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                                        Pierwsza wojna światowa w Dębnie. 
                                (Poniższy tekst pochodzi z artykułu - Zarys historii Dębna 1875 – 1945) 
 
 
 Pierwsza wojna światowa nie ominęła Dębna, w jego okolicach prowadzone 
były działania zbrojne. Do pierwszych walk doszło we wrześniu 1914 r. Nacierające 
wojska rosyjskie przeprawiły się przez San i 18 września zajęły Leżajsk oraz 
okoliczne miejscowości. Austriacki kontratak rozpoczął się 9 października wieczorem. 
Już następnego dnia rano wojska austriackie weszły do Dębna, skąd około godziny 10 
wyruszyły w stronę Tryńczy. Będąc na wysokości Stróży, maszerujący zauważyli 
około dwóch kompanii żołnierzy, idących polami z Grodziska do Tryńczy.                
Po ustaleniu, że są to Rosjanie, rozpoczęto w ich kierunku szarżę. Równocześnie 
drogą w stronę mostu wyruszył pluton 6 pułku dragonów, chcąc w ten sposób odciąć 
żołnierzom rosyjskim, możliwość ucieczki na drugą stronę rzeki. Pluton w pogoni za 
Rosjanami dotarł do mostu, musiał jednak zawrócić, z powodu silnego ostrzału 
prowadzonego przez Rosjan z drugiego brzegu. W natarciu zginął dowódca plutonu, 
dwóch podoficerów i dwóch dragonów.  
 
 Dowódcą, który poniósł śmierć, był austriacki książę podporucznik Karl zu 
Solms-Braunfels (22 lata). W tej potyczce zginął też podchorąży Balázs Joseph Farkas 
von Farkasház (20 lat) syn austriackiego ministra. Pochowani zostali we wspólnej 
mogile na cmentarzu w Dębnie. O fakcie tym poinformowano rodziny. Ojciec Balazsa 
J. Farkasa niezwłocznie rozpoczął starania o ekshumowanie i przeniesienie syna do 
rodzinnego grobowca. Niestety tereny te zajmowali Rosjanie i wyjazd był niemożliwy. 
Do Dębna przyjechał dopiero po zawarciu pokoju. Odnalazł mogiłę syna, lecz ze 
względu na to, że w tym samym grobie pochowany był podporucznik Karl zu Solms-
Braunfels, bez zgody jego rodziny nie można było dokonać ekshumacji. Po wielu 
latach poszukiwań (ojciec podporucznika Alexander zu Solms-Braunfels zmarł w 
1926 r.) w lecie 1935 r. odnalazł na Węgrzech rodzinę księcia i otrzymał zgodę na 
odkrycie mogiły. Przyjechał do Dębna wraz z wojewódzką komisją, lecz po 
dwudziestu latach odnalezienie grobu nie było proste. Ostatecznie udało się to dzięki 
mieszkańcowi Dębna, który w 1914 r. był obecny przy pochówku i pamiętał,             
że trumny obu żołnierzy były zrobione z ławek szkolnych. Ekshumację 
przeprowadzono 27 listopada 1935 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         
 
      Szkic przedstawiający przebieg starcia wojsk                 ppor. Karl zu Solms-Braunfels     
austriackich i rosyjskich pomiędzy Dębnem i Tryńczą 
 
 
 
 

                                     
 
Grób podporucznika Karla zu Solms-Braunfelsa i podchorążego Balázsa Josepha Farkas von 
Farkasháza na cmentarzu w Dębnie. 
 



