rzeszowski, zarządy gmin Ruska Wola i Pobitno oraz prywatni właściciele 
gruntów. Ministerstwo Obrony Krajowej zignorowało wszelkie objawy niezadowole
nia i stosowne ograniczenia budowlane wprowadziło 7 czerwca 1899 r. nie tylko 
w Rzeszowie, ale także wokół wszystkich wartowni na terenie okręgu korpusu prze
myskiego16.

Prace przy wznoszeniu wartowni trwały, pomimo szczupłości środków finanso
wych, stosunkowo szybko. Rozpoczęto od budowy obiektów wzdłuż linii kolejowej 
Oświęcim-Kraków-Lwów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XIX w. Po kilku latach okazało się, że środki własne dowództw korpusów były wy
starczające jedynie dla wzniesienia wartowni wzdłuż linii Oświęcim-Kraków-Prze- 
myśl. W rezultacie VIII Odział Budownictwa Fortecznego Sztabu Generalnego wystą
pił już w 1892 r., przy okazji sporządzania planu rozbudowy fortyfikacji na lata 1894— 
-1899, z petycją o sfinansowanie kolejnych obiektów: w Niżniowie oraz przy tunelach 
kolejowych w Beskidach (na przełęczy Beskid, w Łupkowie, Żegiestowie i Kamionce) 
z centralnego budżetu monarchii, przeznaczonego na umocnienia. Koszt inwestycji 
zaplanowano na 180-200 tys. złr. (360-400 tys. koron). Ostatecznie delegacje parla
mentu austriackiego i węgierskiego wyraziły zgodę na wzniesienie wartowni w latach 
1894-1896 kosztem państwa, z puli 400 tys. złr. (800 tys. koron), z której finansować 
miano budowę, względnie rozbudowę umocnionych przyczółków w Jarosławiu, Sie
niawie, Mikołajowie i Haliczu17.

Dla władz wojskowych wspomniane wyżej przyczółki mostowe były obiektami bez 
porównania ważniejszymi od wartowni kolejowych. Nic dziwnego, że większość 
z preliminowanej sumy wydana została właśnie na ich rozbudowę, natomiast z plano
wanych wartowni zrealizowano jedynie kilka, w Niżniowie, na przełęczy Beskid 
i w Łupkowie. Do 1897 r. wybudowano łącznie 18 wartowni: przy mostach w Oświę
cimiu (2), Bochni, Tarnowie (4, faktycznie 2 z nich w Bogumiłowicach), Dębicy, Rze
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szowie, Mikołajowie (2), Jezupolu (2) i Niżniowie (2) oraz przy tunelach w Łupkowie, 
Ławocznem i Woronience18.

18 KA, MLV Pol., karton 677, nr 13470/3295/97. Pod pojęciem Tamowa rozumiano zarówno 2 war
townie na rzece Białej pod miastem, jak też 2 wartownie nad Dunajcem w Bogumiłowicach.

19 KA, KM Pr. 1899, nr 37-5/1; KA, GS, karton 724, k. 238-254.
20 A. Nowakowski, Z dziejów wadowickiej kolei (1887-1999), Wadowice 1999, s. 10.
21 KA, GS, karton 719, k. 4-24.
22 Ibidem, karton 724, k. 525-533.
23 Ibidem, karton 725, k. 335-342; karton 808, k. 27, 100-101, 134.

