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Podział na okres przed 1914 i lata I wojny światowej
Źródła
Co można ustalić?
Przykłady

•Czy da się odtworzyć losy wojenne i
wojskowe Galicjan w armii austrowęgierskiej?
•Można…
•Ale po co?

Po co odtwarzać losy?
• Pomińmy immanentną potrzebę szukania wiedzy o
przeszłości swojej i swojej rodziny – bo to dość
oczywista odpowiedź.
• Zapytajmy zatem kto z Państwa jest w stanie
wskazać przodków służących przed 1918 r. np. w
Legionach Polskich a kto wykaże przodków w
którejś z armii zaborczych?

Galicjanie w armii austrowęgierskiej przed 1914 r.
• W okresie konstytucyjnym rocznie do wojska formalnie
powoływano od 95 do 159 tys. rekrutów. (realnie 1015% więcej – w 1910 r. 163 682)
• Z Galicji między 16 506 (18,04% wszystkich
powołanych) w 1871 r. a 26 541 (17,61%) w 1910 r.
• W 1910 r. Galicja liczyła ok. 9,9 mln mieszkańców,
zatem do wojska w tym roku powołano 0,26% Galicjan.
• Ilu wśród nich Polaków? W 1910 r. języka polskiego
używało 32 tys. żołnierzy (w tym 421 oficerów) służby
czynnej oraz w sumie 119 tys. osób pozostających w
ewidencji wojskowej

I wojna światowa – statystyki
• Legiony Polskie – szacunki dochodzące do 80 tys. przez cały
okres istnienia, 25 tys. jednorazowo w okresie największej
rozbudowy, Słownik Legionistów Polskich rejestruje ok. 56
tys. rekordów
• Pewna ciekawostka: technicznie LP to część armii austro-węgierskiej

• Armia austro-węgierska dotychczasowe szacunki:
• W sumie podczas I wojny do wszystkich armii zmobilizowano ok. 4
mln Polaków
• Wg dotychczasowych szacunków w armii austro-węgierskiej 1,4 mln
(z czego 220 tys. zginęło lub zmarło z ran a dalszych 300 tys. zostało
rannych)

• Szacunki Michała Baczkowskiego 15% ludności Galicji czyli w
armii podczas I wojny światowej 640-700 tys., z czego polec
miało 70 tys.

Różne formy pełnienia służby
wojskowej
• Szeregowcy
• Oficerowie zawodowi
• Jednoroczni ochotnicy – forma tworzenia rezerw
oficerskich

Opis poboru szeregowców
• Przed 1868 r. w zasadzie „branka” w wymiarze zależnym od
potrzeb armii i możliwości finansowych państwa
• Od 1868 r. pobór powszechny – poniżej schemat tuż przed 1914 r.
•
•
•
•
•
•
•
•

Obowiązek ludność męska od 19 do 42 roku życia
Trzykrotne stawanie przed komisją (21, 22, 23 rok życia)
Lekarz świadectwo przydatności do służby
Ale ostateczna decyzja należała do oficera
Losowanie numeru i stawanie przed komisją
Ustalenie ewentualnych zwolnień
Sprawdzenie wykształcenia i umiejętności
Decyzja oficera armii wspólnej o wcieleniu (służba czynna lub rezerwa)
lub odesłaniu
• Decyzja oficera obrony krajowej o wcieleniu (służba czynna lub rezerwa
obrony krajowej) lub odesłaniu
• Po wypełnieniu „zapotrzebowania” – niewcieleni przypisani
automatycznie do pospolitego ruszenia

Długość służby szeregowców
• Do 1801 r. w zasadzie dożywotnia
• Od 1801 r. (reforma arcyksięcia Karola) 12 lat służby i sukcesywne
jej skracanie (wymuszone względami finansowymi)
• Instytucja „urlopników”

• Po wprowadzeniu poboru powszechnego w 1868 r.

