
Rajbrot, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 300

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.80118, 20.51216

3. Położenie administracyjne

gmina Lipnica Murowana, powiat 
bocheński, województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Poza Lasami Państwowymi

5. Numer działki ewidencyjnej

5797

6. Data weryfikacji terenowej

5 września 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Rajbrot-03-1107

8. Opis

Cmentarz znajduje się w południowej części Rajbrotu, na stokach wzniesienia Kobyła (Kobyla Góra, 605 m), około 500 m 
od zabudowań przysiółka Kucek. W 41 mogiłach zbiorowych i 20 pojedynczych spoczywa na nim 96 żołnierzy z armii 
austro-węgierskiej, 28 z armii niemieckiej oraz 117 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych w trakcie walk stoczonych w 
tym rejonie w listopadzie i grudniu 1914 roku podczas operacji limanowsko-łapanowskiej. Znane są nazwiska 34 
pochowanych - na nagrobkach znajduje się kilka tabliczek imiennych, pozostałe nazwiska zachowały się w materiałach 
archiwalnych.

Cmentarz został założony według projektu architekta Franza Starka, na planie prostokąta o powierzchni 1362 m2 (dane z 
dokumentacji konserwatorskiej). Od strony zachodniej jest ogrodzony pełnym murem kamiennym dostosowanym 
uskokami do nachylenie terenu, natomiast z pozostałych stron - kamiennymi słupami na podmurówce, połączonymi 
parami drewnianych belek. Wejście od strony wschodniej, zamykane dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. 

Głównym elementem architektonicznym cmentarza jest ściana pomnikowa w linii zachodniego ogrodzenia, w którą 
wmurowano kamienną tablicę z inskrypcją w języku niemieckim:

„In reiner Höhe Duft und Glanz/ Umgriint der freien Bergen Kranz/ Mit dem feinde geschart, den sie bezwangen,/ Sind 
des Kaisers Soldaten zur Ruh' gegangen/ Hans Hauptmann”.

Przed ścianą znajduje się długa ława wyłożona kamiennymi łupkami. Przy narożniku cmentarza u podnóża opadającego 
odcinka muru ustawiona jest krótka kamienna ława. Pierwotnie głównym elementem cmentarza był wysoki drewniany 
krzyż, który nie zachował się do naszych czasów.

Na cmentarzu występują dwa typy nagrobków: 1/osadzone na betonowych cokołach krzyże łacińskie i lotaryńskie z 
płaskownika, z umieszczoną u podstawy ramką z prostokątną emaliowaną tabliczką; 2/niskie, zakończone dwuspadowo 
betonowe stele z prostokątną, emaliowaną tabliczką.
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Przy drodze od strony przysiółka Kucek znajduje się zabytkowy betonowy drogowskaz z informacją o cmentarzu. 
Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-1469/M z 8 marca 2017 roku).

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:

- żołnierze armii austro-węgierskiej: 24 Pułk Piechoty Landwehry, 

- żołnierze armii niemieckiej: 217, 218, 219 Rezerwowe Pułki Piechoty, 19 Rezerwowy Batalion Strzelców,

- żołnierze armii rosyjskiej: przynależność nieznana.

(3)

Informacje o cmentarzu na stronie www.rajbrot.ovh.org (strona archiwalna):

Pamiątką po bitwie są dwa wojskowe cmentarze znajdujące się w Rakowcu (miejscowy las) i na Kobyle - tzw. "Mulowcu". 
Ich budowę rozpoczął we wrześniu 1917 roku oddział odkomenderowany przez Kriegsgraberabteilung des k. und k. 
Militarkommandos Krakau czyli Wydział do spraw Grobów Wojennych przy Komendzie Garnizonu w Krakowie, na czele 
którego stał major Rudolf Broch.

Przy budowie prace kamieniarskie prowadzili jeńcy włoscy, nazywani w miejscowej gwarze "talijanami", prace ciesielskie 
wykonywali jeńcy rosyjscy.

Do budowy cmentarzy kamień wozili okoliczni chłopi pochodzący nie tylko z Rajbrotu, ale i z dalszych okolic. Budową 
zarządzał inżynier Stefan Koloschek pochodzący z Moraw.

(...)

"Fascynujący widok otwiera się z koty 613 na szereg okolicznych stoków i wzgórz, o które tak  zażarcie walczono i w które
w ciężkich wojennych dniach wsiąkło tak dużo cennej krwi. Obecnie wokół honorowego cmentarza poległych bohaterów 
roztacza się spokój rozległych lasów przepełnionych uroczą poezją głębokiej samotności. Wystrój architektoniczny 
cmentarza dostosowano do jego położenia. Ogrodzenie z ciągów drewnianych okrąglaków i mocnych filarów z łamanego
kamienia potwierdza oddalenie tego miejsca od świata tak samo, jak prymitywna furta z drewnianych żerdzi (…).

Ten z największą prostota wykonany cmentarz, robi wrażenie jak gdyby został wzniesiony przez walczące jednostki z całą
troskliwą starannością, jednolicie, z wykorzystaniem istniejących w danych warunkach prymitywnych materiałów.

