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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

GRÓB POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO
ANTONIEGO LEPKI
Kategoria

Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

CHYNOWA

WIELKOPOLSKIE / OSTROWSKI / PRZYGODZICE
CMENTARZ, WSCHODNI SKRAJ WSI

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca; Chynowa 72
301705_2.0002.AR_3.224

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Na prawo od głównej alei, w głębi cmentarza.
51°34'2.3412"N 17°56'4.65"E (51.567317, 17.934625)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI Antoni Lepka

Datowanie

gruntowne odrestaurowanie grobu nastąpiło w 2009 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

85 cm. x 186 cm. x 36 cm.

Materiał

Granit

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek granitowy, współczesny, w formie leżącego prostopadłościanu. Stela umieszczona na płycie
wierzchniej, zwieńczona krzyżem łacińskim. Na nagrobku przymocowano tablicę
z informacją
o odrestaurowaniu grobu przez gminę.
Wymiary:
Płyta dolna (szer. x głęb. x wys.): 85 cm. x 186 cm. x 6 cm.
Płyta górna (szer. x głęb. x wys.): 70 cm. x 171 cm. x 6 cm.
Stela ( wys. x szer.); 55 c, x 47 cm.
Tablica informacyjna ( wys. x szer.): 52 cm. x 36 cm
Krzyż ( wys. x szer. x belka poprz.): 65 cm. x 10 cm. x 35 cm.
Wysokość środkowej części grobu: 20 cm.
Inskrypcje:
Tablica 1:
Tablica 2:
Tu
Mortuus est ut liberi vivamus
spoczywa w Bogu
Nagrobek
ś.p. Bohater
ś.p.
Antoni Lepka
Antoniego Lepki
powstaniec 1919 r.
został odrestaurowany
poległ pod Borownicą
przez Gminę Przygodzice
d. 21.2. 1919 r.
11 listopada 2009 roku
przeżył 21 lat

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan nagrobka bardzo dobry.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Olszewski Wiesław, Jastrząb Łukasz, Lista strat Powstania Antoni Lepka ur. 15.01.1898 w Chynowej. Uczestniczył
Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 roku do 8 marca 1920 w Powstaniu Wielkopolskim jako szeregowy w 4 Kompanii
roku . Kalisz 2009.( poz.1002 – Lepka Antoni)
12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Poległ 21.02.1919 r. pod
Borownicą.

Bibliografia

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 11.07.2017 r. - w wersji
elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 24.07.2018 r. / Aktualizacja 28.1.2019 r. /

