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CMENTARZE POWOJENNE – OCALIĆ  
OD ZAPOMNIENIA 

 
 

Streszczenie 
W artykule omówiono temat cmentarzy powojennych, często zapomnianych oraz podjęto  

próbę wykorzystania nowych technik pomiarowych w lokalizacji potencjalnych miejsc pochów- 
ków z I wojny światowej. Zgodnie ze słowami Jana Majewskiego z 2015 r.: „Cmentarze wojenne  
z I wojny światowej stanowią wyraz trwałego i godnego upamiętnienia poległych żołnierzy –  
„ku chwale poległych bohaterów” armii własnej, sojuszniczej i wrogiej. Obok siebie spoczęli bez 
względu na przynależność wojskową, narodowość czy wyznanie towarzysze broni – żołnierze 
austro-węgierscy i niemieccy, oraz ich przeciwnicy – żołnierze rosyjscy. Idea równego trakto- 
wania zwycięzców i pokonanych była aktem głębokiego humanitaryzmu i miała niewiele odpo-
wiedników w przeszłości, a później już się więcej nie powtórzyła” [1]. Na przestrzeni lat zaszły 
zmiany w wyglądzie cmentarzy. Niekiedy są trudne do rozpoznania w terenie. Istnieją tylko  
w przekazach słownych. Dlatego ważne jest, aby pamiętając o tamtych tragicznych czasach,  
dbać o te cmentarze. Zaprezentowano wyniki pomiarów georadarowych przeprowadzonych  
na terenie dwóch wybranych cmentarzy z okresu I wojny światowej, znajdujących się w okręgu 
„Galicja Środkowa”. 

Słowa kluczowe: cmentarz, wojna, georadar (GPR) 
 
 

SAVING WAR CEMETERIES FROM OBLIVION 
 
 

Summary 

The paper discusses the topic of war cemeteries, which are often forgotten, as well as at- 
tempts to use novel measurement techniques to locate potential burial sites from the First  
World War. According to Jan Majewski (2015), “First World War cemeteries represent a lasting  
and dignified memorial of fallen soldiers – “for the glory of the fallen heroes” of home, allied  
and enemy’s armies”. Regardless of their military affiliation or religion, Austro-Hungarian and 
German soldiers as well as their opponents – Russian soldiers, rest in peace beside one another.  
The idea of equal treatment of the victors and the defeated was an act of profound humanitari-
anism, had only few counterparts in the past and never happened again”. The appearance of 
cemeteries has changed over the years. Sometimes they are hardly recognizable in the field or  
exist only in verbal communications. Therefore, it is important to take care of these cemeteries  
while keeping in mind those tragic times. The paper presents the results of georadar measure- 
ments performed in the area of two First World War cemeteries located in the district known  
as the “Central Galicia”. 

Keywords: cemetery, war, ground-penetrating radar (GPR) 
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1. Wprowadzenie 

Większość osób interesujących się cmentarzami z I wojny światowej, które powstały 
po działaniach wojennych z 1914 i 1915 r. w dawnej Galicji, zna te, które utworzono  
w ramach Oddziału Grobów Wojennych przy Dowództwie Okręgu – Kraków. Obszar  
ten obejmował teren Galicji Zachodniej, gdzie najdalej na wschód wysuniętymi cmen-
tarzami były: Łysa Góra w Beskidzie Niskim oraz Tarnowiec i Bierówka na Pogórzu 
Karpackim. Literatura dotycząca tego okręgu i powstałych cmentarzy jest bogata, 
natomiast literatura opisująca cmentarze powstałe na wschód od tego terenu jest  
bardzo uboga, a zdjęcia cmentarzy można spotkać na różnych stronach interne- 
towych lokalnych pasjonatów. Jednym z autorów, który opisał działania Inspekcji 
Przemyskiej, jest Jan Schubert [5]. 

Walki podczas I wojny światowej na froncie galicyjskim w 1914 i w 1915 r. trwały 
również na wschód od tzw. Galicji Zachodniej. Po wojnie urządzaniem cmentarzy  
miał się zająć powstały przy Ministerstwie Wojny – 9. Wydział Grobów Wojennych. 
Wydział ten w terenie został podzielony na Inspektoraty. Jednym z nich był utworzony 
przy X Dowództwie Korpusu z siedzibą w Przemyślu, powstały w 1916 r. Inspektorat 
Grobów Żołnierskich „Galicja Środkowa”. Działania wojenne na tym obszarze zebrały 
równie duże żniwo, co na terenie okręgu Galicji Zachodniej, ale tutaj nie przeprowa- 
dzono takiej akcji budowy cmentarzy, jak w zachodnio-galicyjskim okręgu [4]. 