• Armia czynna i marynarka wojenna 3 lata w linii i 7 lat w rezerwie
• Obrona krajowa 2 lata dla służących wcześniej w armii stałej lub
marynarce wojennej i 12 lat dla pozostałych
• Rezerwa uzupełniająca – 10 lat

• Zmiany w 1882, 1889, 1893 i 1912 i ostatecznie:

• Armia lądowa 2 lata w służbie czynnej, 10 lat w rezerwie uzupełniającej
(kawaleria i artyleria konna odpowiednio 3 i 7 lat)
• Marynarka wojenna 4 lata w linii, 5 lat rezerwy, 3 lata obrony morskiej
• Rezerwa uzupełniająca 12 lat

Oficerowie
• Oficerowie zawodowi

• Od czasu reform Marii Teresy w zasadzie tylko ukończeniu
szkół wojskowych różnego szczebla (korpusy kadetów,
wojskowe szkoły realne, akademie wojskowe)
• Często oficerowie „z dziada, pradziada”

• Oficerowie rezerwowi – potrzeba dopiero po 1868 r.
• Instytucja „jednorocznego ochotnika”

• Dla absolwentów minimum gimnazjum lub równorzędnej
szkoły
• Możliwość służby w krótszym (rocznym) wymiarze i, do
pewnego stopnia z wyborem miejsca służby i rodzaju broni
• Awans na stopnie oficerskie po zdaniu egzaminu i zwolnieniu
etatu, czasami dopiero po dwóch-trzech latach
• Najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień - nadporucznik

Losy wojskowe a wojenne
• Wprowadzone rozróżnienie chyba dość oczywiste,
choć sztuczne
• Spowodowane koniecznością posiłkowania się różnymi
źródłami ale także inną dynamiką procesów w okresie
pokojowym i podczas wojny.

• Znowu dodatkowe różnicowanie między
szeregowcami a oficerami – różne źródła i ich
dostępność

Dzieje wojskowe – źródła dla
oficerów
• Oficerowie najlepiej uchwytni

• Podstawowe źródło – akta personalne (Grundbuchblatt)–
wymaga to jednak kwerendy w Wiedniu, a dla aktywnych
także po 1918 r., dla ziem polskich także np. w CAW
• Możliwe „obejście” poprzez analizę źródeł drukowanych… i
zdigitalizowanych

• Szematyzmy wojskowe – od 1790 r. do 1918 r. (różne tytuły ale
zasadniczo podobne informacje – nazwisko, stopień – od pewnego
momentu ze starszeństwem, przydział, czasami funkcja)
• https://library.hungaricana.hu/en/collection/austrian_state_archives
_MilitarAlmanachSchematismus/

• Verordnungsblatt für das Kaiserlich-Königliche Heer (awanse,
przeniesienia itp.)
• https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex-day?aid=kkh

• Czasami pomocna prasa, publikująca informacje o przeniesieniach
oficerów do innych garnizonów – zwłaszcza tych znanych lub
lubianych przez cywili

• Alfred Słonecki, oficer austriacki, szambelan cesarski
• ppor kaw. ze starszeństwem z 1 listopada 1886 r., por.
kaw. z 1 maja 1890 r., rtm. z 1 maja 1898 r. mjr. kaw. z 1
listopada 1910 r.
• Od 1911 znika z ewidencji wojskowej
• Przez całą służbę związany z tarnowskim 2. pułkiem
ułanów

• Bohater i antybohater licznych anegdot
Alfred Słonecki,
akwarela autorstwa
Juliana Fałata,
Kraków 1906
Własność Muzeum
Historycznego
Miasta Krakowa

• Odznaczony Odznaką za Służbę Wojskową 3. kl. (za 25
lat służby), Krzyżem Jubileuszowym i Medalem
Jubileuszowym