W 1899 r. VIII Oddział zwrócił się ponownie do szefa Sztabu Generalnego z prośbą 
o poparcie starań na rzecz uzyskania dodatkowych środków w wysokości 100 tys. złr. 
(200 tys. koron) z austro-węgierskiego budżetu wojskowego, w celu wzniesienia 
dwóch wartowni w Żegiestowie i dwóch w Kamionce, przy linii kolejowej Tarnów- 
-Nowy Sącz-Koszyce. Po pertraktacjach delegacje parlamentów wyraziły zgodę na 
użycie z budżetu austro-węgierskiego sumy jedynie 60 tys. złr. (120 tys. koron), do 
wykorzystania w latach 1900-1905. Pokryto z niej budowę wartowni w Żegiestowie 
i Kamionce19. Z powodu trudności terenowych ostatecznie w Żegiestowie wzniesiono 
tylko jedną wartownię - przy północnym wlocie tunelu. Niemal równocześnie, po 
wybudowaniu w latach 1897-1899 linii kolejowej Trzebinia-Skawce, wzniesiono 
w 1900 r. pojedynczą wartownię przy moście kolejowym na Wiśle w Okleśnej20. 
W tym przypadku zabezpieczona została linia lokalna, która nie była przystosowana do 
przewozu ciężkich transportów wojskowych, a jej znaczenie strategiczne było co naj
mniej drugorzędne. Koszt tej inwestycji pokryto zapewne ze środków inwestycyjnych 
I Korpusu. Budowę wartowni planowano kontynuować w latach następnych. Wznie
sienie trzech kolejnych w Tryńczy na Wisłoku, w Wierczanach na Stryju i Borodczyń- 
cach (Borodczycach) na Dniestrze postulowano w Sztabie Generalnym w 1901 r.21

Zmiana stanowiska w Sztabie Generalnym o potrzebie wznoszenia wartowni nastą
piła przy okazji uchwalenia nowego programu fortyfikacyjnego na lata 1905-1914. 
Państwowa Komisja Fortyfikacyjna, która obradowała pod przewodnictwem fel- 
dzeugmeistra Friedricha von Becka, przyjęła na posiedzeniu 27 września 1904 r., że 
środki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę umocnień w Galicji powinny zostać 
zmniejszone i ograniczone jedynie do rozbudowy twierdz w Krakowie i Przemyślu. 
Wartownie kolejowe nie znalazły się w ogóle w kręgu zainteresowania komisji22. Po 
objęciu stanowiska Szefa Sztabu przez Franza Conrada von Hötzendorfa, jesienią 1906 
r., który dążył do wzmożenia inwestycji wojskowych nad granicą włoską i serbską 
kosztem Galicji, stało się jasne, że żadne środki z austro-węgierskiego budżetu woj
skowego ani ze specjalnych kredytów na dozbrojenie i modernizację umocnień, nie 
zostaną użyte na rozbudowę sieci wartowni kolejowych w Galicji23. Niewielkie środki 
własne korpusów musiały zostać w tej sytuacji użyte na dokończenie najniezbędniej
szych prac przy wlokącej się modernizacji twierdzy krakowskiej i przemyskiej, nato
miast osłona własnej sieci komunikacyjnej zeszła na plan dalszy. Sztab Generalny 
przyjął do wiadomości, że przy wszystkich mostach kolejowych na linii San-Dniestr 
znajdowały się wartownie, co w 1909 r. uznano za zupełnie wystarczające. Pozbawio
na wartowni była jedynie przeprawa pod Jarosławiem, którą chroniły umocnienia sta
łego przyczółka mostowego. Pozostałych wartowni Sztab Generalny w ogóle nie brał 
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pod uwagę, milcząco uznając, że są one zupełnie nieprzydatne24. Oznaczało to, że pro
ces budowy wartowni kolejowych na północ od Karpat dobiegł w praktyce do końca.

24 Ibidem, 719, k. 31-32.
25 Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914-1918, Bd. 1, Wien 1930, s. 83.
26 KA, GS, karton nr 724, k. 612.
27 KA, MLV Pol., karton 678, nr 31849/9428/00.
28 Österreich-Ungarns, s. 83.
29 O wartowni w Zagórzu nad Sanem wspomina A. Małysz. Milczą o niej natomiast przebadane przez 

mnie austriackie zespoły archiwalne, por. A. Małysz, op.cit., s. 63-64, 70.