Inspektorat przemyski obejmował 31 powiatów administracyjnych, których  
całkowita powierzchnia wynosiła ok. 32 tys. km2 (ryc. 1). Teren okręgu miał zostać 
podzielony na 12 Oddziałów Cmentarnych, w tym Oddział X (Strzyżów, Ropczyce,  
Krosno, Sanok) i Oddział II (Brzozów) [5]. 
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Ryc. 1. Teren podległy Inspekcji Grobów Żołnierskich Galicja Środkowa z siedzibą w Przemyślu 

 
Źródło:www.beskid-niski-pogorze.pl (dostęp: 1.10.2017) 

 
Z korespondecji prowadzonej między dowództwem Inspektoratu przemyskiego  

a 9. Wydziałem Grobów Wojennych wynikało, że Inspekcja borykała się z wieloma 
problemami organizacyjnymi przy ekshumowaniu zwłok, a później zakładaniu cmen- 
tarzy. Jednym z czynników niesprzyjających tym pracom był trzykrotnie większy  
obszar, którym Inspektorat przemyski zarządzał, w porównaniu z obszarem Galicji  
Zachodniej. Kolejnym problemem były ograniczone fundusze, jakie mieli do dyspo- 
zycji budowniczowie, dlatego najbardziej okazałe cmentarze powstały w Przemyślu,  
chcąc podkreślić męstwo obrońców Twierdzy Przemyśl. Wiele problemów istniało  
z powodu braku architektów, rzeźbiarzy, ale i zwykłych robotników, w tym jeńców,  
a także braku sprzętu, w tym transportowego [5]. 

Istnieją rozbieżności dotyczące liczby powstałych cmentarzy, pochowanych w nich 
żołnierzy itp., między danymi pochodzącymi z Raportu Inspekcji z września 1918 r.,  
a danymi opracowanymi w 1920 r. (z informacji pochodzących z końca października  
1918 r.), przez Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi w Przemyślu [4]. Inspekcja  
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podaje, że prowizorycznie pochowano 473 254 ciała, a ostatecznie 127 565, natomiast  
dane z 1920 r. mówią o 309 703 pochowanych. Liczba przygotowanych grobów w obu 
sprawozdaniach jest podobna – 86 421, w tym pojedynczych – 65 181, masowych –  
21 240. Najwięcej poległych żołnierzy pochodziło z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, 
natomiast dużo mniejsza jest liczba pochowanych z armii niemieckiej. Liczba założo- 
nych cmentarzy to 617, w tym 410 samodzielne i 181 na miejscowych cmentarzach, 
natomiast dane powojenne mówią o 621 cmentarzach. Oprócz cmentarzy, powstało  
jeszcze 14 grobów pojedynczych i 12 masowych, tu oba sprawozdania są zbieżne [4]. 

Pomimo trudności opisanych powyżej, cmentarze w okręgu przemyskim po- 
wstawały i przetrwały do dziś, choć są skromniejsze, od tych wybudowanych w Galicji 
Zachodniej. Cmentarze te coraz częściej są odnawiane czy w ogóle „wyciągane” na  
światło dzienne, bo do niedawna mało kto wiedział, że właśnie w tym miejscu jest 
cmentarz wojenny. Na rycinie 2 zamieszczono mapę autorstwa Dariusza Zająca  
z naniesionymi cmentarzami z okresu I wojny światowej na terenie okręgu Galicji 
Środkowej. Zaznaczono tam również pomniki, upamiętniające poległych w I wojnie 
światowej. 

Pomiary georadarowe prowadzono na obszarze dwóch cmentarzy z I wojny świa- 
towej w miejscowościach Górki oraz Węglówka (zakreślone na rycinie 2). Badania te  
miały dwa cele. Pierwszy – czysto naukowy, czyli analiza przydatności metody geofi- 
zycznej w poszukiwaniu potencjalnych miejsc zbiorowych pochówków. Drugi – aspekt  
historyczny, czyli na prośbę osób chcących ocalić od zapomnienia groby i cmentarze 
wojenne, które to cmentarze coraz częściej będą pozostawać jako jedyni świadko- 
wie tych okrutnych czasów, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, aby przyczynić  
się w ten sposób do upamiętnienia tych miejsc pochówków. Badania georadarowe  
w miejscowości Górki przeprowadzono we współpracy z Muzeum Regionalnym im.  
Adama Fastnachta w Brzozowie, natomiast pomiary na cmentarzu w Węglówce – na  
prośbe Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego „Galicja”. 
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Ryc. 2. Cmentarze wojenne, okręg Galicja Środkowa 

