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GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: NOWY TOMYŚL
………………………………………………………………………………………

Nazwa obiektu

Miejscowość

GRÓB POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO
WŁADYSŁAWA WOLIŃSKIEGO

WYTOMYŚL

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

WIELKOPOLSKIE / NOWOTOMYSKI / NOWY TOMYŚL

ulica / lokalizacja
opisowa

CMENTARZ, UL. KOŚCIELNA 6, Wytomyśl, 64-300 Nowy
Tomyśl

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła, Wytomyśl, ul.
Szkolna 27, 64-300 Nowy Tomyśl

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa, GPS

na prawo od głównej alejki, 4 rząd od alejki -2.rząd od płotu,
nr grobu 137 (betonowa tabliczka)
52°22'44.0"N 16°10'33.7"E (52.378892, 16.176025)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI - Władysław Woliński

Datowanie

nagrobek współczesny z 2015 r. w miejsce pierwotnego

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

podstawa: 190cm x 90cm x 5cm;
płyta wierzchnia: 170cm x 70cm x 5cm;
cokolik wys. 15cm;
stela: max wysokość 90cm, grubość 5cm, max szer. 70cm

Materiał

1

Nr ewid.: 3015045_3

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

granit jasny szary (w rodzaju strzegomskiego)

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek współczesny granitowy, stela o nieregularnych kształtach na niskiej podstawie
posadowionej na płycie wierzchniej, napisy i krzyż piaskowane, malowane na czarno, do steli
przyklejony metalowy medalion z napisem „POWSTANIEC WIELKOPOLSKI” i wizerunkiem
Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego
Treść inskrypcji:
Ś.P.

WŁADYSŁAW
WOLIŃSKI
ur. 10.5.1894 r.
Poległ w obronie Ojczyzny
pod Lewicami
11.2.1919 r.
POWSTANIEC WLKP.
Cześć Jego Pamięci.
(w roku 2015, na nowym nagrobku,
względem pierwotnej inskrypcji usunięto: „Tu spoczywa”
i dodano słowa: „POWSTANIEC WLKP.”)

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. stan b. dobry (VII 2017)
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Załączniki
1. Zdjęcia grobu i cmentarza, w tym pierwotnego nagrobka
sprzed wymiany w 2015 r. – zdjęcia cyfrowe

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
A. Dane z tablicy na nagrobku: patrz treść inskrypcji.
B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
Woliński Władysław, szer., Grupa Zachód †11.02.1919 poległ
Zbąszyń (w przypisach miejsce śmierci – Lewice [w:] Sierakowskie
Zeszyty Historyczne, 2009, z. 3, s. 72–76)
Pierwotny nagrobek: obramienie ze sztucznego kamienia z
ornamentem, na nim późniejsza płyta lastrikowa, lastrikowy krzyż,
na krzyżu nieduża tabliczka marmurowa z inskrypcją. Nagrobek
wymieniony na współczesny przez Stow. „Wiara Lecha” w roku
2015. Powtórzono starą inskrypcję.
Zdjęcia nagrobka pierwotnego w załącznikach
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