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O MIEJSCU

Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki jest 
pamiątką operacji gorlickiej z okresu I wojny 
światowej. Jest to największa nekropolia w Ga-
licji Zachodniej, spoczywa na niej ponad tysiąc 
żołnierzy, którzy oddali życie w tym epizodzie 
Wielkiej Wojny, walcząc po obu stronach konflik-
tu. W 2016 roku Parlament Europejski wyróżnił 
miejsce Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, 
ze względu na historię oraz rolę w promowaniu 
wartości, na których opiera się Unia Europej-
ska. Nekropolia została przedstawiona do wy-
różnienia jako reprezentant zespołu 401 cmen-
tarzy urządzonych w trakcie i tuż po I wojnie 
światowej. W Małopolsce jest ich obecnie 333, 
na terenie Podkarpacia – 68.

cmentarz wojenny 
nr 123 Łużna-Pustki

operacja gorlicka

nekropolia

Znak Dziedzictwa 
Europejskiego

reprezentant zespołu 
401 cmentarzy
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Tarnów

Rzeszów

Nowy Sącz
Gorlice

Jasło

Krosno

Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki – mapa poglądowa

Łużna-Pustki
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WALKI

Operacja gorlicka była największą bi-
twą na froncie wschodnim, a jej wy-
nik miał kluczowe znaczenie dla losów 
wojny na tym obszarze. Niektórzy hi-
storycy nazywają ją „Małym Verdun” 
i jeśli chodzi o znaczenie sytuują obok 
bitew pod Marną i Verdun. Dzięki niej 
wojskom niemieckim i austro-węgier-
skim udało się przełamać front rosyjski. 
Zwycięstwo pod Gorlicami sprawiło, że 
w kolejnych dniach ruszyła ofensywa 
państw centralnych, które w sierpniu 
1915 roku zajęły Warszawę i odepchnę-
ły Rosjan aż poza ziemie polskie, na te-
ren obecnej Białorusi, Litwy i Ukrainy. 

operacja gorlicka największą 
bitwą na froncie wschodnim

przełamanie frontu rosyjskiego

Żołnierze 100 Cieszyńskiego Pułku Piechoty podczas ataku na wzgórze Pustki 
w bitwie pod Gorlicami. Widoczne ciężkie karabiny maszynowe Schwarzlose 
wz. 07/12 z tarczami ochronnymi



71915, Kolumna wojsk pruskich w okolicach Gorlice-Tarnów
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Operacja gorlicka rozpoczęła się 2 maja 1915 roku Sztab niemiecki 
i austro-węgierski starannie ją przygotował, ściągając do walki eli-
tarne jednostki. Dowodzenie nad nimi sprawował gen. August von 
Mackensen. Okolice Łużnej stały się areną walk w pierwszej fazie 
bitwy. Na strategicznym wzgórzu Pustki, oznaczonym numerem 
449, znajdowały się okopy 3 armii rosyjskiej, w których żołnierze, 
osłonięci lasem, mogli stawiać zaciekły opór. Wzgórze szturmowały 
polskie pułki 12 „Krakowskiej” Dywizji Piechoty. Komendantem ar-
tylerii był tam płk Tadeusz Jordan-Rozwadowski, uważany za 
jednego z najzdolniejszych oficerów polskiego pochodzenia w armii 
austriackiej. Żołnierzom pochodzącym z Wadowic, Tarnowa, Nowe-
go Sącza, Żywca i Cieszyna udało się zdobyć wzgórze po walce na 
bagnety jeszcze tego samego dnia, przy znacznych stratach po obu 
stronach. O sukcesie zadecydowała przede wszystkim współpraca 
piechoty z artylerią i zastosowanie przez Rozwadowskiego tzw. ru-
chomej zasłony ogniowej – w trakcie szturmu nie przerywano ostrza-
łu, ale stopniowo przenoszono go przed atakujących piechurów. 

2 V 1915

bagnety

ruchoma
zasłona 
ogniowa



91915, Bitwa pod Gorllicami, szturm wojsk austro-węgierskich
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Front rosyjski został ostatecznie przełama-
ny 5 sierpnia. Nowością taktyczną zastoso-
waną w operacji gorlickiej było zmasowane 
użycie wielkiej ilości dział na stosunkowo 
małym odcinku. O rozmiarze strat świadczą 
słowa wojennego burmistrza Gorlic, księ-
dza Bronisława Świeykowskiego, który za-
pisał w pamiętnikach, że po ostrzale z cięż-
kiej artylerii okolica przypominała morze 
„ruin byłego miasta, które od 500 lat zwało 
się Gorlicami”. W miejscowości żaden dom 
nie nadawał się do zamieszkania. W wal-
kach życie straciło około 200 000 żołnie-
rzy, w tym 150 000 po stronie rosyjskiej. 
Uczestniczyli w niej reprezentanci różnych 
wyznań i narodowości, w tym Polacy, któ-
rzy służyli zarówno w armii rosyjskiej jak 
i w austro-węgierskiej i niemieckiej. 

