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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

ŁUKOWO

GRÓB JANA SŁOMIŃSKIEGO
Kategoria

powstanie wielkopolskie 1918-1919
1918
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….
indywidualny
1

WIELKOPOLSKIE / OBORNICKI
OBORNIC / OBORNIKI
CMENTARZ PARAFIALNY

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka
Rzymsk
pw. św. Michała Archanioła
w Łukowie / 301601_5.0015.194

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

W centrum cmentarza,
cmentar tuż przy płocie (od strony szosy) /
52°38'20.8"N
"N 16°52'53.8"E (52.639111, 16.881611)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI Słomiński Jan

Datowanie

1919 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

200 cm x 280
80 cm x 290 cm

Materiał

Beton

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób betonowy, z obeliskiem w szczycie, otoczony ogrodzeniem łańcuchowym na
słupkach.
Grób o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – fundament: 200 x 280 x ok. 10; cokół: 161 x
260 x 8 (u dołu) i 118 x 198 (u góry), o łącznej wys. ok. 22; płyta wierzchnia: 78 x 176,5 x
10,5.
Obelisk – 1. część (podstawa): 79 x 49,5 x 49; 2. część: 65,5 x 29 x 44; stela: 60,5 x 23,5 x
187.
--Inskrypcje:
Na płycie wierzchniej:
Na obelisku:
†
Za Wolność
ś. p.
1918. – 19.
Jan Słomiński
Powstaniec Wielkopolski
poległ
15.4.1919. r.
w Jabłonowie nad Notecią
Niech spoczywa w Bogu.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły – zaniedbana; wymagająca remontu.

Bibliografia
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat
Wielkopolskiego, Koszalin 2009 (wpis 1790)

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Powstania Słomiński Jan – szer. 1 Komp. Batalionu Kcyńskiego, poległ
15.04.1919 pod Chodzieżą.

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 10.05.2017 r. – w
wersji elektronicznej.
Zdjęcia archiwalne – w wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 23.06.2017 r. / aktualizacja 24.10.2018 r. /
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