W przededniu I wojny światowej znajdować się miało w Galicji 25 wartowni25. 
Liczba ta w zasadzie nie powinna podlegać większej dyskusji, natomiast pewien pro
blem stwarza ostateczne zlokalizowanie wszystkich obiektów. W materiale źródłowym 
z lat 1888-1914 występuje ich bowiem nieco więcej. Wiadomo wprawdzie, że część 
z nich nie doczekała się realizacji, pomimo sporządzenia projektów i zabezpieczenia 
funduszy (na przykład druga wartownia w Żegiestowie). Niektóre z obiektów założo
nych w końcu XIX w. mogły natomiast ulec likwidacji lub demobilizacji przed samym 
wybuchem wojny, w związku z dokonaniem planowanej budowy lub rozbudowy 
umocnionych przyczółków mostowych na linii San-Dniestr w latach 1912-1914.

Na obszarze Korpusu krakowskiego w 1914 r. funkcjonowało 12 wartowni: 
w Oświęcimiu (3, z czego 2 przy moście na Wiśle, a 1 przy moście na Sole), w Okle- 
śnej (przy moście na Wiśle), Bochni (przy moście na Rabie), Bogumiłowicach (2 przy 
moście na Dunajcu), Tarnowie (2 przy moście na Białej), Kamionce (2 przy tunelu) 
i w Żegiestowie (przy tunelu)26. Na terenie Korpusu przemyskiego wartownie znajdo
wały się w Dębicy (przy moście na Wisłoce), Rzeszowie (przy moście na Wisłoku), 
Mikołajowie (2, nad Dniestrem i Brydnic^), w Łupkowie (przy tunelu) i koło Ławocz- 
nego na przełęczy Beskid (przy tunelu)2 . Istniała nadto wartownia w Tryńczy nad 
Wisłokiem, natomiast nie jest w pełni jasne, w jakim stopniu zaawansowania znajdo
wały się obiekty w Wierczanach i Borodczycach oraz, jeżeli były ukończone, to, czy 
rozlokowano je pojedynczo, czy też parami przy obydwu przyczółkach każdego z mo
stów. Na obszarach korpusu lwowskiego wartownie znajdowały się w Jezupolu (2 przy 
moście na Dniestrze), Niżniowie (2 przy moście na Dniestrze) i w Woronience (przy 
tunelu koło Przełęczy Jabłonickiej). Pozostaje przy tym nierozstrzygnięta kwestia, czy 
wartownie w Mikołajowie i Jezupolu nie zostały zlikwidowane (zdemobilizowane) 
wiatach 1913-1914 w związku z rozbudową wokół tych miejscowości nowych ze
społów fortecznych, które ulokowane zostały w odległości 5-8 kilometrów od mostów 
i poważnie wzmocniły obronę przepraw.

Lokalizacja niektórych wartowni daleka była od logiki. Dość konsekwentnie zabez
pieczono linie kolejowe Oświęcim-Kraków-Przemyśl-Lwów oraz Lwów-Stan i sta
wów. Umocnienie ich związane było z ideą budowy linii obronnej San-Dniestr, na 
której do wybuchu wojny wzniesiono nadto umocnione przyczółki mostowe w Sienia
wie, Jarosławiu, Mikołajowie, Haliczu i Niżniowie oraz proste szańce przy mostach 
drogowych w Nisku, Radymnie, Koniuszkach Siemianowskich, Żydaczowie, Żuraw- 
nie, Martynowie i Zaleszczykach28. Linie karpackie uzyskały wartownie na głównym 
grzbiecie Beskidów, poza linią Lwów-Sianki-Użhorod, natomiast przeprawy przez 
rzeki zostały zabezpieczone bez żadnej myśli przewodniej. 1 tak, przy strategicznej linii 
Przemyśl-Lupków-Medzilaborce wybudowano wartownię na Przełęczy Łupkowskiej, 
ale już most na Sanie pod Zagórzem nie otrzymał żadnego zabezpieczenia29. Linia 
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transwersalna Żywiec-Nowy Sącz-Zagórz-Sambor otrzymała wartownie przy tunelu 
w Kamionce, na odcinku, gdzie biegła razem z linią Tarnów-Muszyna-Koszyce, na
tomiast osłony takiej nie uzyskał żaden z mostów na obydwu trasach. Nie wybudowa
no również wartowni przy mostach na Prucie na linii Kołomyja-Czemiowce ani na 
terenach położonych na wschód od Lwowa.

