
Maszków, cmentarz wojenny z I wojny światowej

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

50.20601 19.98723

3. Położenie administracyjne

gmina Iwanowice, powiat krakowski, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 387-a, leśnictwo Goszcza, 
nadleśnictwo Miechów, RDLP Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

340

6. Data weryfikacji terenowej

4 listopada 2017, 26 sierpnia 2022 r.

7. Kod w dokumentacji

Maszkow-01-344

8. Opis

Cmentarz znajduje się w północno-wschodniej części Lasu Maszkowskiego. Spoczywają na nim żołnierze armii austro-
węgierskiej i rosyjskiej, polegli lub zmarli w wyniku odniesionych ran podczas walk prowadzonych w listopadzie 1914 
roku. Liczba pochowanych żołnierzy jest różna w zależności od opracowania i wynosi od 566, w tym 406 z armii austro-
węgierskiej i 160 z armii rosyjskiej (Pałosz 2012: 262), przez 584 (karta ewidencyjna cmentarza) po 1500 (liczba podana 
na pomniku na cmentarzu). Dwie pierwsze liczby wynikają z ustaleń archiwalnych, liczba 1500 pochodzi z wyników 
badań z użyciem georadaru, przeprowadzonych na zlecenie gminy Iwanowice. Znane są nazwiska pięciu pochowanych.

Cmentarz jest otoczony współczesnym ogrodzeniem z granitowych słupków o nieregularnym kształcie. Teren w obrębie 
ogrodzenia został wtórnie wyrównany i nie ma na nim śladów mogił ziemnych, które są widoczne na dokumentacji 
fotograficznej w karcie ewidencyjnej z 1996 roku. W sposób symboliczny miejsca pochówku wyznaczają: metalowy krzyż 
na kamiennym postumencie z datą XI 1914 oraz dwa pomniki w formie granitowych płyt, na których ustawione są 
wykonane z tego samego materiału ściany pomnikowe z prześwitem w kształcie krzyża i inskrypcjami. 

Treść inskrypcji na pomniku 1: MIEJSCE BITWY/ I WIECZNEGO SPOCZYNKU/ OK. 1500 ŻOŁNIERZY ARMII/ AUSTRO-
WĘGIERSKIEJ/ I ROSYJSKIEJ/ POLEGŁYCH W LISTOPADZIE 1914 R. oraz: PAMIĘCI ŻOŁNIERZY/ POLEGŁYCH/ 18 LISTOPADA 
1914 ROKU.

Treść inskrypcji na pomniku 2: W OKOLICACH TEGO MIEJSCA/ 18 LISTOPADA 1914 ROKU/ VI KORPUS GEN. ARTURA 
ARZA/ TOCZĄC CIĘŻKI BÓJ/ ZOSTAŁ POWSTRZYMANY PRZEZ/ X I XVIII KORPUS ROSYJSKI/ DZIĘKI WSPARCIU DZIEWIĘCIU/ 
BATALIONÓW PROWADZONYCH/ PRZEZ PŁK. KAROLA PIASECKIEGO/ I SZARŻOM 11 DYW. KAWALERII/ WĘGIERSKIEJ/ 
ARMIA AUSTRO-WĘGIERSKA/ ODNIOSŁA ZWYCIĘSTWO/ NAD WOJSKAMI ROSYJSKIMI/ W SZEREGACH OBYDWU ARMII/ 
WALCZYŁO WIELU PRZYMUSOWO / WCIELONYCH POLAKÓW. 

Do granitowego słupka przy metalowym krzyżu przymocowana jest tabliczka z napisem: st. szeregowy, t. kapral/ ISTVAN 
RUSZ/ 3 stycznia 1886 r. + 26 listopada 1914 r./ ku wiecznej pamięci/ bohatersko poległemu żołnierzowi/ 10. Pułku 
Piechoty Królestwa Węgierskiego/ - węgierscy i węgiersko-polscy potomkowie/ 26 maja 2017 r.

9. Dodatkowe informacje
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Ogólny widok terenu cmentarza



(1)

W pracy poświęconej działaniom wojennym na Jurze prowadzonym jesienią i zimą 1914 roku, Krzysztof i Piotr 
Ormanowie przytaczają fragment dziennika bojowego węgierskiego 25 Pułku Piechoty, zajmującego w tamtych dniach 
pozycje przy Lesie Maszkowskim. W dzienniku opisane są m.in. walki, jakie toczyły się 24 listopada o pobliskie wzgórze 
349 i leżący na jego stokach folwark, który Rosjanie zamienili w silny punkt oporu. Po nocy spędzonej przez żołnierzy w 
ciężkim boju: „24 listopada słońce wzeszło krwistoczerwone i oświetliło pobojowisko na wzgórzu 349. Przed 
gnieżdżącymi się na skraju lasu „Lučeńcami” (potoczne określenie żołnierzy pułku, którego komenda uzupełnień mieściła
się w Lučecu – przyp. red.) położone były, oddalone ledwo o 500 kroków, ruiny zniszczonego folwarku. Tam w ukryciu 
znajdował się rosyjski oddział karabinów maszynowych, nieprzerwanie strzelając z ruin do naszych atakujących żołnierzy.
Dzięki Oblt. (Oberleutnant - porucznik, przyp. red) Reichelowi ten śmiały i niebezpieczny oddział, pokryty gęstym ogniem 
naszej kompanii, został wzięty do niewoli. Wraz ze świtaniem nastała cisza. Bataliony wgryzły się mocno w ziemię tam, 
dokąd udało im się dotrzeć, i tylko rosyjska artyleria ostrzeliwała nasze pozycje silnym ogniem z flanki. Brak 
regulaminowych pozycji przyczynił się w tym przypadku do powstania dotkliwych strat” (cyt. za: Orman Krzysztof, Orman 
Piotr 2015: 429, tam większy fragment dziennika z opisem walk w rejonie Lasu Maszkowskiego).

(2)

Jerzy Pałosz podaje, że według dokumentacji austro-węgierskiej na cmentarzu w 35 mogiłach zbiorowych pochowano 
406 żołnierzy własnej armii oraz 160 żołnierzy armii rosyjskiej (w sumie 566). Brak jest dla tego cmentarza późniejszej 
dokumentacji polskiej. U tego samego autora znajdziemy informację, że cmentarz w Maszkowie był jednym z 18 
cmentarzy wojennych dawnego powiatu miechowskiego, przeznaczonych w okresie międzywojennym do likwidacji w 
ramach akcji komasacyjnej. Na przeszkodzie w realizacji tych planów stanął wybuch II wojny światowej (Pałosz 2012: 223,
239, 262). 
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Metalowy krzyż na postumencie Tabliczka pamiątkowa Istvana Rusza
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Pomnik 1 Pomnik 2

Fotografie z listopada 2017 r.
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Fotografie z karty ewidencyjnej z 1996 roku, na zdjęciach widoczne są nieistniejące obecnie mogiły ziemne (materiały NID)


