Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: KROTOSZYN
Nr ewidencyjny: 3012044_7
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

GRÓB
ŻOŁNIERZY PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO
Kategoria

okres powojenny, Żołnierze Podziemia Niepodległościowego
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

1

KROTOSZYN

WIELKOPOLSKIE / KROTOSZYŃSKI / KROTOSZYN
CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Lelewela / Raszkowska
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela;
ul. Farna 10
301204_4.0001.2430

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Południowo – wschodnia część cmentarza

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZE PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO –
ODDZIAŁ ZYGMUNTA BOROSTOWSKIEGO ps. BORA.

Datowanie

brak danych nt. daty postawienia obecnego nagrobka

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

470 cm. x 204 cm. 137 cm.

Materiał

Lastrico, beton.

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

GPS: N 51°42'08.0" E 17°26'45.7" / 51.702222, 17.446028

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła ziemna, zbiorowa, ujęta w niewysokie obramienie betonowe. Grób wypełniony grysem. W centralnej
części ułożono biało – czerwony proporzec z wizerunkiem orła i napisem AK. Pomiędzy tablicami pionowymi
ustawiono krzyż łaciński z płaskorzeźbą twarzy Jezusa Chrystusa i napisem „Cześć Ich Pamięci”. Na grobie
znajdują się dwie tablice inskrypcyjne. Jedna z nich (po lewej stronie) dotyczy żołnierzy, których miejsce
spoczynku jest nieznane, druga (po prawej stronie) zawiera wykaz nazwisk żołnierzy pochowanych w mogile.
Wymiary:
Mogiła (szer. x dł. x wys.): 470 cm. x 204 cm. x 13 cm.
Całościowa wysokość mogiły: 137 cm.
Stele: (wys. x szer.): 70 cm x 90 cm.
Tablice: (wys. x szer.): 60 cm. x 80 cm.

Inskrypcja 1:
W dniu 26.5.1946 polegli w walce
z UB w Benicach o Niepodległą Polskę
miejsce ich spoczynku nieznane
ppor. ZYGMUNT BOROSTOWSKI BORA L 40
plut. JERZY SKOWRON HURAGAN
szer. MIECZYSŁAW PRZYBYŁ MILES L 24
szer. SYLWESTER JANIEC LAMPART
oraz ROBAK DĄB jeden NIEZNANY

Stan zachowania i najważniejsze
Bibliografia
postulaty konserwatorskie
Grób
w
dobrym
stanie Konspiracja antykomunistyczna i podziemie zbrojne w
Wielkopolsce w latach 1945 – 1956, pod red.
technicznym.
Agnieszki Łuczak i Aleksandry Pietrowicz, Poznań
2016 r.

Inskrypcja: 2
W dniu 7.6.1946 w Krotoszynie
zostali rozstrzelani za udział w walce
o Niepodległą Polskę
szer. EDWARD STANISŁAWSKI BAS L 24
szer. WACŁAW HODERNY KRET L 22
szer. EDWARD DĄBEK ŻBIK L 21
szer. FRANCISZEK PRZESTACKI WRONA L 24
szer. LEON IDEK STRZAŁA L 24

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

Bitwa pod Benicami to jedna z największych bitew sił bezpieczeństwa z wielkopolskim podziemiem
niepodległościowym. Oddział Zygmunta Borostowskiego Bora starł się z oddziałami UB i milicji.
Zygmunt Borostowski zginął już w początkowej fazie wymiany ognia, a dowództwo po nim przejął
sierż. Borys. W związku z ogromną przewagą sił bezpieczeństwa partyzanci byli zmuszeni wycofać się
do lasu.
Podczas walki pod Benicami zginęli Zygmunt Borostowski ps. Bora, Jerzy Skowron ps. Huragan,
Mieczysław Przybył ps. Miles, Sylwester Janiec ps. Lampart, a także 3 nieznanych z imienia i nazwiska
(ps. Robak, ps. Dąb). Niestety miejsce ich pochówku jest nieznane. Wielkopolski Urząd Wojewódzki
zwrócił się do Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o odszukanie miejsca spoczynku ww. polskich
żołnierzy.
Załączniki
W potyczce pod Benicami kilku żołnierzy podziemia dostało się do niewoli. W dniu 5 czerwca 1946 r.
Dokumentacja fotograficzna – stan na 9.4.2018 r. - w pięciu z nich (Edward Stanisławski ps. Bas, Wacław Hoderny ps. Kret, Edward Dąbek ps. Żbik,
Franciszek Przestacki ps. Wrona oraz Leon Idek ps. Strzała) wyrokiem Sądu Okręgowego w Ostrowie
wersji elektronicznej.
Wlkp. na sesji wyjazdowej w Krotoszynie, skazano na karę śmierci. Wyrok wykonano 7 czerwca 1946
r. na dziedzińcu więzienia sądowego w Krotoszynie. Zwłoki rozstrzelanych partyzantów pochowano na
cmentarzu parafialnym w Krotoszynie.
Z przekazów ustnych wiadomo, że przedstawiciele tzw. resortów siłowych w dobie PRL wielokrotnie
podejmowali próby wywarcia nacisku na zarządcach cmentarza (proboszczowie parafii Jana Chrzciciela), aby
usunąć nagrobek.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 03.08.2018 r.

