
Klucze, cmentarz wojskowy z I wojny światowej, 1914 r.

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz

2. Położenie administracyjne

gm. Klucze, pow. olkuski, woj. małopolskie

3. Współrzędne

50.35470 19.55692

4. Kod w dokumentacji

Klucze-04-41

5. Data weryfikacji terenowej

28 kwietnia 2016 r.

Cmentarz położony jest około 2,8 km na północ od Klucz, na zachód od stawów hodowlanych, przy leśnej drodze do Chechła. 
Prowadzą do niego ustawione w kilku miejscach drogowskazy. Nekropolia powstała w 1914 roku przy lazarecie wojskowym, 
który Austriacy założyli w pobliskim tartaku, na gruntach majątku Klucze, w odległości kilku kilometrów od głównej linii frontu. 
Na cmentarzu chowano przede wszystkim żołnierzy zmarłych w szpitalu na skutek odniesionych ran, a także tych, którzy 
polegli w walce i zostali pochowani w pobliżu frontu w tymczasowych, prowizorycznych mogiłach. 

Według ustaleń Krzysztofa i Piotra Ormanów obiekt składał się z 39 mogił pojedynczych, w których spoczywało 37 Austriaków 
i dwóch Rosjan. Oprócz grobów pojedynczych były też dwa zbiorowe, w mniejszym spoczywało 18 Rosjan, w większym – 42 
Austriaków. Na mogiłach stały dębowe znaki nagrobne, całość otaczał rów i wał ziemny, na którym ustawiono dodatkowo 
drewniany, sztachetowy płot*. Cmentarz istniał do lat trzydziestych XX wieku. Jeszcze w roku 1933 jego stan określano jako 
dobry. W 1936 roku w ramach ogólnopolskiej akcji komasacji cmentarzy wojennych nekropolię oficjalnie zlikwidowano, a 
szczątki poległych żołnierzy przeniesiono na cmentarz parafialny w Olkuszu. Jak się jednak okazało, nie był to jeszcze koniec 
historii tego miejsca. W 2012 roku przy okazji poszukiwania pochówków żołnierzy niemieckich z czasów II wojny światowej, na
rzekomo nieistniejącym już cmentarzu odnaleziono fragmenty 40 szkieletów oraz guziki mundurowe i łuski z czasów pierwszej 
wojny. Można na tej podstawie przypuszczać, że w okresie II RP likwidacji obiektu dokonano wybiórczo, przenosząc 
prawdopodobnie tylko „mniej kłopotliwe” pochówki pojedyncze. Mogiły zbiorowe jako bardziej pracochłonne pozostawiono. 
Zapewne pobrano wynagrodzenie w wysokości przewidzianej za należycie wykonaną pracę**.

Obecny wygląd cmentarza jest wynikiem prac przeprowadzonych w 2013 roku staraniem Nadleśnictwa Olkusz i Towarzystwa 
Jurajskiego. Teren nekropolii otacza drewniane ogrodzenie sztachetowe z furtką. Przy wejściu tablica informacyjna. W 
centralnym miejscu cmentarza ustawiony jest duży, drewniany krzyż. Po bokach dwie symboliczne mogiły oznaczone 
mniejszymi krzyżami drewnianymi (jeden z nich prawosławny).

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

* Krzysztof Orman, Piotr Orman, Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-
Wieluńskiej i terenach przyległych, Wyd. Libron, Kraków 2015, s. 604.

** tamże, s. 605.

Patrz także: Olgerd Dziechciarz, Jacek Sypień, Pamięć śladów, śladami pamięci - miejsca pamięci narodowej na ziemi 
olkuskiej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkusz, Olkusz 2015, s. 130. Opis cmentarza z listą nazwisk 
zidentyfikowanych żołnierzy na stronie www Groby wojenne na terenie Małopolski, 
http://grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/2128, dost. 14.07.2016.
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9. Dodatkowe fotografie obiektu
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