W tej sytuacji nasuwa się pytanie, do czego wartownie kolejowe miały właściwie 
służyć. Oficjalna teza, że strzegły newralgicznych konstrukcji kolejowych przed nie
spodziewanym atakiem rosyjskiej kawalerii jest trudna do podtrzymania. Odnosić się 
może jedynie do przepraw, które znajdowały się nad granicą austriacko-rosyjską, na 
przykład w Tryńczy koło Sieniawy. W jaki sposób jednak zagony jazdy nieprzyjaciela 
miały niepostrzeżenie przedostać się na teren Galicji, wtargnąć na 100 kilometrów 
w jej głąb, omijając przy tym twierdze krakowską i przemyską, liczne garnizony oraz 
umocnioną linię San-Dniestr, by wreszcie zniszczyć tunele na grzbiecie Karpat, czy 
też mosty pod Oświęcimiem? Podobne kontrowersje budzić może budowa wartowni 
nad Wisłokiem w Rzeszowie. Jaką rolę odegrać miał niewielki i słabo umocniony 
obiekt usytuowany na skraju obszaru zwartej zabudowy? Załoga miasta rozlokowana 
w licznych koszarach należała do silniejszych w Galicji i liczyła na początku XX w. 
stale ponad 2 tys. żołnierzy, zdolnych do odparcia ataku nawet kilku pułków kawalerii 
rosyjskiej30.

30 W 1900 r. załoga Rzeszowa z przedmieściami liczyła 2510 żołnierzy (5 miejsce w Galicji), co sta
nowiło 12,11% ludności miasta wraz z przedmieściami i 3,54% całości sil zbrojnych w Galicji, por. Ge
meinde-Lexikon der im Reichsrathe vetretenen Königreiche und Länder, Bd. 12, Galizien, Wien 1907.

31 F. Forstner, op.cit., s. 47; M. Zgórniak, 1914-1918. Studia i szkice z dziejów 1 wojny kwiatowej, 
Kraków 1987, s. 52.

32 Zob. Gemeinde-Lexikon, op.cit., „Militär-Statistisches Jahrbuch” 1889-1907.

Poważne potraktowanie takiego niebezpieczeństwa w austro-węgierskim Sztabie 
Generalnym świadczyło o skrajnie defetystycznych nastrojach generalicji, absolutnym 
przecenianiu rosyjskich możliwości ofensywnych i błędnym rozpoznaniu założeń mo
bilizacyjnych przeciwnika. Po objęciu stanowiska szefa Sztabu Generalnego przez 
Franza Conrada von Hötzendorfa, jesienią 1906 r., cały problem wartowni stracił 
w dużym stopniu na znaczeniu. Conrad był zwolennikiem działań ofensywnych, nie 
zakładał też realnej możliwości zaskakującego ataku rosyjskiego na Galicję31. Kalkula
cja ta oparta była na realnych założeniach, gdyż Rosjanie nie posiadali poważniejszych 
garnizonów w południowej części Królestwa Polskiego, a świadomie zaniedbana przez 
nich sieć komunikacyjna uniemożliwiała szybkie przerzucenie własnych oddziałów 
nad granicę.

Niejasno kształtuje się natomiast inna sprawa, a mianowicie obsada wartowni pod
czas pokoju. Austro-węgierskie wojskowe roczniki statystyczne nie uwzględniły 
w swoich tabelach ewentualnych załóg wartowni, podobnie nie zostały one umieszczo
ne w spisie powszechnym z 31 grudnia 1900 r. oraz w indeksie gmin galicyjskich. 
Objął on wszystkie miejscowości kraju, wraz z wyszczególnieniem każdego żołnierza, 
który w dniu spisu znajdował się w danej miejscowości. Sugerowałoby to, że w okresie 
pokoju wartownie nie były obsadzone stałymi załogami wojskowymi, a jedynie plano
wano skierowanie do nich odpowiednich oddziałów podczas mobilizacji lub dopiero 
po wybuchu wojny32.

