Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: DOLSK
Nr ewidencyjny:3026024_1
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Nazwa obiektu

GRÓB STEFANA KUBIAKA Z I WOJNY ŚWIATOWEJ
Kategoria

DOLSK

I wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

WIELKOPOLSKIE / ŚREMSKI / DOLSK
UL. KOŚCIAŃSKA 1, DOLSK
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w
Dolsku/
302602_4.0001.700
Sektor D 2, nr rzędu 5, nr grobu 10
Po prawej stronie ścieżki prowadzącej od północno –
zachodniego wejścia na cmentarz.
GPS: 51°59'25.2"N 17°03'04.5"E (51.990333, 17.051250)

1

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

1

Podstawowa
informacja
o pochowanych

STEFAN KUBIAK – poległy w I wojnie światowej

Datowanie

brak informacji o dacie wystawienia nagrobka

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

70 cm. x 226 cm. x 100 cm.

Materiał

kamień

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje

Grób ziemny z kamiennym obramieniem. Stela ustawiona za grobem z
umocowaną tablicą inskrypcyjną zawierającą podstawowe informacje o
pochowanym.
Inskrypcja:
ś.+ p
Stefan Kubiak,
* 29. Sierpnia 1899
został ranny 28. V. 1918
na zachodzie,
+ 16. Lipca 1918.
Prosi
o Zdrowaś Marya.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie

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

Bibliografia

Grób w bardzo złym stanie technicznym – Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Śremie, Stefan Kubiak urodził się 29.08.1899 r., syn Józefa i Agnieszki
sygn. 509.
przeznaczony do całkowitej wymiany w jak
zd. Mackowiak, zamieszkały we wsi Studzianna (obecnie
Archiwum
Państwowe w Poznaniu, USC Dolsk (1899A), sygn. 154.
najkrótszym czasie.
powiat gostyński, gm Borek Wielkopolski), wyznania
Archiwum Państwowe w Poznaniu, USC Dolsk (1918C), sygn. 246.
http://www.parafia.dolsk.info.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=8
0&menu=80&strona=1 (Wyszukiwarka cmentarna)
http://des.genealogy.net/eingabe-verlustlisten/search (lista strat)
Załączniki
Zdjęcia w formie cyfrowej – 28.08.2019 r.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor,
data, podpis):

Bartosz Biegała, 30.08.2019 r.

2

katolickiego, robotnik rolny. Służył w 8 Przybocznym Pułku
Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma III. Tablica
inskrypcyjna informuje, że został ranny 28 maja 1918 r. (fakt
ten potwierdza Verlustlisten – lista strat) Zmarł 16.07.1918 r.
Pierwotnie
pochowany
w
Monachium,
następnie
ekshumowany i pochowany w Dolsku.

