
Masłomiąca, cmentarz wojenny z I wojny światowej

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

50.17448 19.99164

3. Położenie administracyjne

gmina Iwanowice, powiat krakowski, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 391-d, leśnictwo Goszcza, 
nadleśnictwo Miechów, RDLP Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

1/140

6. Data weryfikacji terenowej

26 sierpnia 2022 r.

7. Kod w dokumentacji

Maslomiaca-01-343

8. Opis

Cmentarz znajduje się na skraju uroczyska leśnego Przy Studzience, przy drodze z Zerwanej do Woli Więcławskiej. W 
jednej zbiorowej mogile spoczywa na nim 210 żołnierzy z armii austro-węgierskiej (209) i rosyjskiej (1), poległych lub 
zmarłych na skutek odniesionych ran podczas walk prowadzonych w listopadzie 1914 roku. Nazwiska pochowanych nie 
zostały ustalone. W centralnym miejscu cmentarza stoi drewniany krzyż, przed którym umieszczono betonowy 
postument z kamienną płytą pamiątkową z napisem: MIEJSCE PAMIĘCI/ ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH/ W I-EJ WOJNIE 
ŚWIATOWEJ. Po dwóch stronach krzyża ustawione są krzyże stalowe. Całość otacza drewniane ogrodzenie sztachetowe. 
Cmentarz został odtworzony w czasach współczesnych w sposób nawiązujący do oryginalnych planów (m.in. układ z 
trzema krzyżami). Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku na jego miejscu rósł las jesionowy, co 
zostało udokumentowane w materiałach konserwatorskich z 1996 roku. Historyk Jerzy Pałosz podaje, że współczesna 
aranżacja przestrzenna cmentarza odpowiada jego pierwotnemu układowi (Pałosz 2012: 271).

9. Dodatkowe informacje

Nazwa Przy Studziance użyta w karcie ewidencyjnej posiada prawdopodobnie charakter lokalny i nie występuje na 
mapach ani w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Pierwotny plan cmentarza, ilustracja w karcie ewidencyjnej z 1996 roku (materiały NID)


