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Nazwa obiektu

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Kategoria

powstanie wielkopolskie 1918-1919
1918
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

DŁUŻYNA

GRÓB POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….
indywidualny
1

WIELKOPOLSKIE / LESZCZYŃSKI / WŁOSZAKOWICE
CMENTARZ PARAFIALNY

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego
Apostoła w Dłużynie / 301307_2.0003.338

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

W głębi cmentarza, na lewo od głównej alejki, 4 rząd /
51°58'8.78"N
"N 16°22'28.1"E (51.969106, 16.374472)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY (2 osoby): Stachowski
Jan, Poloszyk Stanisław

Datowanie

ok. 1919 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

178 cm x 192 cm x 73 cm

Materiał

Ziemna, granit, marmur

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła ziemna, okolona granitowym krawężnikiem, w szczycie granitowa tablica
ustawiona pionowo, przed nią marmurowa tablica, położona na płasko na grobie.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – obramienie: 178 x 192 x 17, o głęb. 12.
Tablica pionowa: 86 x 6 x 59, wsparta z tyłu przez 2 podpórki: 5 x 26 (u dołu) i 12 (u góry)
x 51; tablica leżąca: 62 x 42 x 2
--Inskrypcje:
Tablica pionowa:
Ranni na powstaniu WLKP.
zmarli w szpitalu w Osiecznie
ś.p. Jan Stachowski
† 30.5.1919
ś.p. Stanisław Poloszyk
† 11.6.1919
W.o.r.i.d.P.
Parafianie 1930 r.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły bardzo dobry.

Tablica leżąca – o identycznej treści
Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
Bibliografia
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat Powstania Poloszyk Stanisław – ur. 1902 r. w Krobi, zmarł w Poznaniu
Wielkopolskiego, Koszalin 2009 (pozycje 1597, 1839)
z chorób 29.08.1919 r.; alternatywne nazwiska w Liście
strat…: Polaszek, Polaszyk, Poloszyk, Połoszyk, Polaszczyk.
Stachowski Jan – ur. 1897 lub 1888 r., poległ między
29.01.1919 a 30.06.1919 r. pod Klonowcem.

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 14.06.2017 r. – w
wersji elektronicznej.
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