Karta ewidencyjna
grobu wojennego
Rodzaj obiektu1

grób wojenny
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: Miejska Górka
………………………………………………………………………………………

Nazwa obiektu

Nr ewid.: 3022033_3_PW18
Miejscowość

Grób powstańca wielkopolskiego Stanisława Koniecznego
w Konarach
Kategoria:

powstanie wielkopolskie 1918,

Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

Cmentarz parafialny w Konarach,
na wprost nieruchomości o adresie: Konary 40, 63-912 Konary
Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Konarach,
63-912 Konary 52; dz. ewid.: 302203_5.0006.622

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa, GPS

w południowej części cmentarza, blisko ogrodzenia; alejka na lewo
od alejki głównej, 12 rząd na lewo, 3 grób od alejki; GPS:
51°39'09.7"N 17°02'01.4"E (51.652692, 17.033733)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Grób powstańca wielkopolskiego Stanisława Koniecznego

Forma ochrony

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

Materiał

1

Kołaczkowice
woj. wielkopolskie / pow. rawicki/ gm. Miejska Górka

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Datowanie

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

KONARY

Pomnik z października 2016 na wzór poprzedniego, prawdopodobnie
powojennego.
cmentarz nie jest wpisany do rejestru zabytków;
ochrona grobu na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych z 28.3.1933 r. – grób wojenny.
podstawa granitowa: szer. 145cm, dł.235cm, grub. 5cm;
płyta nagrobna na cokole o wys. 12cm: szer. 90cm dł. 195cm, grub
5cm; słupki szer. 16cm x 16cm wys. 30cm; podstawa steli szer.
55cm. grub. 22,5cm. wys. 38cm; stela szer. 40cm, wys. 92cm, grub.
8,5cm.

granit, metal

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje

Pomnik wykonany z granitu z wyjątkiem łączników ogrodzenia: płyta na podstawie,
na niej ogrodzenie z czterech słupków połączonych metalowymi rurami; z tyłu, na
płycie, wewnątrz ogrodzenia, postument, na nim, oparta krótszym bokiem,
postawiona stela prostokątna z wizerunkiem krzyża, nawiązującym wyglądem do
Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego; na postumencie tablica z czarnego granitu
z inskrypcją.
Treść inskrypcji:
Ś.P.
STANISŁAW KONIECZNY
*12.5.1897
POLEGŁ JAKO OCHOTNIK POWSTANIA WLKP.
+24.2.1919

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. Stan b.dobry (październik 2017)

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
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A. Dane z tablicy na nagrobku :
-jak na inskrypcji
B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
Lp.803: Konieczny Stanisław, szer., *12.5.1897 +24.2.1919 z ran,
Gostyń (w przypisie: ranny pod Sarnową)
Nagrobek został odnowiony w październiku 2016r. ze środków
finansowych gminy Miejska Górka i wojewody wielkopolskiego.
W miejsce starego nagrobka z lastriko postawiono nowy z granitu,
zachowując dotychczasową formę
po uzyskaniu opinii Wojew. Konserwatora Zabytków Del. w
Lesznie (nr Le.WN.5183.2980.1.2016)

Załączniki
1. Zdjęcia grobu i cmentarza – zdjęcia cyfrowe z roku 2017.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis): Adam S. Kaczmarek, fot.: Adam S. Kaczmarek, październik 2017.
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