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Cele projektu: 

 
 

-  Poszukanie odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego I wojna światowa 
pozostawia tak wiele śladów w postaci cmentarzy wojskowych na terenie 
gminy Tuchów." 
 
- Wyszukanie wszystkich cmentarzy wojskowych na terenie naszej gminy. 
 
- Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz szacunku do 
przeszłości. 
 
- Poznanie historii I wojny światowej oraz walk na terenie powiatu i gminy. 
 
- Poznanie osobliwości turystyczno- historycznych jaką są niewątpliwie 
zabytkowe cmentarze z I wojny światowej. 
 
- Zachęcanie do wędrówki pieszej czy rowerowej szlakiem nekropolii z 
okresu I wojny światowej. 
 
 
 
 
 

Opis efektów projektu: 

 
 

Na początku chcieliśmy napisać, że wybór naszego tematu nie był 
przypadkowy. Wszyscy z pięcioosobowej grupy jednym głosem wybraliśmy 
projekt o cmentarzach, bowiem interesujemy się historią. Na początku nie 
wiedzieliśmy nawet jak mamy się zabrać do tego tematu, ale na szczęście 
nasz opiekun Pani Bernadeta Baran bardzo nam pomogła. Od razu 
wymyśliliśmy, że wykonamy dwie tablice, na których umieścimy zdjęcia 
cmentarzy, oraz informacje o nich, a także mapkę, na której zlokalizujemy 
wszystkie cmentarze w naszej gminie. Jak się okazało to wcale łatwe nie 
było. Na szczęście Pani Baran zachęciła wszystkich do pracy. 
Naszą pracę zaczęliśmy od harmonogramu działań oraz ustalenia terminów 
konsultacji. Pierwszym naszym zadaniem było zgromadzenie z różnych 
źródeł informacji na interesujący nas temat. Korzystaliśmy z Biblioteki 
Miejskiej, z Biblioteki Wyższego Seminarium oraz z Internetu. 
 
 



Wykorzystaliśmy następującą literaturę: 
 
- Roman Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik t. 2 Okolice 
Tarnowa, Pruszków 1997. 
- Roman Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi 
tarnowskiej. 
- Krzysztof Garduła, Leszek Ogórek, Śladami I wojny między Rabą a 
Dunajcem, Kraków 1988 . 
- Józef Kozioł, Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka, Tuchów 
2004. 
- Lokalne drogi do niepodległości, Zeszyt metodyczny nr 5. Tarnów 2006. 
- Stanisław Derus, Tuchów. Miasto i gmina do 1945r., Tuchów 1992. 
 
 

Gdy już zdobyliśmy informacje o każdym z cmentarzy opisaliśmy je krótko. 
Wszystko wrzuciliśmy na komputer, aby było gotowe do przyszłej 
prezentacji. Natomiast później mieliśmy większy kłopot. Musieliśmy wybrać 
się na każdy cmentarz i porobić zdjęcia. Chłopcy zrobili je w Tuchowie, a 
nam zostawili wszystko poza Tuchowem, więc musiałyśmy odwiedzić, 
między innymi Siedliska, Dąbrówkę, Zabłędzę, Łowczówek oraz Piotrkowice. 
Nie miałyśmy innego wyboru, więc zrobiłyśmy sobie wycieczkę. Miałyśmy 
często problemy z ich odnalezieniem, nawet gdy miałyśmy ze sobą mapkę. 
 
Skupisko tylu cmentarzy na naszym terenie to element charakterystyczny 
dla Polski południowej. Tu bowiem toczyły się zacięte walki w czasie  
I wojny światowej. 
 
Tam gdzie przebiegał front, toczyły się zacięte walki, tam powstawały, 

często bardzo szybko cmentarze, na których spoczywają Polacy, Austriacy, 

Niemcy, Rosjanie, Węgrzy, Włosi, Bośniacy. Często te cmentarze są położone 

z dala od głównych ulic, wśród drzew, w lesie, czasem zaniedbane 

zapomniane. 
 
Chcieliśmy przywrócić pamięć o tych tragicznych latach oraz o walkach 
również o niepodległość Polski, a także opowiedzieć uczniom o historii 
I wojny światowej, o historii naszego regionu, o cmentarzach wojskowych 
oraz chcieliśmy by nasi koledzy wiedzieli, dlaczego one tu są i gdzie są 
zlokalizowane w naszej gminie. 
 
 
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku naszej pracy. Ze zdjęć i informacji 



powstała piękna wystawa, do której dołożyliśmy mapkę gminy ze 
zaznaczonymi cmentarzami. Wreszcie nadszedł dzień prezentacji projektu. 
Przedstawiliśmy naszą pracę i cieszymy się bardzo, że mamy to już za sobą. 
 
 

Wiele osób było zainteresowanych naszą wystawą i historią cmentarzy. 
Dzięki temu projektowi nabyliśmy ogromną wiedzę o naszej gminie. 
 
 

Prosimy odwiedźcie czasem stary, opuszczony cmentarz, pomódlcie się za 

poległych, zapalcie tradycyjny znicz ... 
 
 

 

Wnioski: 

 

Dzięki podjętej pracy ,uczniowie naszej szkoły wzbogacili swoją wiedzę o tych 
tragicznych walkach na terenie naszej gminy. 
Mamy nadzieję, że przemierzając nasze okolice i spotykając na swej drodze 
cmentarze wojskowe, będą już wiedzieć ,dlaczego są na naszym terenie 

i będą chcieli je odwiedzić, być może i zadbać o nie . 
 
 
 

 

Podziękowania: 

 

Chcieliśmy z całego serca podziękować wszystkim, którzy pomogli nam 

w wykonaniu projektu, a w szczególności: 
 

Pani Bernadecie Baran za wielką pomoc i czas, który nam poświęciła. 
 

Pani Agacie Kijowskiej i Panu Flądro z Domu Kultury, którzy udostępnili 
nam materiały. 
 
 I wszystkim innym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali nam przy pracy. 
 

 

 

Serdecznie Dziękujemy !! 


