
Muchówka, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 308

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.85146, 20.42809

3. Położenie administracyjne

gmina Nowy Wiśnicz, powiat 
bocheński, województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Poza administracją Lasów 
Państwowych

5. Numer działki ewidencyjnej

1100/2, 1101

6. Data weryfikacji terenowej

16 września 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Muchowka-01-1106

8. Opis

Cmentarz znajduje się w południowej części Muchówki, około 600 m na południe od przysiółka Nowy Świat i drogi do 
Łapanowa. W 56 grobach zbiorowych i 19 pojedynczych spoczywa na nim 993 żołnierzy (96 z armii austro-węgierskiej, 
291 z armii niemieckiej i 606 z armii rosyjskiej), poległych lub zmarłych podczas walk stoczonych w dniach 21-27 
listopada oraz 5-15 grudnia 1914 roku (operacja limanowsko-łapanowska). Znane są nazwiska 290 pochowanych. Część 
nazwisk 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 półkolistym aneksem od 
strony wschodniej i niewielkim prostokątnym aneksem od strony zachodniej. Jego powierzchnia wynosi 2271 m2 (dane z 
dokumentacji konserwatorskiej). Prostokątna część cmentarza ogrodzona jest betonowymi i kamiennymi słupami o 
betonowych czterospadowych nakrywach, połączonymi parami żelaznych rur. Zachodni aneks półkolisty oraz mały aneks
prostokątny otoczone są pełnym murem kamiennym z betonową nakrywą. Na cmentarz prowadzą dwa ujęte w 
kamienne słupy wejścia, znajdujące się od północnej i od południa.

Cmentarz składa się z dwóch kwater rozdzielonych kamiennym murkiem z przejściem w środkowej części. Nekropolia 
nie posiada jednego centralnego elementu. Zamiast tego na głównej osi założenia umieszczone są trzy akcenty 
architektoniczne porządkujące wizualnie kompozycję nekropolii.

W linii kamiennego muru, stanowiącego ogrodzenie małego prostokątnego aneksu, znajduje się wysoki krzyż łaciński 
wykonany z kamiennych bloków z tablicą, na której widnieje inskrypcja:

„AUF DEN/ WESTGALIZISCHEN SCHLACHTENFELDERN/ SIND IN DEN JAHREN DES WELTKRIEGES/ 1916–1917/ VOM KuK 
MILITÄRKOMMANDO KRAKAU/ UNTER LEITUNG DES/ FML. BRANDNER FDL. WOLFZAHN/ 378 KRIEGERFRIEDHÖFE/ 
DAVON IN BEREICHE DER/ K.K. BEZIRKHAUPTMANSCHAFT/ BOCHNIA 46 FRIEDHÖFE –/ ERBAUT WORDEN."

W środku dużej prostokątnej kwatery usytuowana jest kamienna ściana pomnikowa z bocznymi uskokami i wmurowaną 
marmurową tablicą z napisem: 

„IN DIE/ UNSTERBLICHKEIT/ FÜHRT DAS TOR/ DES TODES/ DIE TREUEN".

W obrębie półkolistej kwatery na okrągłym, kamiennym tarasie znajduje się kamienny, prostopadłościenny pomnik 
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zwieńczony ostrosłupem z krzyżem łacińskim na szczycie. W niszach na ścianach monumentu umieszczone są żeliwne, 
ażurowe krzyże łacińskie z motywem krzyża maltańskiego z liśćmi dębu.

Nagrobki na cmentarzu w różnej formie: 1/ duże, zakończone trójkątnie betonowe stele z żeliwnymi tablicami, 2/ 
mniejsze betonowe stele z zamontowanymi na płaszczyźnie krzyżami maltańskimi, 3/ osadzone na betonowych cokołach
żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie i dwuramienne, 4/ kute krzyże łacińskie i dwuramienne na betonowych cokołach.

Groby mają układ nieregularny. Zbiorowe mogiły razem z pomnikiem w półkolistej kwaterze układają się w krzyż 
maltański.

Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-122/M z 8 listopada 2007 r.).

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. Jest jednym 
z największych cmentarzy tego okręgu.

(2)

Przynależność poległych do jednostek (za Wikipedią):

- żołnierze armii austro-węgierskiej: 24 i 30 Batalion Strzelców Polowych

- żołnierze armii niemieckiej: 217, 218, 219 i 220 Pruski Rezerwowy Pułk Piechoty; 

- żołnierze armii rosyjskiej: przynależność nieznana.
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Kamienny krzyż w aneksie we wschodniej części cmentarza Tablica na krzyżu

Ściana pomnikowa w środku kwatery wschodniej Tablica na ścianie pomnikowej

Bramka z przejściem pomiędzy kwaterami Pomnik w kwaterze zachodniej
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Kwatera wschodnia, fragment z żeliwnymi, ażurowymi krzyżami na 
grobach żołnierzy rosyjskich

Betonowa stela z żeliwną tablicą na grobie zbiorowym żołnierzy 
niemieckich

Betonowa stela z krzyżem maltańskim na grobie żołnierzy 
niemieckich

Groby z kutymi krzyżami łacińskimi Betonowe stele z żeliwnymi tablicami na grobach w kwaterze 
zachodniej
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Żeliwny krzyż maltański (austriacki) na steli przy ogrodzeniuStele nagrobne (dwie austriackie i niemiecka) złożone przy ogrodzeniu
cmentarza

Strona tytułowa imiennego wykazu pochowanych, przedwojenna 
dokumentacja Wojskowego Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, 
Archiwum Narodowe w Krakowie

Szkic z planem cmentarza, przedwojenna dokumentacja Wojskowego 
Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, Archiwum Narodowe w 
Krakowie



Fotografie cmentarza w dokumentacji konserwatorskiej z 1988 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
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Pierwsze strony imiennego wykazu pochowanych, przedwojenna dokumentacja Wojskowego 
Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, Archiwum Narodowe w Krakowie
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