
 

Działania wojskowe 

 
Skrócona chronologia 

Rok 1914 

30.VII –  ogłoszenie mobilizacji w Rosji po wypowiedzeniu Serbii wojny przez Austro–Węgry; 

4.VIII –  wojska niemieckie (bez wypowiedzenia wojny) wtargnęły do Belgii, której armia 
stawiała silny opór (obrona twierdz Liége i Namur, bitwa pod Leuven); 

4.VIII –  Niemcy zbombardowali Kalisz z 54 tys. mieszkańców, po wkroczeniu Niemców 
pozostało w mieście ok. 5000 osób; 

7.VIII –  armia francuska przystąpiła do działań zaczepnych w Alzacji (walki o Miluzę) 

12–19.VIII –  ofensywne działania armii austriackiej przeciw Serbii nie przyniosły rozstrzygnięcia; 

16.VIII –  ofensywa armii francuskiej w Lotaryngii zakończona niepowodzeniem; 

17–19.VIII –  wojska rosyjskie (1 i 2A) wkroczyły do Prus Wschodnich i w bitwie pod Stołupianami 
rozbiły korpus niemiecki; 

18.VIII–20.IX –  operacja galicyjska, ofensywa rosyjska 8A gen. Brusiłowa na froncie austriackim, 
rozbite wojska austriacko–węgierskie wycofały się aż na linię Dunajca; 

20.VIII –  rozbicie 8A niemieckiej przez wojska rosyjskie na linii Gąbin–Gołdap; 

21.VIII–15.IX –  klęska wojsk rosyjskich w Prusach Wschodnich. Armie niemieckie pod wodzą 
Hindenburga rozbiły dwie grupy wojsk rosyjskich dowodzonych przez Rennenkampfa 
i Samsonowa; 

23.VIII–1.IX –  ofensywa austriacko–węgierska – zwycięstwa pod Kraśnikiem, Zamościem 
i Komarowem; 

24.VIII –  francuski wódz naczelny YosephJoffre wydał rozkaz odwrotu; Niemcy skierowali się 
na Paryż; 

26–30.VIII –  klęska pod Tannenbergiem (Stębarkiem) wojsk rosyjskich; 

28.VIII –  angielska eskadra krążowników wtargnęła do Zatoki Helgolandzkiej, gdzie w czasie 
bitwy zatopiła trzy niemieckie krążowniki i jeden torpedowiec; 

3.IX –  bitwa o Lwów, który zajęli Rosjanie; 

6–9.IX –  bitwa nad rzeką Marną; powstrzymanie niemieckiej ofensywy w kierunku Paryża; 

16.IX –  okrążenie Przemyśla przez Rosjan; 

22.IX –  niemiecka łódź podwodna zatopiła jeden po drugim trzy angielskie krążowniki 
pancerne; 

22–25.IX –  walki pod Verdun, oddziały niemieckie sforsowały rzekę Maas; 

28.IX –  armie niemieckie i austro–węgierskie podjęły ofensywę w kierunku Warszawy 
i Dęblina, która napotkała przeciwnatarcie wojsk rosyjskich; 

IX–7.XI –  ponowna ofensywa wojsk austriacko–węgierskich na froncie serbskim kończy się 
zajęciem Belgradu; 

1–9.X –  walki o Antwerpię, zakończone zdobyciem miasta – Niemcami dowodził Hans von 
Beseler, król Albert wycofał się z oddziałami belgijsko–angielskimi do Flandrii; 

11.X –  zdobycie Przemyśla przez wojska austriacko–węgierskie; 

29–30.X –  początek wojny rosyjsko–tureckiej. Flota turecka zaatakowała wybrzeże 
czarnomorskie Rosji; 

X–XI –  lądowanie wojsk angielskich na wybrzeżu Zatoki Perskiej w porcie Abadan; 
w listopadzie wojska te zajęły Basrę (Irak) i posuwały się w kierunku Bagdadu; 

1.XI –  eskadra krążowników niemieckich w bitwie pod Coronel rozbiła eskadrę angielską 
zatapiając dwa krążowniki; 

5.XI –  zajęcie Cypru przez wojska angielskie; 



7.XI –  zdobycie twierdzy Tsingtao; okręty brytyjskie zniszczyły niemieckie siły morskie 
w rejonie wysp należących do Niemiec; 

8.XI –  Anglicy w pobliżu Wysp Falklandzkich rozbijają eskadrę niemiecką zatapiając 
wszystkie okręty – zdołał ujść tylko jeden krążownik; 

16.XI–17.XII –  po bitwach pod Łodzią i Łowiczem Rosjanie zajmują oba miasta; 

17–24.XI –  ciężkie walki pod Łodzią, Rosjanie zatrzymują atak niemiecki (atak Niemcy powtarzają 
1–6.XII również bez skutku); 

