
Jangrot, cmentarz wojenny z I wojny światowej

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz

2. Współrzędne

50.32865 19.72667

3. Położenie administracyjne

gmina Trzyciąż, powiat olkuski, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 395-o, leśnictwo Trzyciąż, 
nadleśnictwo Miechów, RDLP Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

1696

6. Data weryfikacji terenowej

21 kwietnia 2016 oraz 27 października 
2022 r.

7. Kod w dokumentacji

Jangrot-02-342

8. Opis

Cmentarz znajduje się na południowym skraju Lasu Jangrockiego, w pobliżu zabudowań przysiółka Cieplice. Spoczywa na
nim 2575 żołnierzy: 2014 z armii austro-węgierskiej i 561 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych na skutek 
odniesionych ran podczas walk prowadzonych w listopadzie i grudniu 1914 r. Pod względem liczby pochowanych jest to 
największa nekropolia wojenna z czasów I wojny światowej na terenie północnej Małopolski (informacja na tablicy). 
Znane są nazwiska 122 pochowanych (wykaz patrz Pałosz 2012: 380). 

Pierwotny wygląd cmentarza nie jest znany. Istnieje przypuszczenie, że początkowo znajdowała się tutaj duża, zbiorowa 
mogiła żołnierska (ok. 1800 pochowanych), wokół której Austriacy rozpoczęli budowę cmentarza, który prawdopodobnie 
nie został ukończony. W okresie międzywojennym w ramach tzw. akcji komasacyjnej przeniesiono w to miejsce szczątki z
likwidowanych cmentarzy w Michałówce i Jangrocie (tzw. Jangrot II) oraz z prowizorycznych grobów w Zarzeczu, 
Gołaczewach i Wielmoży. W 1937 roku przeprowadzony został remont cmentarza, podczas którego uformowano i 
odarniowano mogiły oraz ustawiono pięć dębowych krzyży. Obecny wygląd nekropolii jest w większości wynikiem 
rekonstrukcji z końca XX i początku XXI wieku. Metalowe ogrodzenie przęsłowe pochodzi z lat 1998-1999 i nie wiadomo 
do końca, czy pokrywa się z pierwotnym zasięgiem założenia, które prawdopodobnie było otoczone wałem ziemnym. 
Dwa rzędy drewnianych, łacińskich i dwuramiennych krzyży we wschodniej części cmentarza ustawiono podczas 
renowacji w 2009 roku. Pomiędzy nimi znajdują się relikty kilku drewnianych krzyży z okresu międzywojennego. W głębi 
stoi drewniany krzyż upamiętniający poległych żołnierzy ze słowackiej Orawy (napis na metalowej tabliczce: Oravci/ 
padlym /vo Velkej vojne/ 1914 JANGROT 2014). Krzyż został odsłonięty podczas uroczystości niepodległościowych 11 
listopada 2014 roku, w obecności przedstawicieli władz lokalnych oraz słowackiej delegacji z Orawy. W ostatnich latach 
przed wejściem na cmentarz ustawiono drewnianą dzwonnicę.

9. Dodatkowe informacje

Walki prowadzone w tym rejonie podczas I wojny światowej stanowiły część tzw. bitwy jurajskiej, która toczyła się na 
obszarze pomiędzy Krakowem i Częstochową od 16 listopada do połowy grudnia 1914 roku. W jej wyniku wojska austro-
węgierskie przy wsparciu niemieckim zatrzymały trwającą od dłuższego czasu rosyjską ofensywę na zachód. W tej okolicy
szczególnie zacięte boje zostały stoczone między innymi o leżące nieopodal miejscowości Jangrot i Gołaczewy.
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Drewniane krzyże ustawione podczas renowacji cmentarza w 2009 
roku

Stare krzyże z okresu międzywojennego

https://zabytek.pl/pl/obiekty/cmentarz-wojenny-zolnier-922243
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Stary krzyż z nazwiskiem żołnierza węgierskiego (Janos Balazs), 2016r.

Nowy krzyż ustawiony na miejscu starego w 2018 roku, fotografia z 
2022 r.

Krzyż upamiętniający żołnierzy ze słowackiej Orawy

Dzwonnica przed cmentarzem


