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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

DOBRZYCA

GRÓB KAZIMIERZA ŚNIATAŁY
Kategoria

wojna polsko-bolszewicka
bolszewicka 1920 r.
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

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

WIELKOPOLSKIE / PLESZEWSKI / DOBRZYCA
CMENTARZ PARAFIALNY ul.
u Cmentarna

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tekli w Dobrzycy /
302003_4.0001.
302003_4.0001.41

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Rząd 1, grób 8, po wschodniej stronie głównej alejki /
51°52'20.6"N 17°36'13.2"E (51.872392, 17.603672)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO Śniatała Kazimierz

Datowanie

ok. 1920 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY
Cmentarz wpisany do Gminnej
Gmin Ewidencji Zabytków (pod
nr. 40)

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

78 cm x 159 cm x ok. 150 cm

Materiał

Ziemna, piaskowiec

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób o charakterze ziemnym, ujęty w wysokie obramienie, ze stelą w szczycie.
Całość urządzenia o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – 78 x 159 x 28 i o średniej
grub. 12; od frontu 2 słupki: 16,5 x 16,5 x 29.
Cokół: 66 x 23 x 40; stela: 56 x 13 x 110.
W górnej części steli zdjęcie K. Śniatały ujęte w wieniec wawrzynowy, z przywieszonym
od dołu Orderem Virtuti Militari na wstążce; zdjęcie o szer. 10,5 i wys. 15,5.
--Inskrypcja nagrobna:
Ś. P.
Kazimierz Śniatała
porucznik i D-ca 11 komp.
1. pułku Strz. Wlkp.
kawaler orderu Virtuti Militari
i krzyża Walecznych
ur 6.10.1897
poległ 8.9.1920
w walce pod Żabinką

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan grobu bardzo dobry – gruntowna konserwacja
przeprowadzona w 2013 r. (odseparowanie, podniesienie
i ponowne posadowienie na fundamencie całego nagrobka;
odtworzenie części liternictwa; uzupełnienie pierwotnej
obróbki kamieniarskiej, odczyszczenie i hydrofobizacja).
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Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 3.01.2019 r.
wersji elektronicznej.
Zdjęcia archiwalne – w wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 7.01.2019 r.
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Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Śniatała Kazimierz Bronisław – ur. 06.10.1897 r.
w m. Gorzyce Wielkie [gm. Ostrów Wielkopolski, pow.
ostrowski], syn Jakuba i Florentyny (z d. Jackowska), ppor.
55 Poznańskiego Pułku Piechoty, dowódca 11. komp., poległ
pod Żabinką [Жабінка, rej. żabinecki, obwód brzeski,
Białoruś] 08.09.1920, odznaczony pośmiertnie Orderem
Virtuti Militari V klasy.

