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Grób Walentego Wojderskiego w Siedlcu
Kategoria:

powstanie wielkopolskie 1918
Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr
Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa, GPS
Podstawowa
informacja
o pochowanych
Datowanie

Forma ochrony
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Nr ewid.: 3029022_2_PW18
Miejscowość

Nazwa obiektu

grób wojenny
indywidualny
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: Siedlec

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

Siedlec
woj. wielkopolskie / pow. wolsztyński/ gm. Siedlec
cmentarz przykościelny, ul. Wolsztyńska 2 , 64-212 Siedlec
Właściciel i zarządca: parafia rzymskokatolicka pw. Św. Michała
Archanioła, ul. Wolsztyńska 1 , 64-212 Siedlec
po zachodniej stronie kościoła od strony ul. Leśnej, na wysokości 4.
okna nawy, w pierwszym rzędzie grobów od alejki okalającej kościół;
Sektor 3, rząd 1, grób 3,
N52°8'14.45" E16°0'9.41" (52,13734667, 16,00261333)
Grób Walentego Wojderskiego, poległego 2.2.1919
nagrobek współczesny,
do rejestru zabytków wpisana jest „bramka na cmentarz kościelny,
poł. XVIII, nr rej.: 179/1-3/A z 20.02.1970”;
ochrona grobu na podstawie ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych z 28.3.1933 r. – grób wojenny.

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

rozmiar podstawy 181cm x 90cm x ok. 13,5cm;
płyta wierzchnia 160cm x 70cm x 8cm
tabliczka z inskrypcją 49,5cm x 32cm x 1,5cm

Materiał

lastriko jasne, płyta inskrypcyjna granitowa, litery piaskowane,
malowane.

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek współczesny, na płaskiej niskiej (ok. 13-14cm) podstawie położona mniejsza od
niej prostokątna płyta wierzchnia o wys. 8cm. Na płycie wierzchniej od frontu tabliczka
granitowa z wypiaskowanymi, malowanymi na złoto, inskrypcją oraz wizerunkiem
Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego. Do płyty przymocowany medalion metalowy z
wizerunkiem Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego i napisem „POWSTANIEC
WIELKOPOLSKI”
Treść inskrypcji;
Tu spoczywa w Bogu
WALENTY WOJDORSKI
Powstaniec Wielkopolski
zginął 2.2.1919
Cześć Jego Pamięci

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. Stan dobry, wypiaskowane litery i Krzyż na tablicy
wymagają ponownego pomalowania – ubytki farby,

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

Bibliografia
1.

2.

Wiesław Olszewski, Łukasz Jastrząb „Lista strat
Powstania Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 roku
do 8 marca 1920 roku”, Koszalin 2009, pozycje 2193
Paweł Anders „Miejsca pamięci Powstania
Wielkopolskiego”, Poznań 2010, str. 166.

A. Dane z tablicy na nagrobku: patrz treść inskrypcji.
B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1):
Wajdarski Walenty, szer., Grupa Zachód. poległ 13.02.1919
Kopanica, miejsce pochówku – brak danych.
Uwaga: rozbieżność pomiędzy datą śmierci podaną na nagrobku,
a datą w Liście Strat oraz zapisem nazwiska.

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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