Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: MIELESZYN
Nr ewidencyjny: 3003072_2
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Nazwa obiektu

ŁOPIENNO

GRÓB WOJCIECHA SZELIGI Z 1920 R.
Kategoria

wojna polsko – bolszewicka 1920 r.
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….

1

WIELKOPOLSKIE / GNIEŹNIEŃSKI / MIELESZYN
CMENTARZ PARAFIALNY, północna część wsi
Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w
Łopiennie / 300307_2.0008.138
Należy kierować się w prawo od północnego wejścia na
cmentarz. 10 rząd od końca, 5 grób od strony ogrodzenia.
52°42'43.7"N 17°28'33.0"E (52.712139, 17.475833)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POLEGŁY W WOJNIE 1920 R. – Wojciech Szeliga

Datowanie

pierwszy nagrobek ok. 1920 r.; b.d. dotyczących wystawienia
obecnego grobu.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

wymiar płyty poziomej: (60 cm. x 155 cm. 7 cm.)
krzyż – wys: 130 cm., belka poprzeczna 64 cm.
tablica inskrypcyjna: 20 cm. x 12 cm.

Materiał

płyta lastrico, krzyż drewniany

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób w formie lastricowej płyty osadzonej na niskim krawężniku. Za płytą poziomą
znajduje się drewniany krzyż z figurą Jezusa Chrystusa. Nieco wyżej, na krzyżu,
przymocowano metalową tabliczkę inskrypcyjną.
Inskrypcja:
ŻOŁNIERZ
SZELIGA WOJCIECH
* 17.4.1901

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie

+ 11.9.1920

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

Bibliografia

Proponuje się wystawienie nagrobka zgodnie z wzorem Jastrząb Łukasz, Cena Niepodległości. Pamięć historyczna o Wojciech Szeliga urodził się 17.04.1901. Wziął udział w
żołnierzach wielkiej wojny i walk o granice niepodległej wojnie polsko – bolszewickiej, w czasie której poległ dnia
przyjętym dla grobów wojennych w Wielkopolsce.
Polski. Poznań 2018.
11.09.1920 r.

Załączniki
Zdjęcia w formie cyfrowej z dnia 17.04.2019 r.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 23.04.2019 r.
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