Na uwagę zasługiwać może natomiast inny aspekt zagadnienia. Otóż ulokowanie 
wartowni, szczególnie tych położonych daleko od linii granicznej, wytłumaczalne być 
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mogło obawami przed atakiem dywersantów lub sabotażem ze strony galicyjskich 
moskalofilów podczas mobilizacji lub w obliczu nadchodzących wojsk carskich. 
Wprawdzie realnie rzecz ujmując, zagrożenie takie również ocenić można jako zupeł
nie hipotetyczne, ale mimo wszystko - bardziej już prawdopodobne od siejących 
zniszczenie rosyjskich zagonów kawaleryjskich na głębokim zapleczu frontu austro- 
-węgierskiego.

Wartownie wzniesione dość poważnym kosztem, łącznie przynajmniej 250 tys. złr. 
(500 tys. koron) nie odegrały w działaniach wojennych żadnej roli. Podczas I wojny 
światowej nie doszło do spektakularnego ataku kawalerii rosyjskiej na linie komunika
cyjne monarchii austro-węgierskiej. Podczas długotrwałych walk nad Dunajcem, Białą, 
Sanem i Dniestrem oraz w Karpatach, znajdujące się tam wartownie nie mogły stać się 
poważniejszymi ośrodkami oporu. Usytuowano je w zbyt eksponowanych miejscach, 
a nadto były zupełnie nieodporne na ostrzał nowoczesnej artylerii, gdyż nie posiadały 
zabezpieczenia w postaci nasypów ziemnych, betonu czy pancerza.

Dzieje wartowni kolejowych w Galicji są dość znamiennym przykładem austro- 
-węgierskiej polityki fortyfikacyjnej. Wzniesiono je bez poważniejszej koncepcji ope
racyjnej, jako obiekty zbyt słabe, by mogły wziąć udział w regularnych działaniach 
zbrojnych. W rezultacie dość poważne środki finansowe zostały w praktyce zmarno
wane na budowę i utrzymanie niepotrzebnych umocnień, które w operacjach obron
nych nie mogły odegrać istotnej roli. Pozornie słuszna koncepcja ochrony własnych 
szlaków komunikacyjnych została zrealizowana w sposób mało logiczny, co w żadnym 
stopniu nie wzmocniło walorów obronnych Austro-Węgier.

RAILWAY CHECKPOINTS IN GALICIA'S DEFENSE SYSTEM

Summary

As relations between Vienna and St Petersburg became extremely tense as a result of the Bulgarian 
crisis of 1885 the Austro-Hungarian General Staff decided to expand Galicia's defensive structures. The 
new plan included the construction of fortified checkpoints at strategic bridges and railway tunnels. Its 
implementation began in 1889 and by 1897 eighteen structures were completed. Seven more were added by 
1905. The total cost amounted to at least 500,000 crowns. Most checkpoints were located along the main 
route Oiwifcim-Krakow-Przemyil-Lwow, at local crossings on the Vistula and the Dnester, and in the 
Beskidy Mountains at the entry to southward railway tunnels. They were modelled on fortified checkpoints 
built in 1878 in Bosnia and Herzegovina; each was to be manned by 25 soldiers.

Officially the checkpoints were erected to protect railway installations in case of a sudden Russian 
attack. In fact Russia was not in a position to start an offensive that would move as far as the Carpathian 
passes. The checkpoints proved to be of little use during the 1914 mobilization. Nor did they play any role 
when the front froze into trench war along the rivers Dunajec, San, Dnester, and the Beskidy Mountains. As 
they were not sturdy enough to form part of any defense line, their construction must be seen in retrospect 
as an expensive mistake.
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