
Grabina, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 337

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.92656, 20.35104

3. Położenie administracyjne

gmina Bochnia, powiat bocheński, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Poza administracją Lasów 
Państwowych

5. Numer działki ewidencyjnej

75

6. Data weryfikacji terenowej

20 października 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Grabina-01-1103

8. Opis

Cmentarz znajduje się w zachodniej części Grabiny, 400 m na północ od drogi do Buczyny, na skraju pól. W 14 grobach 
zbiorowych i 6 pojedynczych spoczywa na nim 215 żołnierzy (130 z armii austro-węgierskiej i 85 z armii rosyjskiej), 
poległych lub zmarłych w trakcie walk prowadzonych w tym rejonie podczas operacji limanowsko-łapanowskiej w 
grudniu 1914 roku. Nazwiska pochowanych nie są znane.

Cmentarz został założony według projektu architekta Franza Starka, na planie prostokąta o powierzchni 301 m2 (dane z 
dokumentacji konserwatorskiej). Jest otoczony masywnymi kamiennymi słupami z czterospadową betonową nakrywą 
oraz płotem z metalowych prętów. Wejście od południa, zamykane jednoskrzydłową, żelazną furtką z metalowych 
prętów z datą „1988” i małym krzyżem łacińskim.

Głównym element cmentarza jest ściana pomnikowa z dwoma słupami po bokach i umieszczonym centralnie 
pomnikiem w formie kapliczki w czterospadowym daszkiem, zwieńczonym małym kamiennym krzyżem. We wnęce na 
frontowej stronie pomnika znajduje się żeliwny, ażurowy krzyż łaciński. Groby mają układ rzędowy. Na nagrobkach 
krzyże łacińskie i lotaryńskie z metalowych prętów i płaskownika, osadzone na betonowych cokołach.

9. Dodatkowe informacje

Informacje dodatkowe

Cmentarz należy do grupy ponad 400 cmentarzy wojskowych założonych w latach 1915-1918 na obszarze dawnej Galicji 
Zachodniej przez austriacki Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Leży na terenie IX 
Okręgu Cmentarnego Bochnia, którego kierownikiem artystycznym i głównym projektantem był Franz Stark. 
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Ogólny widok cmentarza

Krzyż lotaryński na grobie żołnierzy rosyjskichKrzyż łaciński na grobie żołnierzy austro-węgierskich

Plan cmentarza w dokumentacji Wojskowego Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, Archiwum Narodowe w Krakowie



Fotografie i plan cmentarza z dokumentacji konserwatorskiej z 1988 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
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