Bitwa pod Gorlicami. Generał Tadeusz Jordan Rozwadowski (1. z prawej) 
ze swoim adiutantem Wojciechem Kossakiem (2. z prawej) na froncie. 
W tle haubica Skoda 305 mm Model 1911 tzw. "Chuda Emma"
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ODDZIAŁ GROBÓW WOJENNYCH
 
Poległych w operacji gorlickiej z obu stron frontu pochowano na 378 cmentarzach, 
utworzonych przez Oddział Grobów Wojennych Komendantury Wojennej w Krakowie. 
Była to jedna z terenowych jednostek Wydziału Grobów Wojennych austro-węgierskiego 
Ministerstwa Wojny. W Galicji funkcjonowały trzy takie jednostki – oprócz krakowskiej, 
działającej na obszarze Galicji Zachodniej, Śląska Cieszyńskiego i Moraw w Przemyślu – na 
Galicję Środkową oraz we Lwowie – na Galicję Wschodnią. Ich zadaniem było ewidencjo-
nowanie i ekshumowanie poległych oraz projektowanie i budowa cmentarzy wojennych. 
W poszczególnych jednostkach wydzielono komórki, którym przydzielono konkretne zada-
nia. O tym, jaką wagę przywiązywano do strony estetycznych założeń cmentarnych, 
świadczy fakt powołania do istnienia osobnych grup zatrudniający malarzy, rzeźbiarzy, 
modelarzy, ogrodników, czy fotografów. Architekci projektowali wszystkie elementy, po-
cząwszy od ogrodzenia po elementy centralne – pomniki i kaplice. Wśród projektantów 
cmentarzy byli wybitni artyści, tacy jak Polacy Jan Szczepkowski, Henryk Uziembło, 
Słowacy – Dušan Jurkoviĉ i Adolf Kašpar, Austriacy – Hans Mayr, Gustaw Ludwig i Hein-
rich Scholz, Niemiec Hermann Hosaeus. 
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Struktura 
Organizacyjna 
Oddziału 
Grobów Wojennych

komando
oczyszczania
pobojowisk

kierownicy
artystyczni

dział 
budowlany
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CMENTARZ NR 123 W ŁUŻNEJ

Cmentarz nr 123 na wzgórzu Pustki (440 m
n. p. m.) w Łużnej jest największy na tere-
nie Galicji Zachodniej. Zajmuje obszar 22 
752 m² (2,27 ha). Spoczywa na nim 1204 
żołnierzy, z czego 912 z armii austro-wę-
gierskiej (prawie połowę stanowili Polacy), 
65 z armii niemieckiej, a 227 z armii rosyj-
skiej. 649 poległych jest znanych z nazwi-
ska. Na cmentarzu znajduje się 46 grobów 
zbiorowych i 829 pojedynczych. Zmarłych 
pochowano według przynależności armijnej, 
narodowościowej, a także rodzaju broni oraz 
poszczególnych jednostek. Utworzono rów-
nież osobną kwaterę dla nieznanych żołnie-
rzy, których tożsamości ani przynależności 
wojskowej nie rozpoznano. 

największy cmentarz na 
terenie Galicji Zachodniej

1204 żołnierzy 
różnej narodowości

Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki
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Cmentarz powstał w IV Okręgu 
Cmentarnym – Łużna. Jako kie-
rownik artystyczny był tam za-
trudniony rzeźbiarz Jan Szczep-
kowski, który uchodzi za twórcę 
koncepcji założenia i niektórych 
jego elementów, takich jak brama 
i pomnik na kwaterze rosyjskiej. 
Za ostateczny kształt całości od-
powiada jeden z najciekawszych 
słowackich architektów Duŝan 
Jurkoviĉ, który jest autorem gó-
rującej nad całością kaplicy-gon-
tyny i części pomników. 

