Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: KAZIMIERZ BISKUPI
Nr ewidencyjny:3010032_3
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Kategoria

II wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr
Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa
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KAZIMIERZ BISKUPI

GRÓB POMORDOWANYCH POLAKÓW

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

1

WIELKOPOLSKIE / KONIŃSKI / KAZIMIERZ BISKUPI
CMENTARZ PARAFIALNY, UL. CMENTARNA
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina z Tours/
301003_2.0009.809/1
Po lewej stronie ścieżki prowadzącej od wejścia od ulicy
Cmentarnej/
GPS: 52°18'28.6"N 18°10'22.6"E/ 52.307944, 18.172944

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Czterech nieznanych Polaków zamordowanych przez
Niemców w 1940 r.

Datowanie

Brak informacji o wystawieniu obecnego nagrobka.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

--

Materiał

Lastrico.

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób wykonany z lastrico w formie leżącego prostopadłościanu. Na grobie ustawiono dwie
płyty pionowe. Na jednej z nich widnieje tablica granitowa z wizerunkiem żołnierza, na
drugiej inskrypcja informacyjna. Cały pomnik został wzniesiony na wysokiej betonowej
podstawie.
Inskrypcja:
Ś.+P.
NIEZNANYM OFIAROM
ZBRODNIARZY
HITLEROWSKICH
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
w KAZIMIERZU BISKUPIM
TU SPOCZYWAJĄ 4 OSOBY
O NIEZNANYCH NAZWISKACH
ZGINĘŁY w 1939 R.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Grób w bardzo dobrym stanie.

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

Bibliografia
Sprawa
prowadzona
w
PS-VI.5230.69.2019.5.

WUW

pod

Sygnatury akt IPN:
S.122.2004.ZN; S 48.2005.ZN; S 31.2006.ZN

Załączniki
Zdjęcia cyfrowe lipiec 2019.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 05.03.2020 r.
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sygnaturą: Latem 1940 r. żandarmi niemieccy na trasie prowadzącej od
leśniczówki Smuczyn do stawów w okolicy Bieniaszewa, na rozkaz
szefa żandarmerii Heinricha Otto Weidermana zastrzelili trzech
nieznanych z imienia i nazwiska Polaków. Ciała zabitych pochowano
w miejscu egzekucji. W tym samym roku w odległości około 100 m.
od ww. mogiły Niemcy zamordowali jeszcze jednego Polaka i tak jak
w poprzednim przypadku pochowany został w miejscu popełnienia
zbrodni. Miejsca tych dwóch egzekucji zostały oznaczone przez
miejscową ludność krzyżami zrobionymi z drewna.
W 1945 r. dokonano ekshumacji ofiar z obydwu mogił. W dołach
odnaleziono część oficerskiego pasa i oficerskie buty, także cześć
sutanny. Można zatem domniemywać, że wśród ofiar był wojskowy i
osoba duchowna. Niestety personaliów do dziś nie ustalono.
Ekshumowane szczątki pochowano we wspólnej mogile na
cmentarzu parafialnym w Kazimierzu Biskupim.
Na tablicy inskrypcyjnej umieszczono błędną datę roczną, ponieważ
osoby spoczywające w mogile nie zginęły w 1939 r. ale w 1940 r.

