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Rodzaj obiektu1

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: POZNAŃ
………………………………………………………………………………………

Nazwa obiektu

Nr ewid.: 3064011_2_PW18
Miejscowość

GRÓB POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO
FRANCISZKA STYZIŃSKIEGO

POZNAŃ

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

CMENTARZ PARAFIALNY ul. Głuszyna 161, Poznań

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego Apostoła
w Poznaniu, ul. Głuszyna 150a, 61-329 Poznań;

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

pole B, kwatera 1, rząd 6, miejsce 20
(alejka boczna w prawo, grób 3 od końca alejki po stronie ulicy)
GPS: 52.3173557, 16.9565433 (52° 19' 2.48'' N, 16° 57' 23.56'' E)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI – Franciszek Styziński

Datowanie

przed 1939?

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY
cmentarz wpisany do rej. zabytków – nr: A-235 z 25.3.1983, Poznań;

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

obramienie (u podstawy): 84cm x 178,5cm, wys. 25cm, obramienie
zwęża się do 80cm x 175,5cm; cokół do podstawy piety: 65cm x
51,5cm wys. 89cm; pieta wys. ok. 103cm, podstawa 61,5cm x 63cm;
tablica: 43,5cm x 56cm gr. nieznana

Materiał

1 grób indywidualny / grób rodzinny / pomnik / tablica / …

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃ (grodzki) / POZNAŃ

beton, sztuczny kamień (pieta), tablica marmurowa

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje

Mogiła ziemna z betonowym obramieniem, ceglany otynkowany
wysoki cokół, na nim pieta z kamienia sztucznego, na cokole płyta
marmurowa z wykutą inskrypcją i krzyżem.
Pieta jest jedną z najstarszych tego typu w Poznaniu (patrz –
Bibliografia poz. 3).
treść inskrypcji:
Ś. p.
Franciszek Styziński
jedyny nasz syn i brat
poległ za chwałę Ojczyzny
w walkach pod Nakłem
dnia 11. Kwietnia 1919. r.
licząc lat 24.
Dobry Jezu a nasz Panie
daj mu wieczne spoczywanie.
Stan zachowania i najważniejsze postulaty konserwatorskie
1.

Nagrobek poddany niewłaściwej renowacji w roku
2016 przez nieznanych wykonawców, bez uzgodnienia,
mimo zaplanowanej renowacji przez firmę
konserwatorską. Wykonane prace powodują
konieczność znacznego poszerzenia prac
konserwatorskich, m.in. o usunięcie powłok malarskich.
Nie wiadomo jak zostały zaspoinowane pęknięcia
cokołu. Konieczne prace konserwatorskie nie zostały
więc przeprowadzone w roku 2016.
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Załączniki

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
A. Dane z nagrobka:

Franciszek Styziński, poległ pod Nakłem 11
kwietnia 1919, lat 24.
B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):

Styziński Franciszek szer. *18.8.1895 w
Głuszynie, zam. w Szamotułach, 8 Kompania 10
Pułku Strzelców Wielkopolskich, data śmierci:
11.04.1919, poległ, Kcynia, pochowany: Poznań.
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