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Gmina: JAROCIN
Nr ewidencyjny: 3006025_6
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Rodzaj obiektu1

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

MIESZKÓW

GRÓB POLEGŁYCH W II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Kategoria

II wojna światowa 1939-1945
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

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

WIELKOPOLSKIE / JAROCIŃSKI / JAROCIN
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Poznańska
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca
w Mieszkowie / 300602_5.0008.AR_1.1
W centrum cmentarza, na północ od głównej alejki, obok
centralnie ustawionego krzyża / 52°01'59.9"N 17°27'30.2"E
(52.033300, 17.458400)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

OCHOTNICY (Samoobrona Terytorialna) 4 osoby

Datowanie

1945 r. / data obecnego urządzenia: grudzień 2015 r. /

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY
Cmentarz wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

182 cm x 322 cm x 165 cm

Materiał

Granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób granitowy, współczesny. Przy grobie tablica informacyjna
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – rama: 322 x 182, o grub. 14; płyty
wierzchnie o grub. 6; tablica inskrypcyjna o grub. 8, słupki boczne: 14 x 14. Zwieńczeniem
grobu jest krzyż łaciński, z umieszczonym pod nim godłem państwowym i napisem:
„GRÓB WOJENNY”.
--Inskrypcje (treść oddana – układ nieodwzorowany):
GRÓB WOJENNY
szer. MACIEJEWSKI FELIKS
* 23.08.1924 † 31.01.1945

st.szer. PIETROWIAK TEODOR
* 12.03.1913 † 31.01.1945

szer. ROGUSZCZAK JÓZEF
* 05.03.1923 † 31.01.1945

szer. PIETROWIAK ANTONI
* 20.12.1919 † 19.06.1945

POLEGLI W WALCE Z NIEMCAMI W LASACH OSIEK – ZALESIE W DNIU
31.01.1945 ROKU
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan zachowania – bardzo dobry.
W Księdze pochowanych… podano, że T. Pietrowiak ur. się
12.03.1915 r., służył w stopniu kaprala.
Przed przebudową w 2015 r. grób był wykonany z lastriko,
z dwoma niewielkimi okrągłymi polami ziemnymi po bokach
z nasadzeniami roślin iglastych; na tablicy znajdował się
napis – u góry: „ZGINĘLI ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ NA
POSTERUNKU”, na dole: „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI”;
pośrodku znajdowały się dane osobowe w identycznym jak
obecnie układzie.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Ewidencja grobów wojennych oraz innych miejsc pamięci Maciejewski Feliks – ur. 23.08.1924 r. Giecz, zm.
narodowej i upamiętnień w Gminie Jarocin, oprac. 31.01.1945 r. Osiek, szer.;
Ł. Witczak, Jarocin 2017, s. [25]-[26].
Roguszczak Józef – ur. 05.03.1923 r. Szypłów, zm.
Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadania
31.01.1945 r. Osiek, szer.;
określonego na podstawie Porozumienia z dnia 3 listopada
Pietrowiak Teodor – ur. 12.03.1913 r. Chwalęcin, zm.
2015 roku…, Jarocin 12.01.2016 r. (w zasobie WUW).
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie 31.01.1945 r. Osiek, szer., 70. pułk piechoty w Pleszewie;
światowej, T. 4, Pruszków 1995, s. 51, 86.
Pietrowiak Antoni – ur. 20.12.1919 r. (lub 19.12,. lub 29.12)
Stramnice, zm. 19.06.1945 r. Jarocin, szer.
F. Maciejewski, J. Roguszczak i T. Pietrowiak byli
Załączniki
ochotnikami Oddziału Samoobrony Terytorialnej z Osieka,
Dokumentacja fotograficzna – stan na 01.04.2019 r. – w Stramnic i Szypłowa; polegli w walce z niemiecką grupą
dywersyjną 31.01.1945 r. w czasie obławy w lasach Osiekwersji elektronicznej.
Zalesie.
Zdjęcia archiwalne – w wersji elektronicznej.
A. Pietrowiak zmarł 19.06.1945 r. w szpitalu w Jarocinie
z ran odniesionych w tym samym starciu.
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