
Roztoka, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 287

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.87497, 20.80784

3. Położenie administracyjne

gmina Zakliczyn, powiat tarnowski, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 131-k, leśnictwo Melsztyn, 
nadleśnictwo Brzesko, RDLP Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

218

6. Data weryfikacji terenowej

27 października 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Roztoka-01-1109

8. Opis

Cmentarz znajduje się w północno-wschodniej części Roztoki, u stóp wzgórza, około 400 m od drogi wojewódzkiej nr 
980. Spoczywa na nim 34 żołnierzy armii austro-węgierskiej z kilku pułków piechoty liniowej oraz z Cesarskiego Pułku 
Strzelców Tyrolskich, poległych lub zmarłych podczas ciężkich walk stoczonych z Rosjanami w lutym 1915 roku na linii 
Dunajca. Znane są nazwiska 29 pochowanych (nazwiska zachowane w materiałach archiwalnych, na cmentarzu 
zachowało się kilka tabliczek imiennych, które obecnie są nieczytelne).

Cmentarz został założony według projektu architekta Roberta Motki, na planie prostokąta  o powierzchni 144 m2 (dane z 
dokumentacji konserwatorskiej). Od strony północno-zachodniej jest ogrodzony pełnym murem kamiennym nakrytym 
dachówką, z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi żelaznym łańcuchem. Wejście od strony południowo-
wschodniej, zamykane jednoskrzydłową, zakończoną trójkątnie, kutą furtką. Przy wejściu tablica informacyjna.

 Głównym elementem cmentarza jest kamienno-betonowy krzyż na stopniowanym postumencie, umieszczonym na 
obniżonym odcinku muru na wprost wejścia. W murze poniżej postumentu znajduje się wnęka z datą „1915”. Pierwotnie 
miała się tu znajdować tablica z napisem w języku niemieckim: „Es MUßTE NACHT IN DIESEN AUGEN WERDEN/ DAMIT 
EIN NEUER TAG FÜR EUCH ERSCHIEN” (tłumaczenie na język polski za Frodyma, Cmentarze wojenne... s. 318: „Musiała stać
się noc w naszych oczach/ Aby dla was pojawił się nowy dzień”). Po obu stronach postumentu w linii ogrodzenia 
usytuowane są dwa masywne, kamienne słupy z prostokątną wnęką, w której umieszczony jest żeliwny krzyż maltański z
motywem wieńca laurowego.

Nagrobki w formie zwężających się ku górze betonowych postumentów, zwieńczonych żeliwnymi krzyżami maltańskimi z
motywem wieńca laurowego. Na kilku nagrobkach zachowały się żeliwne tabliczki z informacjami o pochowanych, 
obecnie całkowicie nieczytelne.

Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-1299/M z 02 sierpnia 2012 r.).

9. Dodatkowe informacje

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 VIII
Okręgu Cmentarnego Brzesko, którego kierownikiem artystycznym i głównym projektantem był Robert Motka.
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Ogólny widok cmentarza od strony pd.-wsch. Bramka wejściowa

Pomnik centralny w formie krzyża Nagrobki z krzyżami maltańskimi

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/3064006
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_287_%E2%80%93_Roztoka
https://www.sekowa.info/index.php?go=17&id1=47&ido=426
http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/899
https://zabytek.pl/pl/obiekty/cmentarz-wojenny-z-i-woj-921552


Kultura w lesie / Karta obiektu wz. 5/2022 

Nagrobek z nieczytelną tabliczką imienną Krzyż maltański w murze pomnika

Plan 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
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Fotografia cmentarza w dokumentacji konserwatorskiej z 2000 roku, 
materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Austriackie karty ewidencyjne grobów, Archiwum Narodowe w 
Krakowie
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Plan cmentarza, dokumentacja konserwatorska z 2000 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa


