
Słupia, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 360

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.81058, 20.26438

3. Położenie administracyjne

gmina Jodłownik, powiat limanowski, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 25-h, leśnictwo Kostrza, 
nadleśnictwo Limanowa, RDLP Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

136/6

6. Data weryfikacji terenowej

20 października 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Slupia-01-1110

8. Opis

Cmentarz znajduje się we wschodniej części Słupi, w przysiółku Podlesie, na wzgórzu (405 m) ponad doliną rzeki 
Tarnawy. W 12 grobach zbiorowych i 19 pojedynczych spoczywa na nim łącznie 87 żołnierzy (60 z armii austro-
węgierskiej i 29 z armii rosyjskiej), poległych lub zmarłych w trakcie walk prowadzonych w tym rejonie podczas operacji 
limanowsko-łapanowskiej w grudniu 1914 roku. W dokumentacji archiwalnej zachowały się nazwiska 36 
zidentyfikowanych pochowanych, na cmentarzu brak tabliczek imiennych.

Cmentarz został założony według projektu architekta Gustawa Ludwiga, na planie w kształcie litery T o zaokrąglonym 
obrysie. Jego powierzchnia wynosi 270 m2 (według dokumentacji konserwatorskiej). Jest ogrodzony pełnym murem 
kamiennym z betonową nakrywą, wzmocnionym słupami na południowych narożach. Wejście od strony południowej, 
zamknięte dwuskrzydłowymi, drewnianymi wrotami. Przed wejściem wysoki, kamienny obelisk w kształcie piramidy, 
zwieńczony  kamiennym, równoramiennym krzyżem. W południową ścianę obelisku wmurowana kamienna tablica z 
datą „1914”. 

Nagrobki na cmentarzu w różnych formach: 1/ kamienne krzyże na postumencie z żeliwnym krzyżem maltańskim z 
motywem wieńca laurowego, 2/ betonowe krzyże lotaryńskie z żeliwnym ażurowym krzyżem lotaryńskim z motywem 
liścia lipy, 3/ betonowe krzyże łacińskie z ażurowym krzyżem łacińskim, z krzyżem maltańskim na skrzyżowaniu ramion i 
motywem wieńca laurowego, 4/ kamienne stele z żeliwnym krzyżem maltańskim z motywem wieńca laurowego.

Obecny wygląd cmentarza jest wynikiem renowacji przeprowadzonej  w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Pierwotne 
rozplanowanie grobów jest znane dzięki dokumentacji archiwalnej przechowywanej w Archiwum Narodowym w 
Krakowie. 

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 X 
Okręgu Cmentarnego Bochnia, którego kierownikiem artystycznym i głównym projektantem był Gustaw Ludwig. 
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(2)

Fragment opisu cmentarza na stronie www.sekowa.info:

Bezpośrednio po bitwie ciała żołnierzy pozbierane z pól bitewnych w okolicznych miejscowościach, oraz zmarłych 
w szpitalach polowych, pochowano w grobach na miejscu obecnego cmentarza. Grunt na cmentarz ofiarowała 
rodzina Dydyńskich z dworu w Słupi Później, gdy w wyniku zwycięskiej dla Austriaków operacji łapanowsko-
limanowskiej i bitwy pod Gorlicami front przesunął się dalej na wschód, Austriacy przystąpili do budowy 
reprezentacyjnego cmentarza. Prace wykonywali głównie jeńcy włoscy i rosyjscy. Po ukończeniu budowy 
uroczystego poświęcenia cmentarza dokonał ksiądz ze Szczyrzyca. W uroczystości brał udział dwór w Słupi i 
miejscowa młodzież szkolna z nauczycielami. 
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Bramka wejściowa na cmentarz Ogólny widok terenu cmentarza od strony bramki
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Groby żołnierzy austro-węgierskich

Zniszczony żeliwny krzyż maltański z jednego z nagrobkówBetonowe krzyże: łaciński z krzyżem maltańskim na mogile żołnierzy 
austro-węgierskich i lotaryński na grobie żołnierzy rosyjskich

Fotografia archiwalna cmentarza, widoczna ażurowa ściana ogrodzenia frontowego (obecnie kamienna), Archiwum Narodowe w Krakowie 
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Kamień z wyrytą datą 1914 w południowej ścianie obieliskuKrzyż na szczycie obelisku

Kamienny obelisk przed wejściem na cmentarzKamienny krzyż na postumencie z żeliwnym krzyżem maltańskim, 
mogiła austro-węgierska



Dokumentacja projektowa cmentarza (wybrane materiały),  Archiwum Narodowe w Krakowie:
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Fotografie cmentarza z 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


