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Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: ŁUBOWO

Nr ewidencyjny: 3033062_1
…………………………………………………..…..….……..….….….…..…….….

Miejscowość

GRÓB POWSTAŃCA WIELKOPOLSKIEGO
WALENTEGO ŚWIERCZA
Kategoria

DZIEKANOWICE

Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919
Adres
województwo /
powiat / gmina

WIELKOPOLSKIE / GNIEŹNIEŃSKI / ŁUBOWO

ulica / lokalizacja
opisowa

CMENTARZ, Dziekanowice 52.
Północna strona drogi w kierunku Łubowa.

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św Marcina; Dziekanowice 50
300306_2.0002.130

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Przy głównej alejce, po prawej stronie, w głębi cmentarza
GPS: 52°31'13.0"N 17°23'53.8"E / 52.520278, 17.398278

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI Walenty Świercz

Datowanie

pierwszy nagrobek ok. 1919 r., obecny z 2015 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

111 cm. 212 cm. x 223 cm.

Materiał

Piaskowiec

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….
1

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Podłoże wokół grobu wyłożone kostką brukową. Nagrobek o nieregularnych kształtach. Na steli, poza
dwoma inskrypcjami, widnieją: orzeł w koronie, czapka powstańcza i skrzyżowane szable. Po bokach
umieszczono odwzorowane pociski artyleryjskie. Stela zwieńczona krzyżem łacińskim. Z przodu
nagrobka wazon.
Wymiary: Podstawa (szer x dł x wys): 111 cm. x 212 cm. x 14 cm.
Nadbudowa podstawy (dł x wys): 162 cm. x 22 cm.
Stela (szer x wys): 62 cm x 175 cm.; Wysokość krzyża - 34 cm
Podstawki boczne pod naboje (wys x gr) 66 cm x 22 cm
Naboje: 34x10 cm.

--Inskrypcje:
… Zaś którzy wyszli spośród Was
I krew oddali swą serdeczną,
Niech będą wartą Wam słoneczną
Po wszystek czas – po wszystek czas…
I niechaj granic polskiej ziemi
Duchami strzegą płomiennemi
Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan nagrobka bardzo dobry.

ś.p.
Walenty Świercz
lat 20
poległ 7.II.1919 r.
Pod Paterkiem k/Nakła
w walce o oswobodzenie
Wielkopolski

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Olszewski Wiesław, Jastrząb Łukasz, Lista strat Powstania Świercz Walenty – uczestnik Powstania Wielkopolskiego.
Wielkopolskiego od 27 grudnia 1918 roku do 8 marca 1920 Poległ 7.02.1919 r. pod Paterkiem k. Nakła (Studzienkami wg
roku.. Koszalin 2009. (poz. 1979 - Świercz Walenty)
LS).

Bibliografia

Ten kamień jest dla nas symbolem wdzięczności, symbolem
pamięci [w:] http://informacjelokalne.pl/polityka/item/557- Nowy nagrobek został ufundowany przez społeczność lokalną
w 2015. Postawiono go w miejsce poprzedniego, bliźniaczo
& [dostęp: 18.07.2018 r.]
podobnego, który wykonany był z betonu.
Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 18.05.2017 r. - wersji
elektronicznej.
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