brama, pomniki, kaplica

Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki
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Cmentarz ma układ amfiteatralny, 
przy jego projektowaniu wykorzy-
stano naturalne ukształtowanie tere-
nu. Na zboczu rozmieszczono grupy 
w większości pojedynczych grobów, 
nadając każdej z nich indywidualny 
charakter. Poszczególne zespoły wy-
różniają się za sprawą oryginalnych 
pomników otoczonych drewnianymi 
krzyżami na mogiłach z kamiennym 
obramowaniem. Mogiły są zaopa-
trzone w emaliowane tabliczki iden-
tyfikacyjne. Na pomnikach umiesz-
czono sentencje poetyckie, mówiące 
o miłości, pojednaniu, honorze, ludz-
kiej i żołnierskiej godności, czego do-
brym przykładem jest napis z kwa-
tery nieznanego żołnierza:

Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki
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W życiu rozdzieleni — 
Śmiercią połączeni — 

Nikt nie zna ich imienia 
Przyjaciele i wrogowie. 
Kim byli, co znaczyli, 

Zgasło, minęło 
Jedno pozostało pewne: 

Ich wierność!
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Szczególną uwagę zwraca kwa-
tera węgierska, z dwoma monu-
mentami z motywem korony św. 
Stefana. Odwiedzający nekropo-
lię Węgrzy przybierają mogiły we 
wstążki w barwach flagi narodo-
wej. Zespoły grobów połączone
są krętymi ścieżkami, które w stro-
mych miejscach przechodzą w ka-
mienne schodki. W kilku miej-
scach umieszczono małe tarasy 
z niskimi balustradami. Na cmen-
tarz wchodzi się przez bramę uję-
tą w dwa duże słupy, które wień-
czą stylizowane hełmy. 

Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki
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GONTYNA-KAPLICA

Najbardziej charakterystycznym elementem 
cmentarza wojennego nr 123 Łużna-Pustki 
jest efektowna kaplica, zwana też gontyną, 
która wieńczy wzgórze i góruje nad nekropo-
lią. Jej autorem jest słynny słowacki architekt 
Duŝan Jurkoviĉ, który przy projektowaniu 
nawiązał do sztuki ludowej Karpat, łącząc ją 
z motywami starosłowiańskimi, co stosował 
także w swoich innych realizacjach. Dwudzie-
stopięciometrowa kaplica stanęła na wzgórzu 
w 1917 roku ku czci poległych. Budynek zo-
stał wzniesiony z drewna na kamiennej pod-
murówce. W przyziemiu znajdowała się ka-
plica, w której umieszczono rzeźbę Chrystusa 
dźwigającego krzyż oraz inskrypcję o treści: 

Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki
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Nie lękajcie się  
Sądu Swego Pana 

Wy, z wieńcem zwycięzcy na skroni 
I porzućcie bojaźń wszelką 
Bowiem wysoko ceni Pan 

Śmierć Wiernych żołnierzy.



25Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki, zdjęcia archiwalne
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Powyżej kaplicy znajdowały 
się jeszcze dwie kondygna-
cje, nie pełniące konkretnej 
funkcji i niedostępne dla od-
wiedzających. Architekt nadał 
budynkowi ozdobną formę, 
zestawiając linie proste z krzy-
wiznami, łącząc gatunki drew-
na w różnych odcieniach oraz 
stosując bogatą snycerską 
ornamentykę. Niestety, orygi-
nalna kaplica spłonęła w 1985 
roku. Odbudowano ją według 
oryginalnych planów w 2014 
roku. Wtedy także przepro-
wadzono generalny remont 
całego cmentarza. 

Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki, zdjęcie archiwalne
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PLAN CMENTARZA

1. kaplica
2. Węgrzy
3. Obrona kraj. 33,34 pułk piechoty
4. 56 pułk piechoty – Wadowice
5. 57 pułk piechoty – Nowy Sącz
6. oficerowie
7. 100 pułk piechoty – Cieszyn
8. 20 pułk piechoty – Tarnów
9. żołnierze różnych pułków
10. oficerowie
11. Rosjanie
12. Niemcy
13. artylerzyści
14. saperzy
15. i 16. nieznani Austriacy 
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INNE CMENTARZE 
W OKOLICY

U podnóża wzgórza Pustki znajdu-
je się cmentarz nr 122, a w gmi-
nie Łużna położone są jeszcze 
dwa cmentarze wojenne z okresu 
I wojny światowej: nr 120 Łuż-
na-Podbrzezie oraz nr 121 Bie-
sna. Warto też zwrócić szczegól-
ną uwagę na pobliski cmentarz 
nr 118 w Staszkówce. Cmentarze 
wojenne z okresu I wojny świato-
wej w Małopolsce i na Podkarpa-
ciu znajdują się na Szlaku Frontu 
Wschodniego.