 
Źródło: www.beskid-niski-pogorze.pl (dostęp: 1.10.2017) 

 

2. Metodyka badań 

Metodę georadarową zalicza się do grupy geofizycznych metod radiofalowych,  
w której stosuje fale elektromagnetyczne o częstotliwościach w zakresie 10 MHz  
– 2,5 GHz. Daje ona informacje o występowaniu, sposobie i głębokości położenia  
obiektów podziemnych, jak również o budowie geologicznej badanego obszaru. Główną 
zaletą pomiarów prowadzonych tą metodą jest ich bezinwazyjność oraz stosunkowo 
proste i szybkie wykonanie pomiarów. Więcej czasu należy poświęcić interpretacji 
wyników. Georadar bardzo dobrze sprawdza się w zagadnieniach inżynierskich [3], 
budownictwie, drogownictwie, geotechnice, hydrogeologii, ochronie środowiska.  
Więcej trudności sprawia poszukiwanie tą metodą szczątków ludzkich, zwłaszcza  
jeśli szczątki te zostały pochowane ponad 100 lat temu, co jest tematem niniejszego 
artykułu. Na korzyść użycia tutaj georadaru przemawia fakt, że omawiane miejsca 
pochówków to pochówki zbiorowe, czyli nie były lokalizowane pojedyncze szczątki 
ludzkie. 

3. Teren badań 

Miejscowość Górki położona jest w powiecie brzozowskim, oddalona 7 km w kie-
runku południowym od Brzozowa. Przy wjeździe do Górek znajduje się cmentarz  
z I wojny światowej, założony w 1915 r., na którym mieszkańcy pochowali bezimien- 
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nych żołnierzy różnych narodowości (fot. 1). Znaleźli tu miejsce spoczynku żołnierze 
polegli pod koniec pierwszego etapu operacji gorlicko-tarnowskiej. Zleceniodawcą 
inwestycji była Komendantura Rejonowa Grobownictwa Wojennego w Rymanowie.  
W 2014 r., w rocznicę ataku oddziałów rosyjskich na jednostki austro-węgierskie,  
cmentarz został odnowiony (fot. 2). 
 

 
Fot. 1. Tablica upamiętniająca narodowości poległych żołnierzy na cmentarzu w Górkach 

Źródło: fot. B. Rajchel 

 

      

Fot. 2. Uroczystości rocznicowe na odnowionym cmentarzu w Górkach 
Źródło: www.ry-sa.pl/100-lecie-wybuchu-wojny-uroczystosc-rocznicowa-gorkach/brzozow.pl  

(dostęp: 1.10.2017) 
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Miejscowość Węglówka położona jest w powiecie krośnieńskim. Omawiany  
cmentarz znajduje się poza centrum wsi, na stokach Królewskiej Góry (554 m n.p.m). 
Cmentarz na Królewskiej Górze jest pokłosiem walk, które toczyły się w 1914 i 1915 r.  
(fot. 3). Jesienią 1914 r. w tej okolicy trwały zaciekłe walki, gdzie oddziały austriac- 
kie broniły się, by powstrzymać prących na zachód Rosjan. Po walkach pozostało 
pobojowisko, które po przejściu Rosjan dalej za zachód dopiero uprzątnięto, przy  
pomocy miejscowej ludności i wtenczas powstał zalążek dzisiejszego cmentarza.  
Według szczątkowo zachowanych w Archiwum w Krakowie akt cmentarzy z okręgu 
przemyskiego wynika, że cmentarz ten miał mieć 1000 m2 [4]. 

Najprawdopodobniej na ten cmentarz mogli zostać przeniesieni polegli żołnierze  
z maja 1915 r., pochowani pierwotnie na dziedzińcu dolnego zamku w Odrzykoniu,  
o które to wzgórze walczył austriacki 57 pułk piechoty, który opanował to wzgórze  
nocą 8 maja. Ale szybko został osaczony przez Rosjan, broniąc się dzielnie. Polegli  
w tych walkach – zarówno Rosjanie, jak i Austriacy – mieli zostać pochowani właśnie  
na dziedzińcu, a dopiero później ekshumowani na okoliczne cmentarze [4]. 
 