XI –  wojska tureckie wtargnęły do perskiego Azerbejdżanu; 

5–17.XII –  zwycięstwo Austriaków pod Limanową; cofnięcie się wojsk rosyjskich o kilkadziesiąt 
kilometrów, początek walk pozycyjnych; 

XII –  w rejonie miasta Sarykamysz (Turcja) Rosjanie rozbili 10 korpus turecki; w pierwszych 
dniach grudnia armia serbska przeszła do kontrnatarcia, austriacy ponieśli klęskę 
i zostali odrzuceni poza granice Serbii; 

 
–  zajęcie niemieckich terytoriów Oceanii przez Nową Zelandię i Australię. 

od XII –  próby sforsowania Karpat przez wojska rosyjskie i dotarcia na Węgry. 

 
Rok 1915   

pocz. roku –  Turcy wysyłają armię ekspedycyjną w celu opanowania Kanału Sueskiego, atak został 
odparty przez wojska angielskie; 

14.I –  wojska tureckie zdobyły Tebryz, osłabiło to wpływy rosyjskie w Persji; 

4.II –  początek wojny podwodnej, oświadczenie Niemiec, że flota niemiecka nie będzie 
zatapiać statków państw neutralnych; 

16.II–20.III –  bitwa w Szampanii, odparcie przez Niemców ataków francuskich; 

19.II–IV –  działania floty brytyjsko–francuskiej i desantu w celu opanowania cieśnin Dardanele 
i Bosfor nie powiodły się; 

II –  klęska wojsk rosyjskich w walkach nad jeziorami mazurskimi; 

22.III –  twierdza Przemyśl ponownie w rękach Austriaków; 

22.IV –  zastosowanie przez Niemców gazów trujących (pod Ypres w Belgii) – najpierw chloru, 
później (VII.1917) gazu musztardowego, zwanego odtąd iperytem; 

29.IV–9.V –  uderzenie niemieckie na Litwę i Kurlandię, zdobycie (7.V) Libawy. Klęska wojsk 
rosyjskich; 

1–22.V –  przełamanie frontu rosyjskiego pod Gorlicami. Odwrót armii rosyjskiej z Galicji, 
Bukowiny i Podkarpacia; 

7.V –  niemiecki okręt podwodny zatopił angielski statek pasażerski “Lusitania”; zginęło 1196 
osób; 

8.VI –  Rosjanie opuszczają Stanisławów; 

22.VI –  Austriacy weszli do Lwowa; 

1.VII –  rozpoczęcie ofensywy niemiecko–austriackiej od Bałtyku do Bugu i Sanu. Zajęcie 
przez Austriaków Lublina, Chełma i twierdzy Dęblin. Niemcy zajmują Kowno, Modlin, 
Białystok, Brześć i Grodno; 

5.VIII –  wojska niemieckie wkraczają do Warszawy; 

X –  w Salonikach wysadzono na ląd dwie dywizje francuskie do osłony Serbów; 

6–19.IX –  zatrzymanie ofensywy austriackiej w bitwie pod Tarnopolem – początek działań 
pozycyjnych; 

6–9.X –  ofensywa austro–węgierska w Serbii zakończona zdobyciem Belgradu (9.X); 

19–23.X –  rozbicie armii serbskiej w ciężkich walkach na Kosowym Polu; 

30.X –  rosyjski korpus ekspedycyjny gen. Baratowa zajął miasto Enzeli (Perlevi); 

22.XI –  wojska brytyjskie nacierające w kierunku Damaszku pokonane przez Turków pod 
Ktezyfontem. 



 
Rok 1916   

I –  kapitulują otoczone przez Anglików wojska niemieckie w Kamerunie; 

II –  ogłoszenie przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej; skuteczna blokada 
wybrzeży niemieckich przez floty państw sprzymierzonych; 

21.II –  początek bitwy o twierdzę Verdun (zakończonej w grudniu 1916 r.), w wyniku bardzo 
krwawych walk zginęło ok. 900 tys. żołnierzy z obu stron. 

II–IV –  ofensywa wojsk rosyjskich w Turcji, Rosjanie zajmują Erzurum i Trapezunt (Trabzon); 

III –  ofensywa wojsk włoskich nad Isonzo; 

koniec IV –  kapituluje oblężony w Kut el–Amarze (Irak) angielski korpus ekspedycyjny; 

15.V –  natarcie armii austriacko–węgierskiej między jeziorem Garda a rzeką Brentą przynosi 
Włochom poważną klęskę; 

31.V–1.VI –  wielka bitwa morska w cieśninie Skagerrak (zwana bitwą Jutlandzką). Flota niemiecka 
została zmuszona do ucieczki, Anglicy stracili 14 okrętów – Niemcy 11. Była to jedyna 
wielka bitwa morska w toku działań wojennych; 

