Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: GNIEZNO
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
Rodzaj obiektu1

KWATERA
WOJSKOWA
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

…………………………………………………

Miejscowość

GROBY INDYWIDUALNE POLEGŁYCH
I ZMARŁYCH W WOJNIE POLSKO – BOLSZEWICKIEJ
W KWATERZE WOJSKOWEJ
Kategoria

GNIEZNO

wojna polsko - bolszewicka
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica /
lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

Nr ewidencyjny: 3033011_2

WIELKOPOLSKIE / GNIEŹNIEŃSKI / GNIEZNO
CMENTARZ FARNY , UL. WITKOWSKA 64, Gniezno
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Trójcy; ul Farna 6, Gniezno
300301_1.0001.AR_88.1/4
Kwatera znajduje się po lewej stronie ścieżki prowadzącej od
wejścia od ulicy Witkowskiej.
GPS:52°31'07.6"N 17°36'20.4"E (52.518778, 17.605667)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

WOJNA POLSKO – BOLSZEWICKA
(171 grobów wojennych)

Datowanie

Brak informacji o historii powstania kwatery.
Pomnik w centralnej części kwatery został odsłonięty 14
sierpnia 2006 r.

Forma ochrony

GROBY WOJENNE

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

-

Materiał

Groby wykonane z lastrico

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
W kwaterze spoczywają polegli oraz weterani wojny polsko – bolszewickiej. W obrębie
obiektu znajdują się 262 groby, w których spoczywa 265 osób (w 3 grobach spoczywają po
2 osoby [groby o numerach 181, 255, 262]). Miejsca pochówku rozmieszczone są w
układzie 10 rzędów poziomych po 26 mogił plus dodatkowy rząd z dwoma grobami.
Groby wykonane z lastrico w formie leżącego prostopadłościanu. Na płytach poziomych
znajdują się tablice inskrypcyjne wykonane z granitu oraz krzyż łaciński (na grobie nr 244
gwiazda Dawida). W środku kwatery znajduje się maszt z flagą Rzeczypospolitej oraz
okazjonalna tablica przymocowana do kamiennego obeliksu z napisem: „W HOŁDZIE
BOHATERSKIM SYNOM ZIEMI GNIEŹNIEŃSKIEJ ŻOŁNIERZOM PUŁKÓW
WIELKOPOLSKICH WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM W WOJNIE POLSKO
BOLSZEWICKIEJ 1919-1920. 15 SIERPNIA 2006 R. MIESZKAŃCY GNIEZNA.

Podkład szkicu © autorzy OpenStreetMap.

Inskrypcje na nagrobkach:
Ś.P.
>Imię<
>Nazwisko<
>stopień<
>data ur.< >data śm.<
>nr grobu<

Stan zachowania i najważniejsze
Bibliografia
postulaty konserwatorskie
Stan kwatery bardzo dobry. Niektóre Pismo PS- VI.5230.79.2018.5 – w sprawie przekazania z
Urzędu Stanu Cywilnego w Gnieźnie wybranych aktów
nagrobki wymagają czyszczenia.
zgonów żołnierzy spoczywających w kwaterze.
Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w latach 1918
-1920.Wojskowe Biuro Historyczne. Warszawa 1934.
Pomnik poległych w wojnie polsko – bolszewickiej [w:]
https://www.gniezno.eu/atrakcje/atrakcja/890
/pomnik_poleglych_w_wojnie_polskobolszewickiej_
(dostęp 15.01.2019 r.)

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci, pierwotnego miejsca
pochówku; historia obiektu itp.

W załączniku do niniejszej karty znajduje się wykaz wszystkich (polegli
oraz weterani) osób, które są pochowane w kwaterze.
Dane pochodzą z tablic inskrypcyjnych, Listy Strat Wojska Polskiego oraz
akt metrykalnych (dane mogą się nieznacznie różnić od siebie, chociażby
brzmieniem nazwiska).
Groby zaznaczone kolorem szarym są grobami wojennymi w rozumieniu
ustawy z dnia 28.03.1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Z
2018, poz. 2337).

Załączniki
Zdjęcia cyfrowe wykonane w grudniu 2018 r.
Załącznik nr 1: Wykaz wszystkich spoczywających w
kwaterze wojskowej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 15.01.2019 r. / Aktualizacja 8.10.2019 r. BB./

