
„Remont cmentarza wojennego nr 198 z okresu I wojny światowej w Błoniu”

Cmentarz objęty jest rejestrem zabytków: A-1227/M z 13.09.2010 roku i zlokalizowany na
działce nr 307 w Błoniu.

Łączny koszt zadania wynosi: 179.530,81 zł.

Na ten cel Gmina Tarnów pozyskała dofinansowanie:

1) w kwocie 54.918.47 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach Programu Groby i cmentarze wojenne w kraju,

2)  w  kwocie  13.000,00  zł  ze  środków  Województwa  Małopolskiego  w  formie
dotacji  celowej  dla  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  terenu  województwa
małopolskiego  podejmujących  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty
budowlane  obiektów  stanowiących  miejsca  pamięci –  w  ramach  konkursu pn.
„Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”,

3) w kwocie  36.000,00 zł  w ramach Porozumienia z dnia 20.09.2021 r. zawartego
z Wojewodą Małopolskim - dotacja celowa.

Łączne dofinansowanie: 103.918,47 zł

Wkład własny Gminy Tarnów: 75.612,34 zł

Realizację zadania zakończono w dniu 28.10.2021 r.

Cmentarz nr 198 w Błoniu o łącznej powierzchni 0,14 ha został założony w latach
1915-1917.  Stanowi  samodzielne  założenie  na  rzucie  prostokąta,  z  półkolistym
aneksem (absydą)  w  części  tylnej.  Cmentarz  od  frontu  ogrodzony  jest  metalową
balustradą między kamiennymi słupami. Pozostałe części otoczone są kamiennym
murem.  Wejście  prowadzi  przez  trójskrzydłową,  ażurową  bramkę.  W  aneksie
usytuowany  jest  pomnik  centralny  w  postaci  masywnego,  kamiennego  krzyża  na
podstawiez kamiennych ciosów. Na płaszczyznach krzyża wykute są motywy liści
dębu  oraz  data  „1914-1915”.  Groby  rozlokowane  są  symetrycznie  w  rzędach.
Nagrobki mają formę betonowych cokołów z krzyżami żeliwnymi oraz małych stell
z  wyodrębnionymi  na  licach  krzyżami.  Część  nagrobków  posiada  emaliowane
tabliczki  inskrypcyjne.  Wymaga  on  wykonania  remontu  ogrodzenia  wraz
z  elementami  metalowymi,  przeprowadzenia  regulacji  i  uzupełnienia  płyt
nagrobnych, remontu pomnika i usunięcia suchych gałęzi drzew.

Cmentarz wojenny nr 198 w Błoniu z okresu I wojny światowej wybudowany został
przez  Oddział  Grobów  Wojennych  C.  i  K.  Komendantury  Wojskowej  –  VI  Okręg
Tarnów wg projektu wiedeńskiego rzeźbiarza Heinricha Scholza z 1915 r. Położony
jest  na  północ  od  wsi,  po  wschodniej  stronie  drogi  prowadzącej  do  Zgłobic.  Na
cmentarzu  spoczywają  w siedmiu  grobach  zbiorowych  i  297  pojedynczych
żołnierze polegli w okolicy lub zmarli w wyniku ran, chorób zakaźnych w okresie od
17  do  20  grudnia  1914  r.  i  od  4  do  7  maja  1915  r.  w  liczbie  312,  w  tym:  208



żołnierzy  armii  austro-węgierskiej,  104  żołnierzy  rosyjskich.  Wśród  poległych
można  zobaczyć  wiele  nazwisk  włoskich  żołnierzy  należących  do
4.  Cesarskiego  Pułku  Strzelców  Tyrolskich.  Za  regularnymi  rzędami  nagrobków
z  małymi  żeliwnymi  krzyżami  stoi  monumentalny  pomnik  centralny.  Cmentarz
stanowi pamiątkę walk toczonych nad Białą i Dunajcem podczas I wojny światowej
w latach 1914 i 1915.

Cmentarze  wojenne  są  uważane  za  miejsca  podlegające  szczególnej  ochronie.
Żołnierze  polegli  na  polach  chwały  niezależnie  po  której  stronie  walczyli,  po
śmierci  w  tradycji  europejskiej,  stają  się  bohaterami  wojennymi.  Takim miejscem
pamięci jest cmentarz nr 198 w Błoniu, w gminie Tarnów.  Jest on jednym z ponad
100  cmentarzy  wybudowanych  na  terenie  obecnego  powiatu  tarnowskiego  po
zakończeniu  działań  wojennych.  Jest  przykładem  niezwykłych  zasad  pochowku
organizowanego  przez  Monarchię  Austro  –  Węgierską.  Zadanie  wpisuje  się
w  zakres  działań  mających  na  celu  zachowanie  miejsca  pamięci  narodowej
i  martyrologii,  będącego  świadectwem  wydarzeń  o  szczególnym  znaczeniu  dla
kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.
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