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Gmina: POZNAŃ

………………………………………………………………………………………

Miejscowość

Nazwa obiektu

Grób zbiorowy powstańców wielkopolskich na cmentarzu
górczyńskim w Poznaniu
Kategoria:

Nr ewid.: 3064011_1_PW18

powstanie wielkopolskie 1918

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

Poznań

Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

Poznań
woj. wielkopolskie / pow. Poznań (grodzki) / gm. Poznań

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

cmentarz parafialny pod zarządem parafii p.w. Matki Boskiej
Bolesnej; Biuro cmentarne: ul. Ściegiennego 35, 60-304 Poznań
tel.: 61 866 23 14

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

kwatera: I ak, rząd:6, miejsce:1; w linii pomiędzy bramą główną,
a kaplicą cmentarną;
GPS: 52.3868721, 16.8781210 (52° 23' 12.74'' N, 16° 52' 41.24'' E)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Groby 5 powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych z ran
podczas powstania wielkopolskiego oraz 1 poległego po powstaniu
w wojnie polsko-bolszewickiej (Stanisław Śniegocki),
prawdopodobnie pochowani w oddzielnych trumnach .

Datowanie

1968 r. wg projektu Ryszarda Skupina.

Forma ochrony

cmentarz wpisany do rej. zabytków nr rej.: 238 z 9.02.1984, Poznań;
ochrona na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
z 28.3.1933 r. – grób wojenny.

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

pomnik nagrobny:
część pozioma - szer. max: 388cm, gł.: 200cm, wys. 21cm z przodu, 26cm
z tyłu; stela – wys. max od gruntu ok. 170cm, gr. max 68cm (w tym
podstawa: 316cm, x 56cm 44cm wys.);
krzyż 62cm x 62cm, orzeł rozp. skrzydeł 69cm, tablice gr. 3cm, wymiary:
95,5cm x 36, 101cm x 36cm, 138,5cm x 11 cm; pomnik na kwaterze ok.
10,5m x 6,2m, otoczonej żywopłotem i 2 drzewami z przodu, drzewa ujęte w
granitowe obramienia o rozm. ok. 240cm x 207cm x 28cm wys.

Materiał

płyty poziome - granit jasny typu strzegomskiego, ściana –
murowana, beton; tablice – granit; inskrypcje piaskowane –
malowane; orzeł – odlew z metalu, krzyż – odlew z tworzywa
sztucznego.

cmentarz parafialny przy ul. Ściegiennego 35, 60-304 Poznań

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Pomnik nagrobny na prostokątnej kwaterze, otoczonej żywopłotem i drzewami iglastymi, przy
dłuższym boku prostokąta, przed pomnikiem utwardzenie z kostki betonowej, w dwóch przednich
narożnikach kwatery – drzewa iglaste otoczone obramieniem granitowym. Składa się z części
poziomej granitowej, złożonej z 5 płyt, na płycie środkowej krzyż powstańczy z tworzywa
sztucznego (z 2014 r. w miejsce skradzionego metalowego), na ścianie betonowej 3 tablice granitowe
z inskrypcjami oraz orzeł metalowy (odlew); pierwotnie na ścianie pionowej betonowej znajdowała
się podstawa pod duży znicz, a inskrypcje (o innej treści) wykonane były ze sztucznego kamienia
w formie przestrzennych wypukłych liter.
Tablica 1.: TU SPOCZYWAJĄ POWSTAŃCY
I ŻOŁNIERZE WOJSK WIELKOPOLSKICH
POLEGLI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ
1918-1920
Tablica 2.:
ANTONI ANDRZEJEWSKI *3.6.1900 +27.12.1918 POZNAŃ
FRANCISZEK RATAJCZAK *24.11.1887 +27.12.1918 POZNAŃ
JAN DEMBIŃSKI LAT 20 +2.2.1919 SZUBIN
STEFAN GRABSKI LAT 20 +18.2.1919 POZNAŃ
STANISŁAW ŚNIEGOCKI *26.4.1901 +12.4.1920 KOWEL
MAKSYMILIAN NICKEL LAT 37 +17.5.1919 CZARNKÓW
Tablica 3.:
CZEŚĆ BOHATEROM

Stan zachowania i najważniejsze postulaty konserwatorskie
1. Konieczne czyszczenie pomnika i powierzchni z kostki
betonowej przed pomnikiem każdorazowo po 1/2 listopada oraz
po 27 grudnia w celu usunięcia zabrudzeń pochodzących od
bardzo wielu palonych tam wówczas zniczy (stopiony wosk itp.)
2. Krzyż wykonany z tworzywa sztucznego, konieczne
monitorowanie jego stanu ze względu na kruchość materiału.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
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Załączniki
1.
2.

Zmiany wyglądu i treści inskrypcji pomnika.
Szczegółowe dane o pochowanych

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):
2

W 1924 r., wzniesiono pierwszy pomnik nagrobny ze składek
Towarzystwa Powstańców i Wojaków autorstwa Stanisława
Jagmina, pomnik został zniszczony przez Niemców w czasie
II wojny światowej, po wojnie kombatanci powstania
wybudowali prosty pomnik nagrobny złożony z płyt z
nieznanego materiału ułożonych lekko skośnie na niskim
cokole. W 1968 powstał obecny pomnik nagrobny wg projektu
R. Skupina.
Prezentacja wyglądu i zmiany treści inskrypcji - w załączeniu
do wglądu w WUW
Pochowanych 5 poległych i zmarłych z ran w związku
z powstaniem:
Franciszek Ratajczak, Antoni Andrzejewski, Jan Dembiński,
Stefan Grabski, Maksymilian Nickiel oraz 1 powstaniec
poległy po powstaniu w wojnie polsko-bolszewickiej Stanisław Śniegocki.
Szczegółowe dane – w załączeniu.

