
Goszcza, cmentarz wojenny z I wojny światowej

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz

2. Współrzędne

50.19760 20.02886

3. Położenie administracyjne

gmina Kocmyrzów-Luborzyca, powiat 
krakowski, województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 381-b, leśnictwo Goszcza, 
nadleśnictwo Miechów, RDLP Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

469

6. Data weryfikacji terenowej

4 listopada 2017, 26 sierpnia 2022 r.

7. Kod w dokumentacji

Goszcza-01-341

8. Opis

Cmentarz znajduje się około 3 km na północny zachód od Goszczy, na zachodnim skraju lasu Kochanówka, w pobliżu 
zabudowań Zalesia (granica Goszczy i Zalesia biegnie pobliskim skrajem lasu). W dwóch mogiłach zbiorowych spoczywa 
na nim 124 żołnierzy: 83 z armii austro-węgierskiej i 41 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych na skutek odniesionych 
ran w czasie walk stoczonych w tej okolicy w listopadzie 1914 roku. Znane są nazwiska 83 żołnierzy (17 pewnych, 
pozostałe prawdopodobne). Na dwóch mogiłach ziemnych ustawione są drewniane krzyże: łaciński i prawosławny. Na 
krzyżach zafoliowane kartki z ogólną informacją o mogile oraz z wykazem poległych. Cmentarz jest otoczony 
ogrodzeniem z brzozowych żerdzi.

9. Dodatkowe informacje

(1)

Przynależność poległych do jednostek (za wykazem umieszczonym na krzyżach):

- żołnierze armii austro-węgierskiej: 9 Pułk Piechoty Honwedu (50 nazwisk prawdopodobnych)

- żołnierze armii rosyjskiej: 11 Fanagoryjski Pułk Grenadierów (16 nazwisk pewnych i 16 prawdopodobnych), 92 
Pieczorski Pułk Piechoty (1 nazwisko)

(2)

Protokoły z lustracji dokonanej na początku lat dwudziestych XX wieku wspominają o dewastacji cmentarza, w tym o 
zniknięciu ogrodzenia i krzyży. 

(3)

Las na północ od cmentarz nosi nazwę Spoczynek (PRNG), co być może ma związek z miejscem pochówku poległych 
żołnierzy.

(4)

W dokumentacji konserwatorskiej z 1996 roku cmentarz jest opisywany jako mogiła zbiorowa.
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Krzyż na mogile północnej (rosyjskiej)

Krzyż na mogile południowej (austro-węgierskiej) Wykaz poległych na krzyżu na mogile południowej

https://zabytek.pl/pl/obiekty/mogila-wojenna-z-1914-r.-678779
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Cmentarz w listopadzie 2017 roku

Krzyż na mogile, 1997 rok, fotografia z karty ewidencyjnej (NID) Belka starego krzyża, 1997 rok, fotografia z karty ewidencyjnej (NID)


