
Charzewice, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 289

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.87697, 20.76005

3. Położenie administracyjne

gmina Zakliczyn, powiat tarnowski, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 136-b, leśnictwo Melsztyn, 
nadleśnictwo Brzesko, RDLP Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

476

6. Data weryfikacji terenowej

20 października 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Charzewice-02-1101

8. Opis

Cmentarz znajduje się około 1 km na północny wschód od Charzewic, na skraju Czarnego Lasu. W jednej zbiorowej 
mogile spoczywa na nim 13 żołnierzy armii rosyjskiej, którzy polegli lub zmarli podczas ciężkich walk stoczonych 19 i 20 
listopada 1914 roku z wojskami austro-węgierskimi o wzgórza nad Charzewicami i Gwoźdźcem. Nazwiska pochowanych 
nie są znane. 

Cmentarz powstał według projektu architekta Roberta Motki, na planie wydłużonego sześcioboku o powierzchni około 
46 m2 (dane z dokumentacji konserwatorskiej) . Jest otoczony ogrodzeniem z betonowych słupów, które pierwotnie były 
połączone żelaznym łańcuchem. Na wprost wejścia znajduje się prostokątna mogiła ziemna oraz pomnik w formie 
postumentu zwieńczonego betonową bryłą z profilowanym na licu krzyżem lotaryńskim.

W archiwalnej dokumentacji austriackiej cmentarz określony jest jako Kameradschaftsgrab, w polskiej dokumentacji 
międzywojennej jako wspólny grób koleżeński. W opracowaniach współczesnych stosowane jest określenie mogiła 
zbiorowa (karta ewidencyjna dokumentacji konserwatorskiej z 2013 roku; Schubert 2020) oraz cmentarz (Duda 1995, 
Frodyma 2017, Wikipedia i inne).

Cmentarz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków gminy Zakliczyn.

9. Dodatkowe informacje

(1)

Cmentarz należy do grupy ponad 400 cmentarzy wojskowych założonych w latach 1915-1918 na obszarze dawnej Galicji 
Zachodniej przez austriacki Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Leży na terenie VIII
Okręgu Cmentarnego Brzesko, którego kierownikiem artystycznym i głównym projektantem był Robert Motka.

(2)

W dokumentacji archiwalnej do cmentarza mylnie przypisano imienną listę 29 żołnierzy austro-węgierskich 
pochowanych na leżącym nieopodal cmentarzu nr 288. Informacja o tej pomyłce podana jest w dokumentacji 
konserwatorskiej z 2013 roku.
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