
Charzewice, cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 290

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.87750, 20.76341

3. Położenie administracyjne

gmina Zakliczyn, powiat tarnowski, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 136-c, 114-b; leśnictwo 
Melsztyn, nadleśnictwo Brzesko, RDLP 
Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

475, 476

6. Data weryfikacji terenowej

20 października 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Charzewice-03-1102

8. Opis

Cmentarz znajduje się około 1,2 km na północny wschód od Charzewic, w Czarnym Lesie, przy drodze gruntowej do 
Gwoźdźca. W 9 mogiłach zbiorowych i 46 pojedynczych spoczywa na nim 109 żołnierzy armii austro-węgierskiej z 80 
Galicyjskiego Pułku Piechoty i 30 Batalionu Strzelców Polowych oraz 52 nieznanych żołnierzy armii rosyjskiej, poległych 
lub zmarłych podczas ciężkich walk stoczonych 19 i 20 listopada 1914 roku o wzgórza nad Charzewicami i Gwoźdźcem. 
Znane są nazwiska 12 pochowanych (nazwiska zachowane w materiałach archiwalnych, na cmentarzu brak tabliczek 
imiennych).

Cmentarz powstał według projektu architekta Roberta Motki. Zajmuje powierzchnię 1543 m2 (dane z dokumentacji 
konserwatorskiej) i składa się z trzech kwater (północnej, środkowej i południowej), leżących po obu stronach drogi do 
Gwoźdźca (kwatera północna i środkowa powyżej drogi, południowa poniżej). Kwatery ogrodzone są betonowymi 
słupami połączonymi żelaznym łańcuchem. W kwaterze północnej znajduje się fragment ogrodzenia w formie 
kamiennego muru. W wejściach umieszczone są bramki zamykane dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów 
(kwatera północna) i drewnianych sztachet (kwatera południowa). 

Głównym elementem nekropolii jest usytuowany w kwaterze północnej kamienny pomnik w formie wysokiego, 
stopniowanego słupa, otoczonego pergolą. Na górnych elewacjach pomnika umieszczone są cztery kamienne krzyże 
greckie. W dolnej części wmurowano tablice pamiątkowe z wyrytym małym krzyżem maltańskim i napisami:

Tablica 1:

„1914/ DER TRANEN MUSST IHR WEHREN./ KEIN LEBEN HAT BESTAND./ WOHL DEM, DER STARB IN EHREN/ FUR KAISER 
UND VATERLAND.”

Tablica 2:

„1914/ ERDE, ICH WAR DIR GUT -/ ERDE DU TRANKST MEIN BLUT/ ERDE, ICH STARB FUR DICH- ERDE NUN SCHIRMST DU 
MICH”.
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Ogólny widok na teren cmentarza: kwatera środkowa i północna z pomnikiem



Tłumaczenie niemieckich napisów z tablic pamiątkowych na górnym pomniku (za: Roman Frodyma, Cmentarze 
wojenne…, s. 326):

Tablica 1:

„Nie wolno wam ronić łez/ Żaden żywot nie trwa wiecznie/ Oprócz tego, który poległ w chwale/ Za Cesarza i Ojczyznę.”

Tablica 2:

„Ziemio byłem Ci wierny/ Ziemio piłaś moją krew/ Ziemio umarłem dla Ciebie/ Ziemio teraz okrywasz mnie.”

W tej kwaterze znajdują się także dwa groby oficerskie, wkomponowane w mur ogrodzenia za pomnikiem. 

Po przeciwległej stronie, w kwaterze dolnej, usytuowany jest betonowy pomnik w formie krzyża łacińskiego na 
dwustopniowym cokole. Obydwa pomniki, górny i dolny, tworzą oś założenia, wzdłuż której prowadzi alejka łącząca 
kwatery. 

Nagrobki na cmentarzu w różnych formach: 1/ betonowe stele zwieńczone żeliwnymi krzyżami maltańskimi i 
lotaryńskimi (kwatera środkowa), 2/ stele z wnęką o różnym kształcie, zwieńczone krzyżem łacińskim (kwatera 
południowa). 

Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-134/M z 28 marca 2008 r.).

9. Dodatkowe informacje

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. Jest 
uważany za najpiękniejszą nekropolię wojenną w tym okręgu.
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Kwatera północna z pomnikiem Górna część pomnika z krzyżami greckimi

Dolna część pomnika w formie pergoli Mogiły oficerskie w kwaterze północnej

Tablica na pomniku (1) Tablica na pomniku (2)
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Widok spod pomnika wzdłuż osi założenia, w kolejności: bramka do 
kwatery północnej, kwatera środkowa, bramka do kwatery środkowej,
droga przecinająca założenie, bramka do kwatery południowej, krzyż 
zamykający oś.

Fragment ogrodzenia: betonowy słup z żelaznym łańcuchem

Kwatera środkowa, mogiły austro-węgierskie z krzyżami maltańskimi

Kwatera środkowa, mogiły rosyjskie z krzyżami lotaryńskimi
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Ogólny widok kwatery południowej Kwatera południowa - bramka wejściowa, w głębi pomnik w formie 
betonowego krzyża na postumencie

Kwatera południowa - nagrobki w formie "kapliczkowej" - betonowe 
stele z wnękami zwieńczone krzyżem

Kwatera południowa - fragment ogrodzenia

Plan cmentarza, przedwojenna dokumentacja Wojskowego Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, Archiwum Narodowe w Krakowie
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Pierwsze strony imiennego wykazu pochowanych, przedwojenna 
dokumentacja Wojskowego Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, 
Archiwum Narodowe w Krakowie



Fotografie cmentarza z dokumentacji konserwatorskiej z 1987 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
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Fotografia pomnika Widok spod pomnika wzdłuż osi założenia,

Wejście na kwaterę środkową i północną Wejście na kwaterę południową


