
Rajbrot, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 303

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.83516, 20.46539

3. Położenie administracyjne

gmina Lipnica Murowana, powiat 
bocheński, województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Poza Lasami Państwowymi

5. Numer działki ewidencyjnej

803

6. Data weryfikacji terenowej

5 września 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Rajbrot-05-1108

8. Opis

Cmentarz znajduje się w północno-zachodniej części Rajbrotu, na skraju lasu, na tak zwanym Rakowcu. W 35 mogiłach 
zbiorowych i 12 pojedynczych spoczywa na nim 56 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 179 z armii niemieckiej i 303 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 201 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 zbliżonym do prostokąta o ściętych 
wschodnich narożach, z aneksem od strony zachodniej. Jego powierzchnia wynosi 1318 m2 (dane z dokumentacji 
konserwatorskiej). Jest otoczony pełnym murem kamiennym, wzdłuż którego znajdują się ławy z tego samego materiału. 
Wejście prowadzi od wschodu i jest ujęte w monumentalną, kamienną bramę, zwieńczoną frontonem z krzyżem greckim
w tympanonie i zamykaną dwuskrzydłowymi żelaznymi wrotami z metalowych prętów. 

Głównym elementem cmentarza jest pomnik w formie wysokiego krzyża z kamiennych bloków na postumencie. W linii 
zachodniego ogrodzenia znajduje się ściana pomnikowa, zwieńczona niskim kamiennym krzyżem i poprzedzona 
kamienną ławą. W niszy pod krzyżem była dawniej tablica z inskrypcją: „In die Unsterblichkeit fiihrt das Tor des Todes die
Treuen" (tłumaczenie na język polski za Wikipedią: „Brama śmierci prowadzi wiernych ku nieśmiertelności”). Tablica ta 
uległa zniszczeniu.

Na zewnętrznej stronie ściany umieszczono kamienną płytę z inskrypcją: „ERRI__TET/ TREUEMGEDENKEN/ IN DIE 
KAMERADEN/ VON DER IV ARMEN". Według informacji ze strony www.rajbrot.ovh.org, płyta stanowiła element 
tymczasowego wystroju cmentarza tuż po jego założeniu.

Na cmentarzu występują dwa typy nagrobków: 1/ betonowe stele z żeliwną tablicą inskrypcyjną, 2/ łacińskie i lotaryńskie 
krzyże z żelaznych prętów osadzonych na betonowych cokołach z emaliowanymi tabliczkami. 

Cmentarz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków gminy Lipnica Murowana.
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http://www.rajbrot.ovh.org/


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 i 29 Batalion Strzelców Polowych, 33 i 35 Pułk Piechoty Landwehry, 

- żołnierze armii niemieckiej: 217, 218, 219 i 220 Pruski Rezerwowy Pułku Piechoty; 3 Pruski Rezerwowy Batalion 
Strzelców; 19, 130, 131, 141, 171, 189, 198, 296 Pruski Rezerwowy Batalion Strzelców, 47 Pruska Kompania Pionierów 

- żołnierze armii rosyjskiej: przynależność nieznana.

(3)

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

„Na północny zachód od Rajbrotu, znajduje się cmentarz wojskowy nr 303, duże, uroczyste pole cmentarne, które 
stosownie do swego znaczenia zbudowane zostało ze szczególnym zaangażowaniem nakładów – to znów słowa Hansa 
Hauptmanna i Henryka Brocha. Cmentarz w swoim założeniu miał być jednym z bardziej reprezentatywnych 
Kriegerfriedhoff na tym terenie, a to w związku z tym, iż pochowani zostali tutaj sojusznicy Austro-Węgier żołnierze 
pruscy. 

(...)

W przedniej części cmentarza (bliżej bramy) znajdują się betonowe stele zakończone dwuspadowo, z żeliwnymi tablicami
w płycinie lica. Po lewej stronie leżą żołnierze pruscy (a wśród nich wielu Polaków – część walczących pułków pochodziła 
z Wielkopolski), po prawej zaś – rosyjscy. Po obydwóch stronach centralnego pomnika znajdują się place, które zapewne 
służyć miałyby przyszłym (w mniemaniu twórców cmentarzy) patriotycznym uroczystościom. Za pomnikiem 
skromniejsze mogiły – na niskich betonowych podstawach żelazne krzyże z prętów.

(...)

W okresie międzywojennym na cmentarzu tym odprawiane były w dniu Święta Niepodległości Msze Święte w intencji 
Ojczyzny, oraz odbywały się uroczyste akademie.

Z tyłu ściany pomnikowej znajduje się niemiecka inskrypcja wykuta w kamieniu w roku 1914 - „Drogim Przyjaciołom z 
naszej kochanej Armii”. 

Tablica ta była elementem pomnika stanowiącego element centralny wystroju tymczasowego i jako taka została przez 
budowniczych przy przebudowie na trwały wystrój włączona do niego. Prawdopodobnie gdyby była staranniej wykonana
może znalazłoby się dla niej miejsce nawet w środku Przy szosie prowadzącej do Rajbrotu znajdują się  kamienne schody
od których niegdyś wiodła ku bramie droga. Cmentarze te są tradycyjnie od wielu lat porządkowane przez młodzież 
szkolną.
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Brama wejściowa, 2020 r.

Brama wejściowa, jesień 2012 r.

Ogólny widok cmentarza od strony bramy, w tle centralny pomnik w 
formie krzyża, 2012 r.

Teren cmentarza, 2020 r.
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Ściana pomnikowa i nagrobki z krzyżami z tabliczkami, 2020 r. Ściana pomnikowa w 2007 roku - cmentarz przed remontem, na 
krzyżach nie ma jeszcze tabliczek

Jeden z nagrobków na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich, uwagę
zwraca nazwisko Radziwiłł

Nagrobki na mogiłach zbiorowych żołnierzy niemieckich

Kwatera z mogiłami żołnierzy austro-węgierskich, pruskich i rosyjskich Krzyż lotaryński z tabliczką imienną na grobie żołnierza rosyjskiego
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Kamienna ławka przy ogrodzeniu cmentarza

Kapliczka przy drodze do Rajbrotu, widoczne są betonowe schody 
będące elementem dojścia do cmentarza

Widok cmentarza z drogi do Rajbrotu

Widok spod cmentarza na pasmo Kobyły i Beskid Wyspowy



Fotografie cmentarza z dokumentacji konserwatorskiej z 1988 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
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Pierwotny plan cmentarza, przedwojenna dokumentacja 
Wojskowego Urzędu Opieki nad grobami wojennymi, Archiwum 
Narodowe w Krakowie

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



Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 5/2022 


