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GRÓB
ZBIOROWY
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: KWILCZ

Nr ewidencyjny: 3014022_1

Nazwa obiektu

Miejscowość

Kategoria: Powstanie Wielkopolskie 1918- 1919
Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

KWILCZ

GRÓB POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

grób wojenny indywidualny/ …zbiorowy/ kwatera / grób rodzinny / pomnik / tablica / …

WIELKOPOLSKIE / MIĘDZYCHODZKI / KWILCZ
CMENTARZ, UL. LIPOWA 64-420 Kwilcz

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła, ul. Ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego 42, 64-420 Kwilcz /
301402_2.0008.124

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa, GPS

w centrum cmentarza, przy alei głównej prowadzącej od bramy do
krzyża.
GPS: 52°33’00.1”N 16°05’17.0”E (52.550038, 16.088062)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY
szer. Stanisław Matelski , szer. Andrzej Mleczak, kan. Stanisław
Nowacki

Datowanie

nagrobek prawdopodobnie z 1925 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

całość u podstawy nagrobka: szer. 4,55m x 3,30m; stela wraz z
bocznymi słupkami: szer 1,15m, wys. do górn. krawędzi krzyża:
2,83m; 6 słupków ogrodzenia: 27,5c x 27,5cm w podstawie, wys.
max. 67,5 cm; 2 słupki tylne: szer. 42cm x 42cm, gr. tylnego murku:
35 cm; tablica: szer. 70cm, wys. 60 cm; szer. orła: ok. 73cm, wys. ok.
97cm; (wymiary w pionie od płaszczyzny wylewki lastrykowej)

Materiał

sztuczny kamień, marmurowa tablica, lastriko, metal (orzeł)

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Pomnik nagrobny w formie wysokiej steli z wpisanym krzyżem, ustawiony na spiętrzonym
cokole ujętym w dwa masywne słupy zakończone kulami, po bokach rodzaj ścianek
parawanowych, od których wychodzi rząd masywnych słupków połączonych łańcuchami,
wnętrze wypełnione wylewką lastrikową (prawdopodobnie późniejszą). Nagrobek w całości
ze sztucznego kamienia, tablica marmurowa, orzeł metalowy malowany na czarno.
Treść napisu na tablicy:
W uznaniu zasług poległym
w obronie Ojczyzny:
Andrzejowi Mleczakowi z Kwilcza
ur. 20.11.1891. poległ 14.1.1919.
Stanisławowi Matelskiemu z…….
ur. 7.11.1899. poległ 1.7.1919.
Stanisławowi Nowackiemu z Skrzypny
ur. 2.5.1899. poległ 6.9.1919.
Cześć Ich pamięci!
Parafjanie Kwileccy.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie!

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. Stan dobry (czerwiec 2017), widoczne czarne
zanieczyszczenia, spękania płyty lastrikowej, miejscami,
szczególnie na słupkach i w części tylnej widoczne
złuszczenia farby. Wymaga systematycznego
czyszczenia (lokalizacja pod drzewami) i konserwacji.
2. Gruntowna renowacja konserwatorska została wykonana
w roku 2012 ze środków budżetu państwa (wojewody
wielkopolskiego).
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Załączniki
1. Zdjęcia grobu i cmentarza – zdjęcia cyfrowe

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
A. Dane z tablicy na nagrobku:
j.w.
B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
 poz. 1164 Metelski Stanisław, szeregowiec, * 7.11.1899
Baborowo, 6 Kompania 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich
† 1.07.1919 poległ Kamionna
 poz. 1204 Mleczak Andrzej, szeregowiec, * 20.11.1891
Kwilcz, Batalion Kwilecki † 14.01.1919 poległ Kwilcz
 poz. 1401 Nowacki Stanisław, kanonier, * 2.05.1899
Kucharzewo, 8 Batalion 1 Pułku Artylerii Lekkiej
Wielkopolskiej, † 16.09.1919 poległ Chalin
nagrobek prawdopodobnie zachowany oryginalny,
przedwojenny z 1925 r. (bibliografia poz. 2):

Opracowanie karty (autor, data, podpis): Adam S. Kaczmarek, fot.: Adam S. Kaczmarek, czerwiec 2017 / aktualizacja Bartosz Biegała 6.02.2019 r.