 W okolicach Dębna walki prowadzono od 9 października do 5 listopada 1914 r. 
Pomimo początkowych sukcesów, ostatecznie Austriacy wycofali się i Rosjanie 
wrócili na zachodnią stronę Sanu. W trakcie trwających 4 tygodnie zmagań zginęło 18 
mieszkańców Dębna i spłonęło 35 domów. Tragiczny los spotkał 
dwudziestojednoletniego Iwana Martyszkę, którego Austriacy oskarżyli o działalność 
na rzecz Rosjan. Pomimo że dowody były wątpliwej wartości, skazano go na śmierć    
i powieszono. Egzekucję przeprowadzono w Grodzisku Górnym, pozwalając by przed 
śmiercią, ks. Aleksij Iwasiówka wyspowiadał swojego parafianina. Do kolejnych starć 
doszło w maju i czerwcu 1915 r. i tak jak poprzednio znowu wśród mieszkańców były 
ofiary śmiertelne. Dnia 22 maja z rodziny Kujanów (dom nr 217) zginęła matka           
i trójka dzieci w wieku 7, 4 i 2 lata oraz 3 osoby z rodziny Kozaków, mieszkające pod 
numerem 320. Były to ostatnie starcia zbrojne pierwszej wojny światowej prowadzone 
w tym rejonie.  
 Większość żołnierzy poległych w pobliżu Dębna poniosła śmierć w maju           
i czerwcu 1915 r. Chowani byli w polach nad Sanem, na Porębach, Chałupkach oraz 
we wsi. Austriacy prowadzili dokładną ewidencję, dzięki czemu większość była znana 
z imienia i nazwiska. Po pierwszej ekshumacji przeprowadzonej w 1916 r. ponownego 
pochówku dokonano w trzech miejscach. Pierwszym był cmentarz parafialny             
w Dębnie, drugim mały cmentarzyk przy budynku dworca kolejowego na Chałupkach, 
trzecim nowo utworzony cmentarz wojenny, przy drodze prowadzącej z Dębna do 
Rzuchowa. Ten ostatni znajdował się na polach leżących w obrębie Dębna, jednak 
właścicielem gruntu (w latach trzydziestych XX wieku) był mieszkaniec Wierzawic 
Marcin Leszczak. Cmentarz miał wymiary 25 × 7 metrów. W trzech rzędach były 22 
mogiły pojedyncze i 5 zbiorowych.  
    
 
 
   

 
 
 
 
 



 

 
 
Szkice przedstawiają miejsca mogił żołnierzy w Dębnie i jego pobliżu, w których zostali 
pochowani bezpośrednio po śmierci. 
  
 
 Przeprowadzane w latach 1928 - 1930 lustracje, wykazały bardzo zły stan 
grobów. Cmentarz wojenny przy drodze Dębno – Rzuchów przestał istnieć. Ziemia 
została wyrównana i jedynie robiąc wykopy, można było określić jego położenie. 
Groby na cmentarzu parafialnym również były zaniedbane. W sprawozdaniu               
z przeprowadzonych na nim prac czytamy: „…cmentarz parafialny w gminie Dembno 
znajduje się w nieporządku i zaniedbaniu w najwyższym stopniu. Przy pomocy osób 
które były obecne w gminie podczas zagrzebania zwłok wojennych, oraz za pomocą 
przekopywania poszczególnych mogił, udało mi się z trudnością odszukać pięć grobów 
masowych”. W dobrym stanie był jedynie cmentarzyk znajdujący się przy budynku 
stacji kolejowej na Chałupkach.  
 Ostatecznie w roku 1937 postanowiono przeprowadzić ekshumację i przenieść 
szczątki na cmentarz w Leżajsku. Prace te objęły nie tylko Dębno, ale także wojenne 
miejsca pochówku w Maleniskach, Leżajsku, Giedlarowej, Wierzawicach i Ożannie. 
W Dębnie z cmentarza parafialnego ekshumowano szczątki 114 poległych,                  
z cmentarza wojennego 40 i 15 z cmentarzyka przy dworcu kolejowym. Pochowano 
ich na nowo utworzonym cmentarzu wojennym w Leżajsku. Łącznie spoczęło tam 732 
żołnierzy, z czego 122 znanych z nazwiska w grobach pojedynczych, pozostali           
w siedmiu mogiłach zbiorowych. 
 
 
 



 
 

 
 
Szkic cmentarza w Dębnie z zaznaczonym usytuowaniem mogił żołnierzy. Szkic sporządzono 
29 I 1930 r. 
 
 
 

 
 
Mały cmentarzyk koło dworca kolejowego na Chałupkach. Po lewej stronie niewidoczny na 
zdjęciu jest budynek dworca, za mogiłami widać prowadzącą do niego drogę, za nią domy 
wsi, a przed mogiłami szyny kolejowe.  
 


