
Zaprojektowany został przez  Dušana Jurkoviča. 
Pochowano na nim 174 żołnierzy                      

austro-węgierskich.

Cmentarz z I wojny 
światowej nr 60 – 

jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych cmentarzy. 
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Spacer śladami cmentarzy 
z I Wojny Światowej - Magura Małastowska

Na Przełęcz Małastowską wjeżdżamy ostrymi serpentynami i czujemy się 
jak rajdowcy, którzy niegdyś uczestniczyli w dorocznych samochodowych 
Rajdach Magurskich, z tym że naszą metą będzie parking na przełęczy. 
Bez wątpienia pierwsze kroki należy skierować na cmentarz wojenny nr 
60. Znajduje się on po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej (trzeba 
zachować dużą ostrożność przy pokonywaniu drogi – widoczność na niej 
jest ograniczona). 

Jeżeli korzystamy z 4 kół, proponujemy pozostawić samochód na 
parkingu na Przełęczy Małastowskiej przy drodze wojewódzkiej 
nr 977 prowadzącej z Tarnowa przez Gorlice do granicy Państwa 
w Koniecznej, a dalej do Zborova i Bardejova. 

Czarny Szlak Cmentarny



Spacer śladami cmentarzy 
z I Wojny Światowej - Magura Małastowska

Po zwiedzeniu cmentarza wracamy na zachodnią stronę drogi wojewódzkiej 977, kierując się na północny zachód drogą gminną 
w kierunku wsi Nowica. Po ok. 15 min. (1 km) przechodzimy obok wejścia na szlaki żółty i zielony, prowadzące bitą drogą do 
schroniska PTTK (740 m n.p.m.) i na szczyt Magury Małastowskiej (813 m n.p.m.). Mijamy ją. Ale spokojnie – to będzie nasza 
droga powrotna. Po kolejnych 15 min. (ok. 800 m) dochodzimy do wjazdu leśnego i wejścia na czarny szlak cmentarny      -                       
(znak: biało-czarny kwadrat). Idziemy nim na północ przez ok. 10 min., dochodząc do rozwidlenia. 

Piękna bita droga leśna prowadzi na północny zachód, 
my zaś skręcamy nieco w prawo (charakterystyczne 
punkty:  mostek i  znak sz laku cmentarnego    
umieszczony na drzewie     ). Wchodzimy na dobrze 
oznakowaną ścieżkę, wiodącą przez las w kierunku 
cmentarza wojennego nr 59. Dochodzimy do niego po 
ok. 10-15 min., pokonując wysokość ok. 50 m.

Cmentarz z I wojny światowej nr 59 – 
Przysłup – zaprojektowany został przez  
Dušana Jurkoviča. Miejsce pochówku 

60 żołnierzy armii austro-węgierskiej                
i 20 rosyjskiej poległych w 1915.
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Po zwiedzeniu cmentarza kierujemy się na północny zachód (biało-czarne oznakowanie drogi) do cmentarza nr 58. 
Wędrujemy buczyną, najpierw z przewagą drzew iglastych, zaś im bliżej szczytu – liściastych. Na glinianej ścieżce 
można spotkać tajemnicze ślady zwierząt. Może to wilk, a może tylko duży pies, zaś w gałęziach karpacki rytm 
wystukuje stary dzięcioł. 

Po przejściu połowy odcinka dochodzimy do drogi, którą 
przecinamy, bacznie wyglądając bało-czarnych znaczków. 
Po kilkunastu minutach w oddali widać już mieniącą się w 
słońcu gontynę cmentarną.

Cmentarz z I wojny światowej nr 58 – 
Przysłup zlokalizowany pod szczytem 
Magury Małastowskiej, zaprojektowany 

przez Dušana Jurkoviča.  Na cmentarzu 
pochowano w 10 mogiłach zbiorowych i 28 
grobach pojedynczych: 64 żołnierzy austro-
węgierskich oraz 72 rosyjskich. Sylweta 
kamiennego cmentarza jest dobrze widoczna ze 
ścieżki. 

Spacer śladami cmentarzy 
z I Wojny Światowej - Magura Małastowska
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Spacer śladami cmentarzy 
z I Wojny Światowej - Magura Małastowska

Dzieciaki i tak wymuszą minimum godzinny postój, zatem po beztroskim odpoczynku, schodzimy drogą bitą w dół, po lewej stronie mijając 
schronisko PTTK (kiedyś kawa, herbata i jedzenie, obecnie remont).Po 15 min. od schroniska docieramy do drogi gminnej biegnącej 
do Nowicy, którą szliśmy kilka godzin wcześniej a my skręcamy w lewo. Po kilkunastu minutach widzimy nasze auto, siadamy w 
nim czując w nogach kilku kilometrowy spacer.  

Kilka kroków od cmentarza (100 m) idąc ścieżką lekko w lewo znajduje 
się szczyt Magury Małastowskiej. Na pobliskim miejscu odpoczynku 
możemy złapać oddech przed dalszą drogą. Z Magury Małastowskiej 
prowadzą szlaki: zielony do Bielanki (4 h 30 min.), Szymbarku (5 h 45 
min.) i niebieski do Siar (4 h 45 min.) oraz Gorlic (6 h 15 min.). 

My kierujemy się w drugą stronę szlakami zielonym 
i niebieskim do schroniska PTTK (15 min.). Idziemy 
łagodnie w dół, wi c spacer jest przyjemny i mało ę
męczący. Po drodze możemy skorzystać z urządzeń 
terenowych tworzących ścieżkę zdrowia oraz 
nowego obiektu - placu zabaw dla dzieci, 
zlokalizowanego przy górnej stacji kolejki linowej 
na Magurze Małastowskiej. 

civitas
nostra

Po drodze w zależności od pory roku warto rozejrzeć się po przydrożach leśnych 
podziwiając m.in. fioletowo-różowe storczyki, firletki, lepiężniki, błękitne 
krzyżownice, niezapominajki, dzwonki lub żółte jaskry, pięciorniki, mniszki 
lekarskie czy okazałe smotrawy.  
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Bodziszek żałobny

Stoplamek
szerokolistny

Smotrawa
okazała

Kukułka
plamista 

Konwalijka dwulistna
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Spacer śladami cmentarzy 
z I Wojny Światowej - Magura Małastowska

1. Parking na Przełęczy Małastowskiej
2. Wjazd leśny i wejście na czarny szlak cmentarny
3. Rozwidlenie - charakterystyczne punkty 
mostek i znak czarnego szlaku cmentarnego
4. Cmentarz nr 59 Przysłup
5. Cmentarz nr 58 Przysłup
6. Szczyt Magury Małastowskiej
7. Ścieżka zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń
8. Park Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej
9. Stacja górna kolejki linowej
10. Schronisko na Magurze Małastowskiej
11. Wejście na droge gminną. 
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Źródł: „© autorzy OpenStreetMap”.
Podkład mapowy na licencji Open Database License.
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