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Miejscowość

Nazwa obiektu

Grób powstańców wielkopolskich
i żołnierzy Wojsk Wielkopolskich w Chobienicach
Kategoria:

Chobienice

powstanie wielkopolskie 1918, wojna polsko-bolszewicka i ustalanie granic (1919-1921)
Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa, GPS

przy zachodnim murze cmentarnym
52°09'57.3"N 15°55'11.0"E (52.165911, 15.919722)

Forma ochrony

1

64-214 Chobienice
(wejście główne w pobliżu posesji: Chobienice 142)
Właściciel i zarządca: parafia rzymskokatolicka pw. Św. Piotra
w Okowach, Chobienice 142 64-214 Chobienice

Datowanie

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

woj. wielkopolskie / pow. wolsztyński/ gm. Siedlec

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Podstawowa
informacja
o pochowanych

1

Nr ewid.: 3029022_1_PW18_1920

Grób wspólny 10 poległych i zmarłych z ran i chorób powstańców
wielkopolskich oraz żołnierzy Wojsk Wielkopolskich, wśród nich 3
zmarłych po 8 marca 1920.
cmentarz nie jest wpisany do rejestru zabytków;
ochrona grobu na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych z 28.3.1933 r. – grób wojenny.

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

zespół grobów obramiony niskim murkiem betonowym o rozmiarach 12,45m
x 2,9m, wys. ok. 18cm, dzielonym z przodu 6 niskimi słupkami o wys. ok.
20cm, w narożnikach tylnych – przyległych do muru cmentarnego, wznosi
się do wys. 40cm; wysokość cokołu do podstawy krzyża: 135cm, krzyż wys.
90cm, szer. cokołu u podstawy 60cm, szer. ścianek parawanowych u
podstawy: 79cm, gr. cokołu na wys. medalionu ok. 19,5cm, grubość ścianek
bocznych w ich najwyższym punkcie: 9cm; nagrobki granitowe o rozm.
80cm x ok.170cm wys. ok.25cm

Materiał

cokół ze ściankami, obramienie – beton (sztuczny kamień), nagrobki
współczesne – granitowe, tablice szt. kamień, medalion metalowy.

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Zespół 10 nagrobków współczesnych granitowych obramiony niskim murkiem betonowym, od tyłu
ograniczony murem cmentarnym; pośrodku, pod murem – cokół z krzyżem ujęty między dwiema
niższymi ściankami parawanowymi. Na cokole i ściankach tablice ze szt. kamienia z inskrypcjami
wklęsłymi malowanymi na czarno, na cokole krzyż, nad tablicą medalion metalowy w kształcie tarczy
(ryngraf) z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzięciątkiem (Częstochowskiej?) oraz orła w koronie z
rozpiętymi skrzydłami. Na krzyżu „pasyjka”. Na lewo i prawo od cokołu po 5 współczesnych
nagrobków granitowych w formie leżącego prostopadłościanu, na płytach wypiaskowane
Wielkopolskie Krzyże Powstańcze (wypiaskowanie malowane na czarno). W obramieniu od frontu
przerwa o szer. ok. 145cm, prowadzi od niej rodzaj chodnika z kostki granitowej w kierunku cokołu.
Treść inskrypcji:
„Cześć bohaterom!
Antoni Błoch ur. 17.5.1889, po. 3.2.1919.
Karol Przybyła ''7.1.1897, '' 3.2.1919.
Edward Kubiak '' 4.10.1900, ''3.2.1919.
Wojciech Kubaś '' 13.4.1894, ''14.2.1919.
Andrzej Borowczak ur. 17.11.1902, po. 11.3.1919.
Stanisław Lupa ur. 2.5.1900, um. 8.1.1920.
Franciszek Setny ''30.11.1901, ''14.1.1920.
Hipolit Figlarek ''2.8.1900, ''27.4.1920.
Edward Andrys ''6.10.1896, ''13.5.1920.
Franciszek Marciniec ur. 17.9.1901, um.9.11.1920.
Niech odpoczywają w pokoju”

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. cokół wraz ze ściankami oraz obramienie wymaga
renowacji, napisy słabo widoczne, płytki kamienne
wokół pomnika poluzowane, kostka granitowa
chodniczka luźna na krawędzi (czerwiec 2017), nagrobki
granitowe w dobrym stanie, wymagają oczyszczenia,
odświeżenia malowania wypiaskowanych Krzyży
Powstańczych.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
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Załączniki
1. Zdjęcia grobu i cmentarza – zdjęcia cyfrowe

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis): Adam S. Kaczmarek, fot.: Adam S. Kaczmarek, lipiec 2017.
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A. Dane z tablicy na nagrobku: patrz treść inskrypcji.
B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
poz. 132 Błoch Antoni, st. szer., *17.05.1899 †3.02.1919 poległ
Nowe Kramsko; poz. 153 Borowczak Andrzej szer., *17.11.1902
†11.03.191 poległ Chobienice; poz. 477 Gorzyński Bernard szer.,
†2.1919 poległ, miejsce śmierci – b.danych, miejsce pochówku Chobienice – nie jest wymieniony na tablicach; poz. 911 Kubaś
Wojciech szer., *13.04.1899 †15.02.1919 poległ Grójec Wielki
(rozbieżność w dacie dziennej śmierci); poz. 914 Kubiak Edward
szer., *4.10.1900 †3.02.1919 poległ
Nowe Kramsko; poz. 1630
Przybyła Józef szer., *7.01.1897 †1.02.1919 poległ Nowe Kramsko
(rozbieżność w dacie dziennej śmierci); poz. 1745 Setny Franciszek
szer., †14.01.1920 zmarł z chorób Poznań, brak miejsca pochówku;
poz. 11 Andrys Edward †15.02.1919 poległ Grójec Wielki, brak
miejsca pochówku (wg Listy strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli
w wojnach 1918 – 1920, Warszawa 1934: zmarł z chorób
13.05.1920 r. w Poznaniu.).

