
Złożeniec, okopy strzeleckie w rejonie Ruskich Gór, 1914 r.

1. Kategoria

Militaria, okopy

2. Położenie administracyjne

gm. Pilica, pow. zawierciański, woj.
śląskie

3. Współrzędne

50.42366 19.62143

4. Kod w dokumentacji

Zlozeniec-11-169

5. Data weryfikacji terenowej

13 kwietnia 2016 r.

 6. Opis

W lasach Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego pomiędzy Smoleniem, Złożeńcem i Ryczowem odnaleźć 
można dobrze zachowane linie okopów z czasów pierwszej wojny światowej. Są one pozostałością po 
bitwie, która toczyła się na terenie Jury w listopadzie i grudniu 1914 roku pomiędzy wojskami austro-
węgierskimi i niemieckimi a nacierającymi od wschodu Rosjanami.

W skład wojsk austro-węgierskich walczących w rejonie Ruskich Gór i Złożeńca wchodził między innymi 
57 Galicyjski Pułk Piechoty. Jednostkę tę tworzyli w przeważającej części Polacy rekrutowani w Tarnowie 
i w jego okolicy, stąd nieoficjalna nazwa – pułk tarnowski. W cytowanym przez Krzysztofa i Piotra 
Ormanów Dzienniku działań frontowych... tego pułku obok relacji z samych walk znalazły się także opisy 
budowy okopów w Ruskich Górach.

9 listopada. O 8 rano pułk wymaszerował z Grabowej i o 1.30 dotarł, przez Rodaki i Ryczówek, do 
Huciska. O 2.45 dotarł rozkaz wzywający dowódców oddziałów i pododdziałów do sztabu pułku w celu 
wypłaty żołdu i odebrania dalszych dyspozycji. Pułk zajął pozycje w lesie od wzgórza 494 - „Góra 
Straszykowa” do drogi. Pozycja ta była przez długi czas w przygotowaniu.

10 listopada. O 7 rano dowódca pułku wyznaczył dowódcom batalionów i kompanii szczegółowo pozycję,
na której ześrodkowana ma być linia oporu. (…) Jej trasa biegła przez wzgórze 494 - „Góra Straszykowa 
Skała”, przez drogę do Złożeńca na wzgórze 482. Ziemia była kamienista, w wielu miejscach skalista. 
(...) Po ustaleniu przebiegu pozycji saperzy wypalili wzdłuż jej trasy pas o szerokości od 20 do 40 m i o 
11.30 przed południem nasi ludzie mogli rozpocząć swoją pracę. (…) O 2 po południu kuchnie polowe 
przywiozły obiad, po krótkiej przerwie pracowano dalej aż do 4.30, kiedy to wraz z zapadnięciem zmroku 
wstrzymano prace.

11 listopada. To była mglista noc. Przed rankiem mgła zmieniła się w trwające cały dzień opady deszczu. 
(…) Kompania znów odmaszerowała na swoją pozycję bojową w celu zabezpieczenia prac i pułk dalej 
pracował nad pozycją i nad budową ziemianek.

12 listopada. Prace nad umocnieniami i budowa schronów sypialnych prowadzone są w silnym wietrze i 
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deszczu. (…) Przed naszą pozycją leśną położone zostały przeszkody z gałęzi oraz wybudowane miny.

14 listopada. Przebieg linii schronów ziemnych został częściowo skorygowany, dlatego żołnierze 
rozpoczęli budowę schronów ziemnych (mieszkalnych) w skałach*.

7. Źródła i materiały

*Dziennik działań frontowych wojsk austriackich na odcinku Ogrodzieniec-Krzywopłoty 9-25 listopada 
1914r., Hucisko 9-25 listopada 1914 r. Cytat za: Krzysztof Orman, Piotr Orman, Wielka Wojna na Jurze. 
Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych, 
Wyd. Libron, Kraków 2015, s. 188-190.

8. Varia

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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