
Kotowice, cmentarz z I wojny św.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz

2. Położenie administracyjne

gm. Żarki, pow. myszkowski, woj. śląskie

3. Współrzędne

50.58743 19.45116

4. Kod w dokumentacji

Kotowice-01-783

5. Data weryfikacji terenowej

10 marca 2018 r.

6. Opis

Cmentarz znajduje się około 1 km na południe od Kotowic, na skraju lasu, przy drodze do Włodowic. Pochowano na nim 
blisko 1500 żołnierzy armii niemieckiej, austro-węgierskiej i rosyjskiej, poległych w czasie walk prowadzonych na Jurze w 
listopadzie i grudniu 1914 roku (bitwa jurajska). Pod względem narodowościowym spoczywają tu  Niemcy, Austriacy, Rosjanie, 
Polacy, Czesi, Słowacy, Węgrzy i Bośniacy. Cmentarz jest jednym z największych i najciekawszych obiektów tego rodzaju w 
regionie i jedynym jurajskim cmentarzem z I wojny światowej wpisanym do rejestru zabytków (nr rej. 434/88 z 27.05.1988).

Pierwotnie w 39 mogiłach masowych i czterech pojedynczych pochowano 550 poległych, w tym 70 Niemców, 423 Austriaków 
i 57 Rosjan. Całość założenia została otoczona murem z kamienia wapiennego, w który wkomponowano stojącą tu wcześniej 
kapliczkę słupową. Wzdłuż obwodu cmentarza posadzono sosny i brzozy (sosny także w obrębie założenia). Wejście 
prowadziło przez drewnianą bramkę usytuowaną po przeciwnej stronie niż obecnie.

W pierwszej połowie lat 30. XX wieku w ramach tzw. akcji komasacyjnej na teren cmentarza przeniesiono pochówki z 
dziesięciu mniejszych cmentarzy w okolicy (Hucisko, Jaworznik, Ludwinów, Łutowiec, Morsko, Nowa Wieś, Parkoszowice, 
Podgaj, Przewodziszowice). W rezultacie tych działań liczba żołnierzy pochowanych na cmentarzu w Kotowicach zwiększyła 
się do 1 469 (671 Austriaków, 206 Niemców i 592 Rosjan). Taką liczbę podają w swojej monografii Krzysztof i Piotr 
Ormanowie, według tablicy informacyjnej przy cmentarzu liczba ta sięga 2000.

Oprócz ekshumowanych zwłok z likwidowanych cmentarzy przeniesiono także wyposażenie nagrobne, co zwiększyło 
różnorodność wystroju cmentarza w Kotowicach i spowodowało, że dziś można na nim oglądać większość typów nagrobków 
występujących na cmentarzach jurajskich z I wojny.

W 2000 roku przeprowadzono pierwszy duży remont cmentarza, w trakcie którego wykonano między innymi kopie 
brakujących oryginalnych krzyży żeliwnych i wybudowano nową bramkę wejściową, usytuowaną od strony zachodniej i 
dostosowaną do układu dróg, który zmienił się od czasów międzywojennych. Od roku 2012 na cmentarzu wykonywane są 
rozłożone na kilka etapów prace konserwatorskie przy kolejnych nagrobkach.

Jeden ze zlikwidowanych w okresie międzywojennym cmentarzy, z których pochówki zostały przeniesione do Kotowic, 
znajdował się w Łutowcu. Autorzy Historii lokalnych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w II tomie swojej książki zamieścili 
relację mieszkanki Łutowca Janiny Słabosz, która wydarzenia z czasów I wojny i lat powojennych poznała z opowiadań swojej 
matki: Trupów żołnierzy było wszędzie w Łutowcu pełno. Byli prowizorycznie zakopywani, najczęściej tam, gdzie leżeli. Na 
polu mojej rodziny było pochowanych czterech żołnierzy. A i na terenie wsi blisko domów też były prowizoryczne pochówki. 
Tych pochowanych prowizorycznie potem Niemcy ekshumowali. Już śmierdzieli, ale byli jeszcze cali i można było poznać kto 
Polak, a kto cudzoziemiec, ubrania jeszcze mieli. Do ekshumacji Niemcy zatrudniali takiego chłopa od nas z Łutowca – 
Romana Maligłówkę. On nie czuł zapachu i pracował przy kopaniu i przenoszeniu ciał. (…) Za skałami po stronie północnej 
Niemcy wybudowali kamienne ogrodzenie i tam urządzili cmentarz wojenny. (…)  W latach międzywojennych ten cmentarz 
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zlikwidowano, a to co pozostało z ciał, zabrano do Kotowic razem z krzyżami. Wtedy były to już tylko kości. Wkładano je do 
worków i przewożono furmankami (Baryła, Suchan 2017 s. 16-17).

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

Krzysztof Orman, Piotr Orman, Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-
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Tablica informacyjna przy cmentarzu.

9. Dodatkowe fotografie obiektu
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