
Leszczyna, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 310

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.86227, 20.38118

3. Położenie administracyjne

gmina Trzciana, powiat bocheński, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Poza administracją Lasów 
Państwowych

5. Numer działki ewidencyjnej

464/1, 464/2, 464/3

6. Data weryfikacji terenowej

20 października 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Leszczyna-01-1105

8. Opis

Cmentarz znajduje się w zachodniej części Leszczyny, na zalesionym wzgórzu, około 100 m na wschód od cmentarza 
parafialnego. W 120 grobach zbiorowych i 9 pojedynczych spoczywa na nim 860 żołnierzy (117 z armii austro-węgierskiej,
143 z armii niemieckiej i 600 z armii rosyjskiej), poległych lub zmarłych podczas operacji limanowsko-łapanowskiej w 
grudniu 1914 roku oraz do maja 1915 roku. Znane są nazwiska 202 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 z trzema aneksami w kształcie 
apsyd od północy, wschodu i południa. Jego powierzchnia wynosi 2209 m2 (dane z dokumentacji konserwatorskiej). Jest 
ogrodzony pełnym murem kamiennym, dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Wejście prowadzi od strony 
zachodniej, przez kamienną bramę zwieńczoną metalowym krzyżem z glorią, zamykaną dwuskrzydłowymi wrotami z 
żelaznych prętów. 

Głównym elementem cmentarza jest kamienna kaplica, założona na planie koła, z dwoma prostokątnymi aneksami od 
strony wschodniej i zachodniej, nakryta gontowym stożkowym dachem z okapem, zwieńczonym drewnianym krzyżem 
(aneksy nakryte trójpołaciowym dachem z gontu). Wejście do kaplicy zamykane jest ozdobnymi drzwiami z klepek. W 
ścianach od strony północnej i południowej znajdują się dwa podłużne, zakończone łukiem i zamknięte metalową kratą 
okna, nad którymi umieszczono daty „1914" i „1916". Pod oknem północnym znajduje się duża marmurowa tablica z 
inskrypcją: „BEWAHR DIE TEGENDEN,/ DIE KRIEGES NOT/ SO LEUCHTEND HAT ERWECKT,/ IHR LEBENDEN-/ UND WIR, 
DES KRIEGES OPFER,/ SEGNEN IHN" (tłumaczenie na język polski za Wikipedią: "Zachowajcie cnoty, które wojenna 
potrzeba ukazała tak jasno. Wy żyjący – i my, ofiary wojny, błogosławimy je.”).

Nagrobki w różnych formach: 1/ krzyże łacińskie i lotaryńskie z metalowych prętów o ostrych zakończeniach ramion, 2/ 
żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem miecza i krzyża maltańskiego z liśćmi dębu (jeden) i z wieńcem laurowym 
(kilka), 3/ żeliwne, ażurowe krzyże lotaryńskie, 4/ zakończone trójkątnie betonowe stele z żeliwnymi tablicami.

Cmentarz  jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-1543/M z 31 marca 2020 r.).
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9. Dodatkowe informacje

Informacje dodatkowe

(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: 23, 30, 58, 95 Pułk Piechoty, 3 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich, 14 i 16 Batalion 
Strzelców;

- żołnierze armii niemieckiej: 218 Pruski Rezerwowy Pułk Piechoty; 

- żołnierze armii rosyjskiej: 71 Bielowski Pułk Piechoty, 173 Pułk Piechoty.
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Brama wejściowa

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3064005
http://cmentarze.jasonek.pl/cmentarz/cmentarz-wojenny-z-i-wojny-nr-310-leszczyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_310_%E2%80%93_Leszczyna
http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/302
https://zabytek.pl/pl/obiekty/cmentarz-wojenny-nr-310--670228
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Brama wejściowa, widok z cmentarza Widok na cmentarz, w tle kaplica

Widok na cmentarz od strony wschodniego ogrodzenia Krzyż na szczycie kaplicy

Tablica na ścianie kaplicy Fragmenty ażurowych krzyży żeliwnych ułożone we wnęce kaplicy
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Ażurowy, żeliwny krzyż na postumencie i betonowa stela z tablicą 
żeliwną na mogiłach żołnierzy rosyjskich

Obok siebie trzy rodzaje nagrobków: duży, ażurowy, żeliwny krzyż z 
krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion (mogiła austro-
węgierska), betonowa stela z żeliwną tablicą (mogiła niemiecka) i 
metalowy krzyż łaciński z emaliowaną tabliczką imienną (mogiła 
austro-węgierska)

Betonowe stele i metalowe krzyże lotaryńskie na grobach żołnierzy 
rosyjskich



Materiały wybrane z dokumentacji Wojskowego Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, Archiwum Narodowe w 
Krakowie:
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Pierwotne spisy poległych żołnierzy

Plany kaplicy
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Plan cmentarza

Ostateczny wykaz pochowanych



Plan cmentarza i fotografie z dokumentacji konserwatorskiej z 1990 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
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