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Cele projektu : 

- poszukanie odpowiedzi na pytanie „Skąd w naszej gminie tyle 
śladów pozostawionych przez I wojnę światową w postaci 

cmentarzy wojskowych, 

- odszukanie wszystkich cmentarzy na terenie naszej gminy, 

- zachęcenie uczniów naszej szkoły do zagłębienia historii naszego 

regionu, 

- kształtowanie postaw patriotycznych przez odwiedzanie 

cmentarzy i zadbanie o ich piękny wygląd. 

- poznanie historii I wojny światowej oraz walk na terenie 

powiatu i gminy 

 

Opis efektów projektu : 

Liczne cmentarze wojskowe z I wojny światowej na terenie Polski 
południowej, a szczególnie na terenie Powiatu Tarnowskiego, to 
coś co wyróżnia ten teren od innych. Znajdują się tu skupiska 
cmentarzy wojennych, bowiem tu toczyły się zacięte walki na 
przełomie 1914 i 1915r. pomiędzy armią rosyjską i armią 

austriacką. 

Historia naszej Ojczyzny zawsze nas interesowała, toteż temat 
projektu „ Cmentarze wojskowe z I wojny światowej na terenie 
gminy Tuchów ” bardzo nas zaciekawił. 

Na linii frontu, gdzie toczyły się zacięte walki, powstawały, często 
cmentarze, na których spoczywają Polacy, Austriacy, Niemcy, 
Rosjanie, Węgrzy, Czesi, Bośniacy i Włosi. Często te cmentarze są 



położne z dala od głównych ulic, wsród drzew, w lesie, czasem 

zaniedbane, zapomniane.  

Naszym celem było przywrócenie pamięci o tych tragicznych 
latach oraz walkach, a także opowiedzenie uczniom o historii I 
wojny światowej, o historii naszego regionu, o cmentarzach 
wojskowych.  Chcieliśmy, by nasze koleżanki i koledzy wiedzieli, 
dlaczego one tu są i gdzie są zlokalizowane w naszej gminie.  

Naszą pracę zaczeliśmy od harmonogramu działań oraz ustalenia 
terminów konsultacji. Pierwszym naszym działaniem było 
zgromadzenie z różnych źródeł informacji na interesujący nas 
temat. Korzystaliśmy z Biblioteki Miejskiej, Biblioteki Wyższego 
Syminarium, oraz z Internetu. 

Wykorzystaliśmy następujacą literaturę: 

- Roman Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik t. 
2 okolice Tarnowa, Pruszków 1997 

- Roman Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na 
ziemi tarnowkiej. Przewodnik Turystyczny. Krosno 2006. 

- Krzysztof Garduła, Leszek Ogórek, Śladami I wojny światowej 

miedzy Rabą a Dunajcem, Kraków 1988 

- Józef Kozioł, Straceńców los, czyli legionistów spod Łowczówka, 

Tuchów 2004 

- Stanisław Derus, Tuchów. Miasto i gmina od 1945 r, Tuchów 

1992 

 

 

Literatura ta dostarczyła nam wielu cennych i ciekawych 
informacji nt. I wojny światowej oraz walk w naszym regionie. Już 



zrozumieliśmy skąd tyle cmentarzy na terenie powiatu i naszej 

gminy. W naszej gminie jest ich 14. 

Kolejnym etapem naszych prac projektowych było zlokalizowanie 
tych cmentarzy na terenie naszej gminy. Również w tym pomogła 
nam dostępna literatura oraz nasza wspólna wiedza o naszej 
Małej Ojczyźnie. Następnie zgromadziliśmy informacje o każdym z 
14-stu cmentarzy. Już wiedzieliśmy, że leżą tu nie tylko Polacy, ale 
i przedstawiciele innych narodowości. Czekaliśmy teraz na dobrą 
pogodę, by wykonać zdjęcia wszystkich cmentarzy. Podzieliliśmy 
się na grupki i każda z grup miała wykonać kilka zdjęć. Po tym 
należało wybrać jak najlepsze, by efekty naszej pracy wyszły jak 
najlepiej. Wspólnie zastanowiliśmy się jaki sposób prezentacji 

byłby najlepszy i najciekawszy. 

Przeprowadziliśmy również ankietę wśród uczniów naszej szkoły, 

zadając im następujące pytania: 

1) Dlaczego w gminie Tuchów znajduje się tak dużo cmentarzy 
wojennych z okresu I wojny światowej? 

2) Ile znajduje się cmentarzy w gminie Tuchów z okresu I 
wojny światowej? 

3) Gdzie znajdują się cmentarze z okresu I wojny światowej w 

gminie Tuchów? 

Podsumowując wyniki ankiety trzeba stwierdzić, że nasze 
koleżanki i koledzy słabo orientują się w poruszonej przez nas 
tematyce. 

Efektem naszej pracy była piękna prezentacja multimedialna 
wszystkich cmentarzy wojskowych na terenie gminy Tuchów z 
okresu I wojny światowej wraz z ich opisem oraz 

zaprezentowanie w formie diagramów wyników ankiety. 

Podziękowania  



Z całego serca pragniemy podziękować Pani mgr Bernadecie 
Baran za pomoc w pracy projektowej oraz za przygotowanie nas 

do prezentacji naszego projektu. 

  Wnioski: 

Dzięki podjętej przez nas pracy nad projektem dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawych rzeczy o historii naszego regionu w czasie I 
wojny światowej oraz poznaliśmy historię cennych zabytkowych 
nekropolii z I wojny światowej. Uczniowie naszej szkoły 
wzbogacili swoją wiedzę o tych tragicznych walkach na terenie 

gminy.  

 