Ów pierwotny charakter i myślowy pomost wiodący z miejsca spoczynku zmarłych do ciężkich walk i do ostatniej posługi 
żyjących kolegów oddanej poległym bohaterom, świadomość, że te kamienie  i drewno uformowali i zespolili mężczyźni 
drżący jeszcze po dzikich i tak emocjonujących walkach, to wszystko nadaje w istocie skromnemu dziełu sugestywną 
moc, która współbrzmiąc z wyjątkowym pięknem krajobrazu, wywiera przemożne wrażenie" - taki opis cmentarza 
możemy znaleźć u oficerów koncepcyjnych zespołu twórców cmentarzy wojennych - majora Rudolfa Brocha i kapitana 
Hansa Hauptmanna.

Sam wygląd cmentarza miał być jednak nieco inny. Na środku miał stać drewniany krzyż wysoki na 5,2 m, pokryty 
gontami, same zaś mogilne krzyże miały być również drewniane, na niskich cokołach z kamienia łamanego. Niestety 
realizacja prowadzona była pod koniec trwania monarchii austro- węgierskiej, pospieszna chęć zakończenia budowy 
sprawiła iz prace poprowadzono po najmniejszej linii oporu - wykorzystując m.in. gotowe krzyże nagrobne i beton do 
wykonania mogił. Jednakże dzięki temu, na cmentarzu znalazły się unikatowe na terenie okręgu cmentarnego 
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bocheńskiego krzyże projektu słynnego polskiego rzeźbiarza Jana Szczepkowskiego.

10. Źródła i materiały

1. Archiwum Narodowe w Krakowie, dokumentacja Wojskowego Urzędu Opieki nad grobami wojennymi Okręgu 
Korpusu nr V w Krakowie, Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy i jeńców oraz plany cmentarzy wojennych w 
powiecie: Brzesko, dostęp online na portalu Szukaj w Archiwach, sygn. 29/275/0/-/36, 
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3064006, s. 1617-1628, skany nr: 1809-1830 [dost. 
wrzesień 2022].

2. Archiwum Narodowe w Krakowie, dokumentacja Wojskowego Urzędu Opieki nad grobami wojennymi Okręgu 
Korpusu nr V w Krakowie, Fotografie cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej, na Morawach i na 
Śląsku, dostęp online na portalu Szukaj w Archiwach, sygn. 29/275/0/-/61, 
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3064034, s. 269, skan nr 223 [dost. wrzesień 2022].

3. Dokumentacja konserwatorska (karta ewidencyjna cmentarza) dostępna na portalu Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa: https://zabytek.pl/pl/obiekty/cmentarz-wojenny-z-i-woj-922328 [dost. 8.09.2022].

4. Oktawian Duda, Cmentarze z I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 330.

5. Groby wojenne na terenie Małopolski, portal internetowy, opis cmentarza i lista nazwisk poległych żołnierzy: 
http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/284 [dost. 8.09.2022]. 

6. Rajbrot, historia i zabytki, portal internetowy Rafała Pajora (strona archiwalna): 
https://web.archive.org/web/20101108052619/http://rajbrot.ovh.org/pomoc.html [dost. 8.09.2022].

7. Wikipedia, opis cmentarza: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_300_%E2%80%93_Rajbrot-Koby
%C5%82a [dost. 8.09.2022].

11. Dodatkowe fotografie obiektu

Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 5/2022 

Ogrodzenie wschodnie z bramką wejściową

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_300_%E2%80%93_Rajbrot-Koby%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_300_%E2%80%93_Rajbrot-Koby%C5%82a
https://web.archive.org/web/20101108052619/http://rajbrot.ovh.org/pomoc.html
http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/284
https://zabytek.pl/pl/obiekty/cmentarz-wojenny-z-i-woj-922328
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3064034
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3064006


Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 5/2022 

Tablica pamiątkowa w ścianie pomnikowejOgrodzenie zachodnie ze ścianą pomnikową

Groby żołnierzy niemieckich, nagrobki z tabliczkami imiennymi Groby żołnierzy niemieckich, jesień 2012 r.

Znicze na kamiennej ławie ściany pomnikowej Kamienna ławka w narożniku cmentarza
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Groby  żołnierzy rosyjskich Groby żołnierzy austro-węgierskich

Drogowskaz wskazujący drogę do cmentarza w przysiółku Kucek



Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 5/2022 

Plany cmentarza w przedwojennej dokumentacji Wojskowego 
Urzędu Opieki nad grobami wojennymi, widoczne są różnice 
pomiędzy układem pierwotnym i ostatecznie zrealizowanym, 
Archiwum Narodowe w Krakowie



Fotografie cmentarza z dokumentacji konserwatorskiej z 1988 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
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Pierwsze strony imiennego wykazu pochowanych – puste miejsca w
rubryce Imię i nazwisko oznaczają żołnierzy, których nie udało się 
zidentyfikować. Dokumentacja Wojskowego Urzędu Opieki nad 
Grobami Wojennymi, Archiwum Narodowe w Krakowie.
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