
Zadroże, cmentarz wojenny z I wojny światowej

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

50.28576 19.75426

3. Położenie administracyjne

gmina Trzyciąż, powiat olkuski, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Oddział 444-c, leśnictwo Trzyciąż, 
nadleśnictwo Miechów, RDLP Kraków

5. Numer działki ewidencyjnej

542

6. Data weryfikacji terenowej

4 listopada 2017, 26 maja 2022 r.

7. Kod w dokumentacji

Zadroze-01-347

8. Opis

Cmentarz znajduje się w zachodniej części kompleksu leśnego położonego pomiędzy Sułoszową i Zadrożem i 
nazywanego potocznie lasem zadroskim. Pierwotnie pochowano tutaj 1054 żołnierzy: 849 z armii austro-węgierskiej i 
201 z armii rosyjskiej, poległych lub zmarłych na skutek odniesionych ran podczas walk prowadzonych w listopadzie i 
grudniu 1914 roku. W okresie międzywojennym w ramach tzw. akcji komasacyjnej do Zadroża przeniesiono szczątki z 
likwidowanych cmentarzy w Sąspowie (700), Sułoszowej (ok. 190), Rabsztynie i Pieskowej Skale (66). W sumie spoczywa 
więc tutaj około dwóch tysięcy poległych. Znane są nazwiska siedmiu pochowanych.

Historyk Jerzy Pałosz podaje, że jest to jedyny duży cmentarz wojenny z I wojny światowej na terenie północnej 
Małopolski, który zachował do naszych czasów swój oryginalny układ przestrzenny. Cmentarz został założony na planie 
zbliżonym do prostokąta zamkniętego od strony południowej łukiem. Jego powierzchnia szacowana wynosi około 800 
m2 (pomiar z Geoportalu). Całość otacza wał ziemny, na którym w miejsce pierwotnego, drewnianego ogrodzenia 
ustawiono metalowe ogrodzenie przęsłowe z dwuskrzydłową bramką wejściową od strony północnej. Przy bramce 
tablica informacyjna.

Głównym elementem cmentarza jest kopiec ziemny, na którym ustawione są trzy drewniane krzyże łacińskie. Po bokach 
kopca stoją dwa krzyże prawosławne. Po obu stronach alejki prowadzącej od wejścia do kopca rozmieszczonych jest po 
5 zbiorowych mogił oznaczonych drewnianymi krzyżami. Krzyże na kopcu i na mogiłach zostały ustawione w 2009 roku i 
są replikami pierwotnych krzyży dębowych, które nie przetrwały do naszych czasów. Pod sosną w środkowej części 
cmentarza stoi krzyż z metalowych rur.

9. Dodatkowe informacje

(1)

Napis na tablicy informacyjnej przy cmentarzu:

„Cmentarz Wojenny w Zadrożu/ Wierni przysiędze i obowiązkowi/ W boju krew swoją i życie oddali/ Bez względu na to, 
czy na dziejów szali/ Wrogiem nam, czy też przyjacielem byli/ Jako żołnierze wzorowi na wieczną pamięć zasłużyli/ H.H./ 

Projekt cmentarza z 1917 r./ 
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Cmentarz był projektowany i zbudowany przez Kreiqsgraber — Abteilung des k.u.k./ Kreiskommandos Olkusz w 1917-18 
r./ jako cmentarz nr 5 w Sułoszowej./ Spoczywają tu żołnierze 1 armii Austro/ Węgierskiej z V Pozońskiego/ X 
Przemyskiego korpusu, narodowości/ węgierskiej, polskiej, czeskiej, słowackiej,/ niemieckiej i ukraińskiej oraz żołnierze/ 
9 armii Rosyjskiej z korpusu Gwardii/ (Grenadierski i Semenowski pułk lejb gwardii), którzy polegli w czasie walk 
trwających na/ tym terenie w listopadzie 1914 r./ Na cmentarzu znajduje się jedna imienna/ mogiła, kpt. Turnera z 12 
pułku piechoty”.

(2)

Ogólne informacje o bitwie jurajskiej, cytat za: Dziechciarz, Sypień 2015 s. 151:

„W ogólnym zarysie linia frontu na terenie powiatu olkuskiego przebiegała przez Żarki, Włodowice, Kromołów, Pilicę i 
Wolbrom, a na terenie obecnego powiatu olkuskiego wzdłuż linii: Wolbrom, Gołaczewy, Jangrot, Zadroże, a potem 
Sułoszowa i Skała, gdzie linia frontu skręcała na wschód.

Od połowy listopada krwawe walki toczyły się w okolicach miejscowości Jangrot i Zadroże oraz w okolicach Pilicy. Dzień 
później, 17 listopada walki przybrały na sile. W rejonie Skały rozpoczął się kontratak wojsk austro-węgierskich, które 
zajęły wzgórza na południowy wschód od Wolbromia. Węgierska 37 Dywizja Piechoty Honvedu toczyła zacięty bój w 
okolicach Jangrota, a 5 Dywizja Piechoty po ciężkich walkach zajęła Gołaczewy. Dzień później po ostrzale artyleryjskim 
podjęto nieudany szturm na Wolbrom.

Po 23 listopada krwawe walki pozycyjne były nadal prowadzone w rejonie Zadroża, a po dwudniowej przerwie także w 
rejonie wsi Jangrot. W dniu 28 listopada wojska austriackie zaatakowały pozycje rosyjskie w rejonie Mszany Dolnej, co 
zmusiło obie armie do przegrupowania sił. Bitwa jurajska dobiegała końca”.

(3)

Na tablicy informacyjnej przy cmentarzu podano, że znajduje się na nim imienna mogiła kpt. Turnera z 12 pułku 
piechoty, na żadnej z mogił nie odnaleziono jednak tabliczki imiennej.

(4)

Droga prowadząca do cmentarza to fragment tzw. Olkusianki, starego traktu łączącego Zadroże z Sułoszową, 
zaznaczonego m.in. na tzw. Mapie Kwatermistrzostwa z połowy XIX w. Idąc Olkusianką w stronę Zadroża, po minięciu 
cmentarza i przejściu niecałego kilometra można dojść do dwóch stojących obok siebie krzyży.
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11. Dodatkowe fotografie obiektu
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Ogrodzenie cmentarza, narożnik pn.-zach. Bramka wejściowa

Ogólny widok cmentarza od strony bramki Drewniane krzyże z 2009 roku na mogiłach zbiorowych

Metalowy krzyż na wprost wejścia Krzyże na kopcu ziemnym