 
Fot. 3. Tablica upamiętniająca poległych żołnierzy na cmentarzu w Węglówce 

Źródło: www.beskid-niski-pogorze.pl (dostęp: 1.10.2017) 

 
Do 2003 r. miejsce lokalizacji cmentarza było znane nielicznym. Oznaczył je dopiero 

leśniczy Leśnictwa Węglówka Piotr Żywiec, stawiając 4 narożne słupki wyznaczające 
granicę cmentarza. W 2004 r. grupa społeczników skupionych przy PTTK Krosno 
oznaczyła to miejsce stosownym krzyżem. Ok. 2013 r. gmina wykonała drewniane 
ogrodzenie cmentarza. W 2015 r. uprzątnięcia cmentarza z zalegających liści i wy- 
cięcia samosiejek dokonało Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne „Galicja” [5]. 
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4. Wyniki pomiarów i ich interpretacja 

Na obszarze obu cmentarzy do pomiarów został użyty georadar Detektor Duo 
włoskiej firmy IDS (fot. 4). Georadar współpracuje z dwoma antenami o częstotli-
wościach: 250 MHz i 700 MHz. Georadar ten może zlokalizować obiekty w podłożu  
do głębokości 6 m, co było wystarczającym zakresem dla prowadzenia poszukiwań. 
 

 
Fot. 4. Georadar Detektor Duo podczas pomiarów na cmentarzu w Górkach 

Źródło: fot. B. Rajchel 

 

4.1. Pomiary w miejscowości Górki 

Pierwszym etapem badań na terenie cmentarza z I wojny światowej było przepro-
wadzenie wstępnych pomiarów georadarowych. Pomiarami został objęty cały teren 
cmentarza. Pomiary wykonano w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tzn. po 
kilkudniowej bezdeszczowej pogodzie. Łącznie wykonano 46 profili georadarowych,  
w tym zanotowano 46 echogramów anteną o częstotliwości 250 MHz i tyle samo 
echogramów anteną o częstotliwości 700 MHz. Po wykonaniu niniejszych pomia- 
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rów dokonano interpretacji echogramów. Wstępne badania georadarowe wykazały  
w gruncie strefy z charakterystycznymi anomaliami (ryc. 3), które mogą być związane  
z lokalizacją potencjalnych miejsc pochówków. 
 

Ryc. 3. Echogram z zaznaczonymi anomaliami, etap wstępny. Aparatura IDS/GPR, 
antena ekranowa 700 MHz 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
W celu wyjaśnienia obecności anomalii w strefach ich występowania przepro-

wadzono właściwe pomiary georadarowe. Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych  
profile georadarowe zostały naniesione na mapę ewidencyjną. Wykonano łącznie 51 
profili georadarowych antenami o częstotliwościach 250 MHz i 700 MHz. Pomiary 
właściwe nie potwierdziły jednak obecności anomalii (ryc. 4) zanotowanych podczas 
pomiarów wstępnych [2]. 

Dodatkowo na tym cmentarzu przeprowadzono badania geochemiczne i ma-
gnetometryczne, które nie wykazały obecności szczątków ludzkich czy elementów 
metalowych pozostałych w podłożu po umundurowaniu czy uzbrojeniu pochowanych 
żołnierzy. Nie oznacza to jednak, że cmentarza w tym miejscu nie było, bo z pew- 
nością był, co potwierdzają pamiętające tamte czasy osoby. Aczkolwiek georadar nie 
zanotował tutaj anomalii wskazujących na występowanie grobów [2]. 

Potwierdzeniem, w jakimś stopniu, wyników pomiarów georadarowych było 
przeprowadzenie w późniejszym terminie prac budowlanych, w wyniku których 
odnowiono teren cmentarza. Z uzyskanych informacji podczas pracy koparką nie 
natrafiono na potencjalne miejsca pochówków. 
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Ryc. 4. Echogramy z brakiem charakterystycznych anomalii, etap właściwy.  
Aparatura IDS/GPR, antena ekranowana 700 MHz 

 
Źródło: Opracowanie własne 

4.2. Pomiary w miejscowości Węglówka 

Najpierw wykonano pomiary wstępne, którymi objęto teren ok. 500 m2. Warunki 
terenowe nie były sprzyjające pomiarom. Prowadzono je na obszarze leśnym, pochy- 
łym, podmokłym w dolnej części (przepływa strumyk). Następnie zawężono obszar 
poszukiwań do fragmentu, w którym zanotowano wyraźne anomalie. 

