
WIELKA WOJNA NA JURZE
Cmentarz Wojenny Kroczyce Bleszczowa

Spoczywa tutaj 938 żołnierzy Wielkiej Wojny(652 Austriaków, 284 Rosjan i 2 
Niemców) poległych w trakcie walk na Jurze toczonych w listopadzie i grudniu 
1914 roku pomiędzy armiami Państw Centralnych ( Austro - Węgry  Niemcy) i 
Rosji.
Cmentarz został założony w latach 1917-1918 przez władze austriackie. Jako 
ostatni obiekt okręgu administracyjnego Olkusz docelowo miał  posiadać 
ciekawą i okazałą formę. Zamierzenia tego do roku 1928 nie udało się 
zrealizować i obiektu w projektowanym kształcie nigdy nie dokończono. 
Obecny kształt cmentarz uzyskał w okresie dwudziestolecia międzywojennego. 
Pierwotna liczba pochowanych tutaj była znacznie mniejsza, zwiększyła się w 
istotny sposób w drugiej Polowie lat trzydziestych  XX wieku, kiedy to władze 
II Rzeczpospolitej przeprowadziły planową akcję komasacji mogił i grobów 
wojennych. W jej trakcie do Kroczyc przeniesiono szczątki żołnierskie ze 
zlikwidowanych okolicznych mogił pierwotnych i mniejszych cmentarzy 
między innymi z Rzędkowic, Pradeł, Piaseczna, Lgoty Murowanej i Wygody. 
Wśród spoczywających tutaj żołnierzy jest wielu Czechów, Słowaków, 
Polaków, Austriaków, Ukraińców i Rosjan, ponieważ armie obu walczących 
stron były w znacznym stopniu wielonarodowe.
Pochowani w Kroczycach żołnierze walczyli w większości w ramach 
następujących jednostek wojskowych:
- Żołnierze austro – węgierscy z: 4,8,49 pułków piechoty, 20 i 36 pułków 
piechoty obrony Krajowej.
- Żołnierze rosyjscy z: 81,82,83.84,181,182,183,184 pułków piechoty, 
9,10,11.12 pułków Grenadierów.
Obecnie znane są jedynie dwa nazwiska żołnierzy tutaj spoczywających austro –
węgierskiego Bronisława Franka i niemieckiego Hermana Barby. Jeden z 
pochowanych Niemców był lotnikiem, pilotem lub obserwatorem samolotu 
zestrzelonego przez Rosjan w okolicach Irządz, pierwotnie spoczywał na 
cmentarzu w Pradłach skąd został przeniesiony do Kroczyc. Hermana Barby 
walczył w składzie 8 kompanii 5 Pułku Gwardii pieszej.
Test w oparciu P.K Orman „Wielka Wojna na Jurze” KRAKÓW 2008.
„Groby  żołnierzy są najlepszym kazaniem o pokoju”   Albert Schweitzer



Bleszczowa (także Bliszczowa) – wzniesienie . Znajduje się na 
południowy zachód od zwartych zabudowań wsi Kroczyce. Szczyt wznosi się na
wysokość około 340 m n.p.m., w odległości około 350 m od drogi krajowej nr 
78. Dojść do niego można od tej drogi ścieżką wśród pól. Szczyt Bleszczowej 
porasta las, zbocza pokryte polami uprawnymi są dobrym punktem widokowym.
Na północnych zboczach występują skałki wapienne. Na szczycie, wśród drzew 
znajduje się cmentarz wojenny w Kroczycach. Pochowano na nim 938 żołnierzy
poległych podczas I wojny światowej w listopadzie i grudniu 1914 roku. 

        

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_78_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_78_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_w_Kroczycach




Panorama Kroczyc z punktu widokowego –Wzgórze  Bleszczowa


