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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Kategoria

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

1

MIROSŁAW

GRÓB POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

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

WIELKOPOLSKIE / PILSKI
P
/ UJŚCIE
CMENTARZ PARAFIALNY

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Ujściu /
301907_5.0006.185

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Na końcu głównej alejki / 53°2'17.7"N 16°41'48.8"E
(53.038250, 16.696889)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY (4 osoby)

Datowanie

1919 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY
Cmentarz wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: A-627
z 27.09.1989
09.1989

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

392 cm x 374cm x ok. 250 cm

Materiał

Murowana, beton, granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła w kształcie schodkowego, nieregularnego pomnika z płyt granitowych, otoczonego
ogrodzeniem (słupki granitowe połączone żelaznymi łańcuchami).
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – całość urządzenia: 392 x 374, wyłożone
kostką POZBRUK; słupki o wymiarach: 10 x 10 x 57 (niższa strona) i 60,5 ( wyższa
strona).
Pomnik – fundament: 176 x 132,5 x 9,5, płyta dolna: 180 x 140 x 5,5; cokół w formie
schodkowej (każda część przykryta płytą) – dolna część (z napisem): 151,5 x 86,5 x 50,5, 2.
część (z podobizną Chrystusa w koronie cierniowej): 84 x 95 x 5, najwyższa część
(z krzyżem od frontu): 59,5 x 46,5 x 50; całość o wys. ok. 245.
--Inskrypcje:
TU SPOCZYWA
CZTERECH NIEZNANYCH
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
1918-1919
POLEGŁYCH ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły dobry – mogiła zadbana, ale wymagająca
naprawy w tylnej części pomnika (drobne uszkodzenie jednej
z płyt, wyciekająca fuga).

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
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Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 10.05.2017 r. – w
wersji elektronicznej.
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