W drugim dniu badań przeprowadzono dodatkowe pomiary georadarowe na 
zaznaczonym terenie, w celu potwierdzenia występowania miejsc zmienionych antro-
pogenicznie oraz próby wydzielenia poszczególnych, wybranych kwater pochówków. 
Łącznie w drugim dniu wykonano 13 profili (fot. 5): 7 profili wzdłuż linii strumyka 
(średnia długość 36 m), w odległości ok. 0,7–1,0 m od siebie przesuwając się w górę  
stoku oraz 6 profili prostopadle do poprzednich (średnia długość 5,5 m) w miejscach 
ewentualnego występowania kwater (z góry stoku w kierunku do strumyka). 

W rezultacie wyznaczono obszar o wymiarach ok. 30 m x 4 m (fot. 5), na którym 
widoczne są powtarzające się strefami charakterystyczne anomalie (ryc. 5), nieobecne  
w terenie otaczającym. Na terenie powyżej tego wyznaczonego fragmentu odnoto- 
wano punktowe, drobne anomalie. Nie można niestety jednoznacznie stwierdzić, od 
jakiego obiektu te anomalie pochodzą, być może są to pozostałości po umunduro- 
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waniu żołnierzy. W dolnej części ogrodzonego placu, poniżej głazu (fot. 6), również 
zanotowano drobne, liczne, ciekawe anomalie (ryc. 6). Podjęto próbę wydzielenia  
możliwych miejsc lokalizacji poszczególnych kwater w liczbie 6 pól. Wybrane kwatery 
przedstawiono na fotografii 7. Jednak ze względu na morfologię terenu oraz długi  
upływ czasu to zadanie było utrudnione i należy do niego podchodzić z dystansem. 
 

 
Fot. 5. Schematyczne rozmieszczenie profili pomiarowych georadarowych z zaznaczonym  

obszarem potencjalnych miejsc pochówków 
Źródło: fot. B. Rajchel 

 

Ryc. 5. Echogram z widocznymi na całej długości profilu anomaliami prawie równomiernie 
rozmieszczonymi co 1,5 m na głębokości od 1,0 m wgłąb. Aparatura IDS/GPR,  

antena ekranowana 250 MHz 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Fot. 6. Ogrodzony teren z zaznaczeniem wyraźnych anomalii widocznych na echogramie ryc. 6 
Źródło: fot. B. Rajchel 

 

Ryc. 6. Echogram z widocznymi wyraźnymi anomaliami na długości profilu od 28,0 m do 33,9 m  
na głębokości 0,5m wgłąb. Aparatura IDS/GPR, antena ekranowana 250 MHz 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Fot. 7. Próba lokalizacji kwater (k4–k6) na cmentarzu w Węglówce 

Źródło: fot. B. Rajchel 

5. Podsumowanie 

Metoda georadarowa, jako metoda bezinwazyjna, może być pomocna w lokalizacji 
potencjalnych miejsc zbiorowych pochówków, jednak do wyników pomiarów należy 
podchodzić z dystansem. Odpowiednim byłoby tutaj przeprowadzenie badań inwa-
zyjnych, w celu potwierdzenia wyników georadarowych i właściwego rozpoznania 
analizowanego podłoża. Jednakże często jest to niemożliwe ze względu na skompli-
kowane procedury z tym związane czy duże koszty. 

Interpretacja pomiarów georadarowych, oparta na analizie echogramów, pokazuje,  
że za pomocą tej techniki geofizycznej można wyznaczyć naruszone strefy gruntu  
i określić miejsca potencjalnych grobów lub przy stwierdzeniu braku anomalii na 
badanym obszarze – wykluczyć obecność omawianych miejsc pochówków. 

Reasumując, przeprowadzone pomiary georadarowe na cmentarzu z I wojny świa-
towej w miejscowości Górki, powiat brzozowski, nie potwierdziły obecności miejsc 
pochówków, natomiast wykonane badania na cmentarzu w miejscowości Węglówka, 
powiat krośnieński, pozwoliły na wyznaczenie obszaru występowania potencjalnych 
miejsc pochówków. Jednak ze względu na czas, który upłynął, do wyników obu ana-
lizowanych terenów należy podejść z rezerwą. 
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