
Sobolów (Zonia), cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 340

1. Kategoria

Miejsca pamięci, I wojna, cmentarz 
wojskowy

2. Współrzędne

49.89599, 20.36985

3. Położenie administracyjne

gmina Łapanów, powiat bocheński, 
województwo małopolskie

4. Położenie administracyjne leśne

Poza administracją Lasów 
Państwowych

5. Numer działki ewidencyjnej

607

6. Data weryfikacji terenowej

20 października 2020 r.

7. Kod w dokumentacji

Sobolow-01-1111

8. Opis

Cmentarz znajduje się w północno-wschodniej części Sobolowa, w przysiółku Zonia. W 18 grobach zbiorowych i 6 
pojedynczych spoczywa na nim 324 żołnierzy (178 z armii austro-węgierskiej i 146 z armii rosyjskiej), poległych lub 
zmarłych w trakcie walk prowadzonych w tym rejonie podczas operacji limanowsko-łapanowskiej w grudniu 1914 roku. 
Znane są nazwiska 174 pochowanych. 

Cmentarz został założony według projektu architekta Franza Starka, na planie prostokąta o powierzchni 528 m2 (dane z 
dokumentacji konserwatorskiej). Od strony północno-wschodniej jest ogrodzony pełnym murem kamiennym z 
betonową nakrywą, z pozostałych stron – kamiennymi słupami połączonymi podmurówką i płotem z metalowych 
sztachet. Wejście od strony południowo-zachodniej, zamykane dwuskrzydłowymi wrotami z żelaznych prętów, 
zwieńczonymi krzyżem łacińskim.

Na wprost wejścia, na tle podniesionego odcinka muru, ustawiony jest wysoki, drewniany krzyż z motywami promieni, 
nakryty dwuspadowym zadaszeniem. Groby rozmieszczone w rzędach prostopadłych do głównej osi cmentarza. 
Nagrobki w różnych formach: 1/ żeliwne, ażurowe krzyże łacińskie z motywem miecza i krzyża maltańskiego z wieńcem 
laurowym, 2/ żeliwne, ażurowe krzyże lotaryńskie, 3/ krzyże łacińskie z metalowych prętów o trójdzielnych 
zakończeniach ramion, 4/ krzyże lotaryńskie z metalowych prętów o ostro zakończonych ramionach. Emaliowane 
tabliczki imienne: prostokątne, umieszczone na cokołach żeliwnych krzyży ażurowych oraz owalne, na skrzyżowaniu 
ramion krzyży z metalowych prętów.

Cmentarz jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej. A-1476/M z 17 sierpnia 2017 r.).

9. Dodatkowe informacje

Informacje dodatkowe

(1)

Cmentarz należy do grupy ponad 400 cmentarzy wojskowych założonych w latach 1915-1918 na obszarze dawnej Galicji 
Zachodniej przez austriacki Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie. Leży na terenie IX 
Okręgu Cmentarnego Bochnia, którego kierownikiem artystycznym i głównym projektantem był Franz Stark. 
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(2)

Informacje o walkach w tym rejonie, cyt. za Wikipedią:

7 grudnia Rosjanie obsadzili wzgórza na zachód od Stradomki w miejscowościach Sobolów, Gierczyce i Nieprześnia. 
Atakujące od strony Łapanowa i doliny Stradomki wojska austro-węgierskie zdobywały je przez kilka dni. Po 
kilkudniowych niezwykle zaciętych walkach Austriacy zdobyli pozycje rosyjskie na wzgórzach w miejscowościach 
Buczyna, Grabina, Stradomka, Sobolów, Chrostowa, Kamyk, Wola Nieszkowska, Nieprześnia wypierając ich z tych 
miejscowości. 13 grudnia Rosjanie rozpoczęli odwrót dalej na wschód.
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Bramka wejściowa Centralny krzyż
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Żeliwne, ażurowe krzyże na betonowych postumentach z 
emaliowanymi tabliczkami z wykazem nazwisk na grobach żołnierzy 
austro-węgierskich

Krzyże z żelaznych prętów z emaliowanymi tabliczkami imiennymi na 
grobach żołnierzy austro-węgierskich

Żeliwny, ażurowy krzyż lotaryński na grobie 
żołnierzy rosyjskich

Drewniany krzyż przydrożny w pobliżu cmentarza



Materiały z dokumentacji Wojskowego Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi, Archiwum Narodowe w Krakowie:
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Strona pierwotnego wykazu pochowanych

Karta ewidencyjna poległego żołnierza

Plan cmentarza z numeracją grobów



Fotografie cmentarza z dokumentacji konserwatorskiej z 1988 roku, materiały Narodowego Instytutu Dziedzictwa:
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