Leon Guzek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Absolwent Szkoły Kadetów w Mariborze i Akademii Inżynieryjnej
ppor. wojsk inżynieryjnych ze starszeństwem z 1 września 1868 r. – przydzielony do 80. pp
1 grudnia 1869 r. decyzja o przeniesieniu do 1. pułku inżynieryjnego
por. wojsk inżynieryjnych z 1 maja 1871 r.
Od 1 stycznia 1873 r. oddelegowany do Sekcji II (Inżynieryjnej) Wojskowego Komitetu
Techniczno-Administracyjnego przy Ministerstwie Wojny
1 listopada 1876 r. oddelegowany do Dyrekcji Inżynierii w Kotorze
kpt. 2. kl. wojsk inżynieryjnych z 1 maja 1877 r.
kpt. 1. kl. z 23 kwietnia 1879 r. (starszeństwo z 1 maja 1877 r.)
Od 1881 do 1885 wykazywany w Dyrekcji Inżynierii w Krakowie
We wrześniu 1885 r. oddelegowany jako nauczyciel (francuskiego, później także
wyszkolenia) do Wojskowej Wyższej Szkoły Realnej w Morawskim Białym Kościele
W sierpniu 1888 r. przeniesiony do Dyrekcji Inżynierii w Banjaluce
We wrześniu 1889 r. jako oficer Dyrekcji Inżynierii w Trebnje mianowany tamtejszym
Dyrektorem

Leon Guzek
• Mjr wojsk inżynieryjnych z 1 maja 1890 r.
• W listopadzie 1892 r. przeniesiony na stanowisko Dyrektora Inżynierii w Grazu
• Ppłk wojsk inżynieryjnych z 1 listopada 1893 r.
• w marcu 1894 r. przeniesiony na Dyrektora Inżynierii w Kotorze
• W kwietniu 1896 r. oddelegowany na staż liniowy w 87. pp (Triest)
• Płk wojsk inżynieryjnych ze starszeństwem z 5 czerwca 1896 r.
• w marcu 1897 r. wysłany jako dowódca II baonu 87. pp w ramach interwencji
mocarstw na Kretę
• Wrócił z baonem w kwietniu 1898 r.
• W kwietniu 1898 r. odznaczony Orderem Żelaznej Korony 3. kl.
• W maju 1898 r. mianowany dowódcą 15. pp
• W kwietniu 1899 r. urlopowany na jeden rok, w kwietniu 1900 r. przeniesiony w
stan nieczynny

Leon Guzek
• W kolejnych latach odnotowywany jako emerytowany pułkownik
• Odznaczony: Orderem Żelaznej Korony 3. kl. Medalem Wojennym, Medalem
Jubileuszowym, Odznaką za Służbę Wojskową 3. kl .(za 25 lat służby)
• W 1898 r. otrzymał także turecki Order Medżydów 2. kl. i pruski Order Czerwonego Orła
• W 1908 r. otrzymał także Krzyż Jubileuszowy

• Na emeryturze w Szematyzmach odnotowywany w l. 1900-1901 w Krakowie, w l. 19021912 w Żywcu, w l. 1913-1914 w Krakowie (w Krakowie już w spisie ludności z 1910 r.!)

Leon Guzek
• 1910 r. w spisie ludności miasta Krakowa (s. 48-49)
odnotowany jako emerytowany pułkownik
zamieszkały przy ul. Bernardyńskiej 8, ur. 11
kwietnia 1848 w Sanoku, wyznania
rzymskokatolickiego, żonaty z Marią ur. 20 kwietnia
1877 r. w Radymnie

Leon Guzek
• Znał 10 języków
• Uchodził wg prasy za jednego z najzdolniejszych
oficerów austro-węgierskich
• Tłumaczył dzieła Wincentego Pola na język
niemiecki

• Agramer Zeitung 30. März 1897,
s. 6

Korespondencja Alberta Zippera z lat 18701936. T. 2, Falke – Kluge, BJ, Rkp. 8945 III, t. 2

Grundbuchblatt
– wzór
formularza

Grundbuchblatt
– przykład
• Czesław
Szymiczek
(Schimitzek)
• Gen. bryg. WP
• Materiały ze
zbiorów
Muzeum
Okręgowego w
Tarnowie

Dzieje wojskowe – źródła dla
szeregowców
• Zasadniczo trudniej uchwytni w źródłach niż oficerowie

• Podstawowa ewidencja to tzw. Grundbuchstand – dla poszczególnych formacji wojskowych –
teoria:
•
•
•