Szlak Frontu Wschodniego

Cmentarz nr 122 Łużna



31Cmentarz nr 120 Łużna-Podbrzezie



32Cmentarz nr 121 Biesna



33Cmentarz nr 118 Staszkówka



34Cmentarz nr 118 Staszkówka
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DZIEDZICTWO

Wojna lat 1914-18 wpłynęła na dzieje państw, narodów oraz jednostek. Dla 
Polaków jest ważna głównie pod kątem jej zakończenia i odrodzenia państwa po 123 la-
tach niewoli. I wojna światowa miała wpływ na powstanie Europy, jaką dziś znamy, na 
jej kształt, miejsce w świecie, na postawy i poglądy Europejczyków. Jej czas to moment 
narodzin nowoczesności, z jej dobrymi i ciemnymi stronami (pierwsze samoloty ale i ma-
sowe zastosowanie gazów bojowych) i swoisty poligon doświadczalny XX w. Pozostała po 
niej pamięć oraz materialne ślady: muzealia, zdjęcia i filmy dokumentalne, pozostałości 
okopów, schronów i innych wojskowych konstrukcji, a przede wszystkim cmentarze, na 
których z jednakową starannością grzebano poległych walczących po obu stronach, re-
prezentujących różne narodowości i wyznania. Wszystkich traktowano jako bohaterów. 
To wyjątkowe podejście do upamiętniania poległych zostało podkreślone we wniosku 
o przyznaniu cmentarzowi nr 123 w Łużnej-Pustki Znaku Dziedzictwa Europejskiego jako 
symbolowi zespołu 401 cmentarzy urządzonych w Galicji w trakcie i po I woj-
nie światowej.

dziedzictwo europejskie
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Mapa Europy z 1928 roku, która ilustruje granice Polski ukształtowane po zakończeniu działań wojennych.
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ZNAK DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO

Znak Dziedzictwa Europejskiego /European Heritage Label/ to obecnie kluczowa inicjaty-
wa Unii Europejskiej na polu polityki kulturalnej. Utworzono go w 2011 roku, by promo-
wać miejsca i wydarzenia, które w sposób symboliczny opowiadają o historii 
Europy i reprezentują wartości, które stanowią fundament wspólnej Europy. 
Podstawowym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wzmocnienie u obywateli eu-
ropejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Euro-
pejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kul-
turowego. Chodzi również o uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej 
oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego. Miejsca i wy-
darzenia wyróżnione ZDE zostały starannie wyselekcjonowane, na początkowym etapie 
na poziomie narodowym (w Polsce projekt koordynuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego), a następnie przez Panel Ekspertów ZDE. W chwili obecnej na liście ZDE 
znajduje się trzydzieści osiem wpisów z osiemnastu krajów, w tym aż cztery z Polski.

historia, wartości stanowiące fundament Europy
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miejsca
symboliczne
dla Europy

Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki
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MIEJSCA I WYDARZENIA 
WYRÓŻNIONE ZNAKIEM DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO

POLSKA

Zabytki Lublina związane z Unią Lubelską, zawartą między Polską i Litwą w 1569 roku –• 
kościół pw. św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik 
Unii Lubelskiej 

Historyczna Stocznia Gdańska – obiekty związane z powstaniem „Solidarności” • 
tj. budynek „Sali BHP", Brama nr 2 i Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych 
Stoczniowców wraz z murem i tablicami inskrypcyjnymi oraz Europejskie Centrum 
Solidarności

Konstytucja 3 Maja • 

Cmentarz wojenny nr 123 – Łużna-Pustki z okresu I wojny światowej.• 
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INNE KRAJE EUROPEJSKIE

Jaskinia Krapina, Chorwacja• 

Centrum starożytnych Aten, Grecja• 

Park archeologiczny w Carnuntum, Austria• 

Miejsca związane z dziedzictwem muzycznym w Lipsku, Niemcy• 

Opactwo Cluny, Francja• 

Zamek Przemyślidów oraz Muzeum Archidiecezjalne w Ołomuńcu, Czechy• 

Archiwum Korony Aragonii w Barcelonie, Hiszpania• 

Gmach Wielkiej Gildii w Tallinie, Estonia • 

Przylądek św. Wincentego nieopodal miejscowości Sagres, Portugalia • 

Biblioteka Główna Uniwersytetu w Coimbrze, Portugalia• 

Pałac Hofburg we Wiedniu, Austria• 
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Zabytki związane z Pokojem Westfalskim w Münster i Osnabrück , Niemcy• 