24.VI–26.XI –  bitwa nad Sommą, nie przyniosła ona decydujących rozstrzygnięć, choć 
wprowadzenie po raz pierwszy czołgów do akcji przez sprzymierzonych umożliwiło im 
osiągnięcie kilku sukcesów. Walki nad Sommą ocaliły Verdun. Straty w ludziach po 
obu stronach były niezwykle wysokie (Niemcy 400 tys., Francuzi 200 tys., Anglicy 400 
tys.); 

VI–IX –  ofensywa generała rosyjskiego Brusiłowa na olbrzymim froncie – od błot pińskich aż 
do granicy rumuńskiej. Działania te pomogły aliantom w walce na froncie zachodnim. 
Zniszczono dwie armie austriackie (wzięto do niewoli ponad 400 tys. jeńców), 
przerwano front, ponownie Rosjanie zajęli Bukowinę i część Galicji; 

15.IX –  wojska brytyjskie nad Sommą po raz pierwszy wprowadzają do walki czołgi; 

24.X–16.XII –  w końcowej fazie bitwy pod Verdun francuskie ataki doprowadzają do wyparcia 
Niemców z zajmowanych przez nich fortów; 

12.XII –  zmiana w dowództwie francuskim – naczelnym wodzem generał Nivelle. 

 
Rok 1917   

początek –  rozpoczęcie ofensywy przez Anglików przeciw Turkom w Azji; 

16–25.IV –  ofensywa francuska – nie przyniosła zamierzonych rezultatów; naczelnym wodzem 
zostaje generał Petain; 

3.VIII –  powstanie w niemieckiej flocie wojennej; 

22.VIII –  skuteczne natarcie Francuzów w rejonie Verdun; 

VIII–XI –  operacja wojsk angielskich w celu wyparcia Niemców z północnej Flandrii nie 
powiodła się; 

3.IX –  Niemcy zajmują Rygę; 

11–20.IX –  wojska niemieckie opanowują wyspy w rejonie Zatoki Fińskiej; 

25.X –  armie państw centralnych odnoszą zwycięstwo nad Włochami w bitwie pod Caporetto; 

20.XI–6.XII –  masowe użycie czołgów w walkach pod Cambrai. 

 
Rok 1918   

23.II –  w walkach pod Pskowem i Narwą oddziały Armii Czerwonej wstrzymały ofensywę 
niemiecką na Piotrogród; 

20.III –  po konferencji Francji i Angli przekazano naczelne dowództwo nad wszystkimi 
armiami sprzymierzonymi na froncie zachodnim generałowi Ferdinandowi Fochowi; 

21.III–6.IV –  rozpoczęcie niemieckiej ofensywy na linii Cambrai–Saint–Quentin. Niemcy posunęli 
się w głąb około 60 km, biorąc do niewoli ok. 120 tys. jeńców i zaczęli ostrzeliwać 
Paryż z dalekosiężnego działa, strzelającego na odległość 100 km; 



9–29.IV –  druga ofensywa niemiecka we Flandrii nad rzeką Lys na południe od Ypres. Sukcesy 
niemieckie, brak jednak decydujących rozstrzygnięć; 

27.V–3.VI –  trzecia ofensywa niemiecka między Reims i Soissons. Wielkie straty Anglików 
i Francuzów. Opanowanie przez Niemców 20–kilometrowego odcinka wzdłuż 
północnego brzegu Marny; 

9–14.VI –  czwarta ofensywa niemiecka w kierunku Compiegne; 

15–24.VI –  piąta ofensywa niemiecka – nad Marną i w Szampanii, po początkowych sukcesach 
zatrzymana jak poprzednie; 

15–24.VI –  po nieudanej ofensywie odwrót Austriaków znad dolnej Piavy; 

18.VII–VIII –  kontrofensywa generalissimusa Focha. O sukcesach aliantów zadecydowało: 
wzrastające wyczerpanie Niemców, rosnąca po stronie aliantów liczba oddziałów 
i sprzętu bojowego (przystąpienie do działań Amerykanów) oraz masowe 
zastosowanie czołgów. Francuzi zdobyli Soissons (2.VIII). Odwrót Niemców po bitwie 
pod Amiens; 

15–24.IX –  ofensywa Anglików, Greków, Francuzów, Serbów i Włochów w Macedonii przynosi 
klęskę armii bułgarskiej; 

19.IX –  przełamanie frontu tureckiego pod Jaffą. Oddziały angielskie gen. Allenby'ego zajmują 
Damaszek i Bejrut; 

IX–XII –  ofensywa angielska od Kanału Sueskiego w kierunku Palestyny – Turcy opuścili 
Jerozolimę; 

IX–11.XI –  od początku września do zawieszenia broni krwawe walki na całym froncie 
zachodnim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