Po 1918 r. przekazywana do krajów sukcesyjnych
Po 1938 r. zaprzestano przekazywania
Dla ziem polskich podczas II wojny światowej Niemcy dokonali podziału – dokumentacja dotycząca
urodzonych przed 1868 r. do Wiednia, młodsi do odpowiednich organów terenowych –
prawdopodobnie jest w aktach powiatowych komend uzupełnień w CAW

• Służący w WP po 1918 r. też akta w CAW – często jednak podające jedynie czas służby w armii
zaborczej
• Zachowane akta sądowe z zachodniej części Galicji – jednak pamiętać należy że nie każdy żołnierz
otrzymywał karę a dodatkowo nie wszystkich skazanych odnotowywano (kary administracyjne i
dyscyplinarne)
• Pewną pomocą zasady przydziału do poszczególnych rodzajów broni i formacji – terytorialność
przydziałów
•
•
•

Znając miejsce urodzenia/przynależności i datę urodzenia danej osoby można ustalać jednostki w
których mogła służyć.
Następnie można ustalić miejsce stacjonowania poszczególnych pułków
Od schyłku XIX w. coraz więcej Galicjan w formacjach innych niż piechota, kawaleria i tabory –
utrudnienia zadania poszukiwacza bo np. wojska techniczne, czy bataliony strzelców rekrutowały się z
całego okręgu korpusu (Eisenbahnregiment z całego terytorium monarchii).

Dzieje wojenne przed 1914 r.–
źródła dla szeregowców
• Przed 1914 r. losy wojenne do uchwycenia
podobnie jak przy losach wojskowych – akta
personalne.
• Praktycznie do ustalenia tylko odznaczeni w
poszczególnych kampaniach – konieczność
przejrzenia monografii pułkowych – ryzyko błędu w
przypisaniu osoby
• Przykład z tarnowskiego 57. pp z 1866 r.

Dzieje wojenne przed 1914 r.–
źródła dla szeregowców
• Dla części kampanii wojennych także publikowane
zbiorcze listy strat – jednakże dość szczątkowe dane
identyfikacyjne żołnierzy – ryzyko pomyłek
• Przykład dla 1866 r.:
• Verlustlisten der österr. Süd- und Nordarmee im Feldzuge
vom Jahre 1866, Prag 1866
• http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=A
BO_%2BZ22326440X

• Dla Armii południowej
dane niepełne –
uwzględnione w
zasadzie tylko
regimenty walczące
pod Custozzą

Dzieje wojenne 1914-1918 –
źródła dla szeregowców
• Źródeł więcej, jednak nadal niepełne

• Archiwum Narodowe w Krakowie – Oddział w Tarnowie posiada
jedyny znany mi tom podstawowej ewidencji wojskowej: Księga
rejestracyjna 57 pułku piechoty w Tarnowie – to jednak tylko rejestr
z odnośnikami do odpowiednich kartotek
• https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/26386452

• Często w archiwach rodzinnych i spuściznach po poszczególnych
osobach można trafić na tzw. Grundbuchblatt – czyli teczki
personalne – brak jednak kompletnego zbioru.

• Podstawowe informacje:
• Listy strat:

• Drukowane np.: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=vll
• Rękopiśmienne: w zbiorach Kriegsarchiv

• Uzupełnienie (czasami powtórzenie) w Informacjach o rannych,
chorych i zaginionych:
• https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nvv

Dzieje wojenne 1914-1918 –
źródła dla szeregowców
• Po ustaleniu przydziałów i dat zdarzenia można szukać
dalej:
• Akta operacyjne w Kriegsarchiv
• Raporty bojowe w Kriegsarchiv

• Część żołnierzy przeniesionych po kryzysie
przysięgowym do armii austro-węgierskiej z Legionów
Polskich także informacje w kartotekach w Ossolineum:
• https://www.dbc.wroc.pl//dlibra/metadatasearch?action=Ad
vancedSearchAction&type=3&val1=Relation:%22%5C%5BLegiony+Polskie.+Kartoteka+leg
ionist%C3%B3w+internowanych+w+1918+r.+na+W%C4%99gr
zech+i+w+Polsce%5C%5D%22

Przykłady: Bulsa Władysław

• Księga rejestracyjna.., s. 98-99
• Bulsa Władysław ur. 1895, przynależność Grudna Górna
w pow. Pilzno, syn Jana i Wiktorii, zamustrowany 17
września 1914 r., szer. przydzielony do I baonu. Poległ
18 marca 1915 r.

