
Łąkta Górna, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 287

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.84539, 20.44456

3. Położenie administracyjne

gmina Żegocina, powiat bocheński, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Poza Lasami Państwowymi

5. Numer działki ewidencyjnej

462

6. Data weryfikacji terenowej

10 września 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Lakta-gorna-01-1104

8. Opis

Cmentarz znajduje się w północnej części Łąkty Górnej, na zachodnim stoku wzniesienia Paprotnia (363m), około 120 m 
na wschód od drogi z Żegociny do Muchówki. W 14 grobach zbiorowych i 4 pojedynczych spoczywa na nim 161 żołnierzy 
(25 z armii austro-węgierskiej, 76 z armii niemieckiej i 60 z armii rosyjskiej), poległych lub zmarłych w trakcie walk 
stoczonych w dniach 6-8 grudnia 1914 roku podczas operacji limanowsko-łapanowskiej. Znane są nazwiska 69 
pochowanych. Część z nich znajduje się na tabliczkach imiennych na grobach, pozostałe zachowały się w materiałach 
archiwalnych.

Cmentarz został założony według projektu architekta Franza Starka, na planie prostokąta o powierzchni 348 m2 (dane z 
dokumentacji konserwatorskiej). Jest otoczony ogrodzeniem z kamiennych słupów z czterospadową, betonową nakrywą,
połączonych drewnianym sztachetowym płotem. Wejście znajduje się od strony północno-wschodniej, jest zamknięte 
jednoskrzydłową drewnianą furtką i posiada formę bramy utworzonej przez dwa kamienne słupy, zwieńczone 
drewnianymi krzyżami i połączone drewnianą kratą.

Głównym elementem cmentarza jest usytuowana w narożniku ogrodzenia kapliczka na kamiennym słupie, z obrazem 
Chrystusa, nakryta dwuspadowym daszkiem, zwieńczona krzyżem.

Groby mają układ rzędowy, nieregularny. Nagrobki w różnych formach: 1/ zakończone trójkątnie betonowe stele z 
żeliwną tablicą inskrypcyjną lub owalną emaliowaną tabliczką, 2/ żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z krzyżem 
maltańskim na skrzyżowaniu ramion i motywem wieńca dębowego lub wieńca laurowego, 3/ żeliwne, ażurowe krzyże 
lotaryńskie z motywem liścia lipy, 6/ krzyże z płaskownika o trójdzielnych zakończeniach ramion.

Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-376 z 20 stycznia 1994).
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Fragment cmentarza z mogiłami żołnierskimi i kapliczką w narożniku ogrodzenia



9. Dodatkowe informacje

(1)

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. 

(2)

Przynależność poległych do jednostek (za Wikipedią):

- żołnierze armii austro-węgierskiej: brak informacji;

- żołnierze armii niemieckiej: 20 Pruskiego Pułku Piechoty, 217, 219 i 220 Pruski Rezerwowy Pułk Piechoty, 19 Pruski 
Rezerwowy Batalion Strzelców, 47 Pruski Rezerwowy Pułk Artylerii Polowej

- żołnierze armii rosyjskiej: brak informacji.

(3)

Informacje o walkach w tym rejonie, cyt. za Wikipedią:

Pochowano tutaj wspólnie na jednym cmentarzu żołnierzy armii rosyjskiej, austro-węgierskiej i niemieckiej którzy zginęli 
na okolicznych polach w dniach 6-8 grudnia 1914 w czasie operacji limanowsko-łapanowskiej. Żołnierze rosyjskiej armii 
gen. Radko Dimitrijewa umocnieni byli na wzgórzach Muchówka – Rajbrot, sprzymierzone wojska austriacko-niemieckie 
przez kilka dni atakowały od doliny Potoku Saneckiego. Ostatecznie Rosjanie wyparci zostali dalej na wschód. Według 
opinii strategów wojskowych było to wynikiem sukcesów wojsk austriackich na innym odcinku frontu (na północ od 
Nowego Sącza). Zagroziło to odcięciem armii rosyjskiej od zaopatrzenia i okrążeniem, Rosjanie zmuszeni więc zostali do 
cofnięcia się.

W walkach podczas operacji limanowsko-łapanowskiej obydwie strony poniosły duże straty i w okolicach znajduje się 
wiele cmentarzy wojennych. Wszystkie wykonali Austriacy jeszcze w czasie trwania działań wojennych, gdy tylko wyparli 
Rosjan dalej na wschód. Zamysł projektantów był taki, by ludzie odwiedzający te cmentarze mogli zobaczyć również pole 
bitwy i uzmysłowić sobie zaciętość i dramatyczność walki. Cmentarz nr 304 urządzono zgodnie z tymi założeniami – 
bezpośrednio na polu bitwy.
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Oryginalny wskazujący drogę do cmentarza

Ogólny widok terenu cmentarza

Ozdobne okucie na furtce bramki wejściowejBramka wejściowa
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Nagrobki: żeliwny, ażurowy krzyż lotaryński i betonowe stele z 
żeliwnym tabliczkami imiennymi

Żeliwny krzyż lotaryński na mogile zbiorowej 11 żołnierzy rosyjskich, 
na betonowej podstawie emaliowana tabliczka imienna

Betonowa stela z emaliowaną tabliczką imienną na mogile trzech 
żołnierzy niemieckich

Betonowa stela z żeliwną tablicą na zbiorowej mogile żołnierzy 
niemieckich

Krzyż z płaskowników z emaliowaną tabliczką imienną na mogile 
dwóch żołnierzy niemieckich

Ogólny widok cmentarza
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Fotografia cmentarza w dokumentacji konserwatorskiej z 1987 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Szkice z planem cmentarza, przedwojenna dokumentacja 
Wojskowego Urzędu Opieki nad grobami wojennymi, Archiwum 
Narodowe w Krakowie
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Pierwsze strony imiennego wykazu pochowanych, przedwojenna 
dokumentacja Wojskowego Urzędu Opieki nad Grobami 
Wojennymi, Archiwum Narodowe w Krakowie


