Karta ewidencyjna obiektu
Nr ewidencyjny:3021145_2
STĘSZEW
grobownictwa wojennego Gmina: ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

GRÓB ZAMORDOWANYCH WIĘŹNIÓW
PODCZAS MARSZU ŚMIERCI Z OBOZU W ŻABIKOWIE
Kategoria

II wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

SŁUPIA

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃSKI / STĘSZEW
CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Szkolna 8
Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Słupi;
ul Szkolna 4.
302114_50013.91
Północno – zachodnia część cmentarza, na końcu alejki
prowadzącej od wejścia, po prawej stronie.
52°17'05.1"N 16°36'11.9"E / 52.284750, 16.603306

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ZAMORDOWANI PRZEZ NIEMCÓW WIĘŹNIOWIE
Z OBOZU W ŻABIKOWIE - NN

Datowanie

Pierwszy nagrobek powstał najprawdopodobniej ok 1945 r. /
obecny został wystawiony w 2015 r/

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

89 cm. x 176 cm. x 100 cm.

Materiał

Granit

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób ziemny z obramieniem granitowym. Płyta pionowa również wykonana z granitu
zawiera inskrypcję z informacją o spoczywających w grobie osobach i okolicznościach ich
śmierci.
Wymiary:
Grób (szer. x dł. x wys.): 89 cm. x 176 cm. x 13 cm. (wysokość obramienia). Całkowita wysokość
nagrobka 100 cm.
Stela (szer. x wys.) 89 cm. x 52 cm.
Inskrypcja:
GRÓB WOJENNY
TU SPOCZYWAJĄ
BEZIMIENNI WIĘŹNIOWIE
OBOZU W ŻABIKOWIE
ZAMORDOWANI
PRZEZ NIEMCÓW
W JEZIORKACH
PODCZAS
I ETAPU MARSZU ŚMIERCI
20 – 21 STYCZNIA 1945 R.
†

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Nagrobek w bardzo dobrym stanie. Wymieniony w 2015 r.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
71. rocznica likwidacji i ewakuacji więźniów obozu karno – W styczniu 1945 r. Niemcy podjęli decyzję o likwidacji obozu
śledczego
w
Żabikowie
[w:] karno – śledczego w Żabikowie. W związku z ewakuacją
http://www.zabikowo.eu/ss/aktualnosci/312-71-rocznicapodjętą 20 stycznia 1945 r. ok 500 więźniów zostało
likwidacji-i-ewakuacji-wiezniow-obozu-karno-sledczegozmuszonych do przejścia tzw. „Marszu Śmierci” w kierunku
w-zabikowie [dostęp: 28.08.2018]
zachodnim do KL Sachsenhausen. Pierwszy odcinek marszu
przeszedł przez Komorniki – Rosnówko – Stęszew, aż dotarł
do Jeziorek, gdzie miał miejsce pierwszy nocleg. W
Jeziorkach Niemcy zamordowali kilku więźniów. Ciała
zamordowanych pochowano na cmentarzu parafialnym w
Słupi. Niestety nie są znane ich dane osobowe.
Załączniki
Bibliografia

Dokumentacja fotograficzna – stan na 14.05.2018
w wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 28.08. 2018 r. / Aktualizacja 19.01.2019 r. /

r. - Poprzedni nagrobek wykonany był z lastrico w formie
leżącego prostopadłościanu z pionową tablica inskrypcyjną.

