Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: ŚRODA WIELKOPOLSKA
grobownictwa wojennego
…………………………………………………………………………
Rodzaj obiektu1

…………………………………………………

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Nr ewidencyjny: 3025045_3
Miejscowość

WINNA GÓRA

GRÓB ANDRZEJA JÓŹWIAKA
Kategoria

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

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

CMENTARZ PARAFIALNY, WINNA GÓRA,
zlokalizowany w północno – zachodniej części wsi
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, Winna
Góra 9/
302504_5.0031.193
Sektor B, południowo – wschodni skraj cmentarza, przy
ogrodzeniu
GPS: N52º 12’25.4” E17º 26’29.8” (52.207056, 17.441611)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

I WOJNA ŚWIATOWA – Andrzej Jóźwiak

Datowanie

całkowita wymiana grobu - 2018 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

80 cm., 160 cm., 91 cm.

Materiał

lastrico

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

1

WIELKOPOLSKIE / ŚREDZKI / ŚRODA
WIELKOPOLSKA

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób ziemny z obramieniem wykonanym z lastrico. Za grobem ustawiono
lastricowy krzyż łaciński, na którym przyklejono owalną tablicę inskrypcyjną
wykonaną z plastiku.
Wymiary:
Grób (szer. x dł. x wys.) 80 cm. x 160 cm. 14 cm.
Krzyż łaciński: wysokość 91 cm., szerokość belki poprzecznej: 60 cm.
Tablica inskrypcyjna: wysokość 18 cm, szerokość 30 cm.
Całość otoczona kostką brukową o wymiarach 310 cm. x 210 cm.
Tablica inskrypcyjna:

podkład szkicu © autorzy OpenStreetMap
Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Grób wymieniony w 2018 r.

GRÓB WOJENNY
TU SPOCZYWA
Ś.P.
ANDRZEJ
JÓŻWIAK
* 09.11.1886 † 05.05.1916
ŻOŁNIERZ III BATALIONU ZAPASOWEGO
46 PULKU PIECHOTY

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

Bibliografia
1. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie (AAG), Archiwum
parafii Winnagóra. Książka poległych w wojnie z parafii
winnogórskiej 1914-1918., sygn. AP120126.
2. Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych w powiecie
średzkim województwa poznańskiego. Zbiory prywatne.

Andrzej Jóźwiak ur. 9.11.1886 r. na terenie zaboru pruskiego.
Syn Michała Jóźwiaka i Marianny zd. Sęk. Zamieszkiwał wieś
Białe Piątkowo. W I wojnie światowej brał udział jako
żołnierz armii niemieckiej w III batalionie zapasowym pułk.
nr 46.Został ranny 17.6.1915 r. pod Lublinem. Przewieziono
go do lazaretu w Poznaniu, gdzie zmarł na zapalenie płuc
5.5.1916 r. Pogrzeb odbył się 9.5.1916 r. w Winnej Górze.
Nowy grób postawiono w 2018 r. przy współpracy Wojewody
Wielkopolskiego oraz gminy Środa Wielkopolska.

Załączniki

Do 2018 r. tablica inskrypcyjna informowała, że w grobie spoczywa

Zdjęcia w formie cyfrowej – archiwalne z 2017 r. oraz aktualne nieznany powstaniec wielkopolski. Dzięki odnalezionym dokumentom
archiwalnym, zawierającym plan sytuacyjny cmentarza, udało się
z 2018 r.

jednoznacznie ustalić dane personalne pochowanego. W związku z tym
Wojewoda Wielkopolski polecił wymianę tablic inskrypcyjnych zgodnie z
ustaleniami poczynionymi przez pracowników WUW.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 19.11.2018 r.
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