Historyczny zespół Uniwersytetu w Tatru, Estonia• 

Zamek Hambach, Niemcy • 

Wielka Synagoga w Budapeszcie• 

Fort Cadine, Włochy• 

Dokument znoszący karę śmierci, przechowywany w Archiwum Narodowym • 

w Lizbonie, Portugalia

Akademia Muzyczna im. Franciszka Liszta w Budapeszcie, Węgry• 

Pałac Pokoju w Hadze, Holandia• 

Muzeum Mundaneum w Mons, Belgia • 

Kowno z okresu 1919-1940, Litwa• 

Rezydencja studencka w Madrycie, Hiszpania, • 

Kościół Javorca i krajobraz kulturowy okolic Tolmina, Słowenia • 
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Obóz przejściowy Westrbork, Holandia• 

Byłe nazistowskie obozy koncentracyjne i ich oddziały, Francja – Niemcy • 

Szpital Partyzancki Francja, Słowenia • 

Dzielnica Europejska w Strasburgu, Francja • 

Kopalnia Bois du Caziers w Marcinelle, Belgia• 

Miejsce Pikniku Paneuropejskiego w Sopron, Węgry • 

Muzeum Casa Alcide De Gasperi w Pieve Tesino, Włochy• 

Dom Roberta Schumana w Scy-Chazelles, Francja• 

Miejsce Pamięci Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu Sighet, Rumunia• 

Wioska Schengen, Luksemburg• 

Traktakt z Maastricht, Holandia• 



43Cmentarz nr 123 Łużna-Pustki



44

Dodatkowa bibliografia

Juliusz Bator, • Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-
-1915, wyd. II rozszerzone, Kraków 2008  

Dana Bořutová, • Pomniki nagrobne projektowane przez Dusana Jurkovica w: Śmierć-Przestrzeń-Czas-Tożsamość 
w Europie Środkowej około 1900. Materiały konferencji zorganizowanej dn. 8-10 grudnia 1996, red. naukowa Karolina 
Grodziska i Jacek Purchla, wyd. Małopolskie Centrum Kultury, Kraków 2002, s. 259-272   

Bitwa pod Gorlicami. Studia z perspektywy stulecia• , pod red. Jarosława Centka, Sławomira Kułacza, Kamila Ruszały, 
Gorlice 2015

Katarzyna Chrudzimska-Uhera, • Austriackie cmentarze I wojny w Galicji autorstwa Jana Szczepkowskiego, w: 
Kwartalnik architektury i urbanistyki, nr 3, Warszawa 2001

Andrzej Chwalba, • Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914-1918, Kraków 2014

Oktawian Duda,•  Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Ośrodek Ochrony Zabytkowego 
Krajobrazu, Warszawa 1995

Urszula Forczek-Brataniec, Marcin Brataniec, • Cmentarze I wojny światowej pomnik rozproszony w krajobrazie, w: 
Znaki Pamięci. Materiały z konferencji Gorlice 27.10.2007, Gorlice 2008, red. Maciej Dziedziak, s. 77-84

Katarzyna Kobylarczyk, • Wielki wybuch 1914-1918, Kraków 2014

Jerzy Pałosz, • Śmiercią złączeni. O cmentarzach z I wojny światowej na terenach Królestwa Polskiego administrowanych 
przez Austro-Węgry, Kraków 2012 

Agnieszka Partridge, • Otwórzcie bramy pamięci. Cmentarze wojenne z lat 1914-1918 w Małopolsce, Kraków 2005

Marcin Pielesz, • Cmentarze I wojny światowej, Bielsko-Biała 2013    

Pomocnik Historyczny Polityki: • Wielka wojna 1914 - 1918. Jak sto lat temu w Europie zaczęła się rzeź, 2014

www.pustki.luzna.pl, dostęp: listopad 2018• 



Projekt i realizacja
Fundacja Plenerownia na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w oparciu o wniosek 
aplikacyjny nadania tytułu „Znak Dziedzictwa Europejskiego” złożonego do Brukseli, w którym informacje 

merytoryczne opracowali prof. Paweł Pencakowski i dr Beata Nykiel

Tekst
Katarzyna Zarzycka/Plenerownia

Opracowanie graficzne
Barbara Łepkowska/Plenerownia

Fotografie oraz ilustracje
s. 2, 30, 31, 32 zbiory Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 

s. 5 www.google.com/maps,
s. 6, 10, 25, 26 www.audiovis.nac.gov.pl, 

s. 7, 9 www.fotopolska.eu,
s. 12 www.wikipedia.org, 

s. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 38, 43 Barbara Łepkowska,
 s. 19 www.wikimedia.org,

 s. 35 www.polona.pl

© Plenerownia 2018