• Verlustliste, nr 168 (28.04.1915), s. 9
• Bulsa Władysław, szer. 2. komp. [I baon] 57. pp, Grudna
Górna, Pilzno, Galicja, zabity 18.03.1915

• Kriegsarchiv, Verlustliste karton nr 44, IR 57 (1915) – imienna
lista strat poniesionych w potyczce 18 marca 1915 r. pod
Stróżówką
• szer. Bulsa Władysław asenterowany w 1914 r., przynależność
Grudna Górna, pow. Pilzno, zabity.

• W tym przypadku możliwe uzupełnienie:
• Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915
(1918), t. 1, Tarnów 1999, s. 488
• Cmentarz wojenny nr 97 – Stróżówka, grób 11
pochowany szer. Jan Bulsa, 57. pp, poległ 18.03.1915

Fot. Mirosław Łopata

Przykłady: Baryłecki Bronisław

• Księga rejestracyjna.., s. 88-89
• Baryłecki Bronisław ur. 1894, przynależność Głowaczowa w
pow. Pilzno, syn Gabriela i Marii, zamustrowany 17 września
1914 r., szer. przydzielony do I baonu. 22 stycznia 1916 r.
awansowany na gefrajtra. 23 czerwca 1917 r. odznaczony
Krzyżem Wojskowym Karola, 12 września 1917 r. odznaczony
brązowym Medalem za Męstwo, 29 września 1917 r. zaginął

• Verlustliste nr 344 (28.12.1915), s. 6
• Bronisław Baryłecki, szer. 14. komp. [IV Baon] 57. pp ur. 1894,
przynależność Głobaczów (sic!), Pilzno, Galicja, ranny

• Verlustliste nr 427 (3.06.1916), s. 5
• Bronisław Baryłecki, gefr. 19. komp. [V Baon] 57. pp ur. 1894,
przynależność Głowaczowa, Pilzno, Galicja, ranny

• Ustalenie gdzie odniósł rany aktualnie dla mnie
niemożliwe, z powodu braku dostępu do
rękopiśmiennych list strat z tego okresu
• Próba porównania przydziału i szlaku bojowego
jednostki:
• IV baon 57. pp w grudniu 1915 r. i V baon 57. pp w
czerwcu 1916 r. zajmowały pozycje nad rz. Strypą w
rejonie Petlikowic k. Buczacza

Dzieje wojenne 1914-1918 –
źródła dla oficerów
• Dla śmierci, odniesienia ran, choroby czy dostania
się do niewoli takie same źródła co dla
szeregowców.

• Rangliste Landwehr 1918, s. 274
• Dyboski Roman dr phil. porucznik rezerwy ze starszeństwem z
1.11.1914, odznaczony Medalem Mobilizacyjnym oraz Brązowym
Medalem Zasługi Wojskowej na wstędze Krzyża Zasługi Wojskowej

• Verlustliste, nr 448, 4.8.1916, s. 3
• Dyboski Roman, por. 9. komp. (III baon) 16. pp Landwery, ur.
1883, przynależność Cieszyn, jeniec wojenny w Rostowie w
Guberni Jarosławskiej w Rosji

• Roman Dyboski, Siedem lat w Rosji i na Syberji,
Warszawa 1922, s. 1, 7

Podsumowanie
• Czy można odtworzyć losy wojskowe i wojenne
Galicjan?
• Tak chociaż na chwilę obecną jedynie w
podstawowym stopniu – zazwyczaj konieczne
poszukiwania w archiwach za granicami Polski
• Można odtworzyć tylko w części przypadków w
moim przypadku podczas poszukiwań przodków z
czasów I wojny światowej nie udaje się w 1 na 10
sytuacji
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