Karta ewidencyjna
obiektu grobownictwa
wojennego
Rodzaj obiektu1

KWATERA
WOJENNA
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: KONIN

Nr ewidencyjny:3062011_1

Nazwa obiektu

Miejscowość

GROBY Z OKRESU WOJNY POLSKO – BOLSZEWICKIEJ I
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Kategoria

Wojna polsko – bolszewicka; II wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

KONIN

WIELKOPOLSKIE / KONIŃSKI / KONIN
CMENTARZ PARAFIALNY, UL. KOLSKA
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja, ul.
Kościelna 1.
306201_1.0019.1519/1
Obiekt znajduje się około 70 m. w linii prostej w
kierunku południowo – wschodnim od bramy
głównej.
52°12'09.2"N 18°16'05.7"E /52.202556, 18.268250

Podstawowa
informacja
o pochowanych

Żołnierze zmarli w konińskim szpitalu w wyniku
rad odniesionych na froncie wojny polsko –
bolszewickiej oraz polegli w II wojnie światowej

Datowanie

Kwatera całkowicie poddana renowacji w 2013 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

Kwatera: 17 m. x 10 m; groby: szer. 61 cm. x dł.
106 cm.; wysokość krzyża na nagrobku 100 cm.;
inskrypcja z nazwiskami 200 cm. x 72 cm.;
okazjonalna tablica inskrypcyjna 70 cm. x 40 cm.

Materiał

Granit

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Centralną część obiektu stanowi granitowy monument, na którego szczycie umieszczono
rzeźbę orła wzbijającego się do lotu. Na frontowej ścianie pomnika znajdują się dwie tablice
inskrypcyjne. Pierwsza z nich informuje, że jest to miejsce poświęcone żołnierzom
broniącym Ojczyzny w latach 1918-1945, natomiast druga zawiera wykaz nazwisk. Po
prawej i lewej stronie monumentu rozmieszczono 33 groby w formie granitowych krzyży
łacińskich. Całość kwatery wyłożona kostką brukową i otoczona ogrodzeniem
łańcuchowym.
Inskrypcja ogólna:
ŻOŁNIERZOM POLSKIM
POLEGŁYM W OBRONIE OJCZYZNY
W LATACH 1918-1945
W 50 TĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI.
KONIN – LISTOPAD – 1968 rok.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
Bibliografia
konserwatorskie
Kwatera w stanie bardzo dobrym. Poddana rewitalizacji w Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w
Koninie, Starostwo Powiatowe Konińskie, sygn.
2013 r. Przed remontem obiekt wykonany był z kamienia.
767.
Obecnie wszystkie elementy są wykonane z granitu.
Remont współfinansowany ze środków Wojewody
Wielkopolskiego.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci, pierwotnego
miejsca pochówku; historia obiektu itp.
W kwaterze spoczywają szczątki 81 zmarłych w wojnie 1920 r. (dane
z tablicy inskrypcyjnej potwierdzone w dokumentacji źródłowej) oraz
nieznana liczba poległych w 1939 r. (dane z tabliczek inskrypcyjnych).
Wykaz osób spoczywających w kwaterze znajduje się w załączniku nr 1
do karty.
Obiekt został poddany rewitalizacji w 2013 r. Pierwotnie monument w
centralnej części kwatery wykonany był z kamienia, a wokół niego
rozmieszczono groby ziemne z obramieniem kamiennym zaznaczone
krzyżami łacińskimi.
Załączniki
W kwaterze spoczywają głównie uczestnicy wojny polsko –
bolszewickiej
z 18 p.p, którzy w wyniku odniesionych ran lub choroby
Zdjęcia w formie cyfrowej - archiwalne oraz z
zostali
przewiezieni
z frontu do konińskiego szpitala wojskowego, gdzie
20.03.2019 r.
zmarli.
Wykaz osób spoczywających w kwaterze –
Na kilku grobach zawieszone są niewielkie tabliczki z informacjami o
Załącznik nr 1
spoczywających w grobie poległych z okresu II wojny światowej.
Niestety żadna nie jest znana z imienia i nazwiska.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 25.03.2019 r.

