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Nazwa obiektu

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Kategoria

powstanie wielkopolskie 1918-1919,
1918
weteran powstania
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr
Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

PLESZEW

GRÓB POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

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

WIELKOPOLSKIE / PLESZEWSKI / PLESZEW
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Kaliska
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
w Pleszewie / 302006_4.0001.AR_31.2036/2
W centrum cmentarza, na lewo od głównej alejki, 2 rząd od
parkanu / 51°53'39.4"N
51°53
17°47'38.8"E (51.894278,
17.794111)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTAŃCY
ŃCY WIELKOPOLSCY 6 osób: Andrzejewski
Władysław, Likowski Ludwik, Markiewicz Tomasz, Matczak
Józef, Sopałowicz Kazimierz, Witczak Wacław
WETERAN: Bociański Ludwik

Datowanie

ok. 1919 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY
Cmentarz wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr.
379

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

418,5 cm x 500 cm x ok. 390 cm

Materiał

Ziemna, lastrico, beton, granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła ziemna, okolona lastricowym murkiem, w szczycie stela w kształcie obelisku na
podstawie z granitową tablicą inskrypcyjną.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – fundament: 418,5 x 500 x 9; murek –
niższe słupki na podstawie: 22,5 x 23 x 11, trzon: 20 x 21 (u dołu) i 17,5 x 17 (u góry)
x 24,5, głowica: 25,5 x 25,5 x 10, całość o wys. 45,5; wyższe słupki na podstawie: 22,5 x
23 x 11, trzon: 19,5 x 20 x 41,5, głowica: 25 x 25 x 9,5, całość o wys. 62; z tyłu
w narożnikach 2 figury na kształt zniczy o wys. ok. 54; od frontu wejście o szer. 117. Po
bokach obelisku 2 płyty lastricowe: 126 x 61 x 6,5.
Pomnik – fundament: 171 x 120 x 15,5, podstawa: 111 x 90 x 50,5, trzon u podstawy: 90 x
65 x ok. 320. 2 tablica inskrypcyjne – dolna granitowa: 60 x 2 x 70, górna metalowa: 60 x 2
x 51,5.
Od frontu tablica upamiętniająca L. Bociańskiego – cokół: 74 x 65 x 10, płyta wierzchnia:
79 x 70 x 5, tablica inskrypcyjna: 70 x 60,5 x 5,5, ułożona skośnie – z tyłu na wys. 33,5.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły dobry – mogiła zadbana, w częściach
lastricowych pewne ubytki, z tyłu pomnika ekspansywny
bluszcz – konieczność regularnego przycinania.
Grób został urządzony w 1923 r., zniszczony podczas
okupacji przez Niemców i odbudowany w 1947 r.
Wielokrotnie restaurowany.
W 2008 r. pochowano w tym miejscu Ludwika Bociańskiego,
pułkownika Wojska Polskiego, organizatora powstańczego z
1918 r., zmarłego w 1970 r. w Londynie.

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

Bibliografia
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat Powstania
Wielkopolskiego, Koszalin 2009 (pozycje 22, 1019, 1127,
1134, 1737, 2171)

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 25.08.2017 r. – w
wersji elektronicznej.
Zdjęcia archiwalne – w wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 28.08.2017 r. / aktualizacja 29.10.2018 r. /
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W 2009 r. w grobie pochowano dodatkowo prochy Ludwika
Bociańskiego, który brał udział w Powstaniu Wielkopolskim i był
zasłużonym Wielkopolaninem. Zmarł w 1970 r.
Andrzejewski – ur. 25.05.1896, szer. 1 Kompanii Pleszewskiej,
poległ 28.02./1.03.1919 pod Zmyśloną Ligocką;
Likowski – ur. 4.08.1885, syn Wojciecha i Ludomiry z d. Zboralska,
szer. 2 Kompanii Pleszewskiej, poległ (09. lub) 19.02.1919 pod
Zbąszyniem (lub Łomnicą);
Markiewicz – ur. 17.12.1899, szer. Oddziału Pleszewskiego
Karabinów Maszynowych, zmarł z ran 16 (lub 18).01.1919 w
Ostrzeszowie (najprawdopodobniej postrzelony w płuco kulą dumdum pod Zmyśloną Ligotą;
Matczak – ur. 1.09.1892 w Pleszewie, st. szer. 2 Kompanii
Pleszewskiej, poległ (24.01. lub) 6.02.1919 pod Rawiczem;
Sopałowicz – ur. 1.02.1898 (lub 1899) w Pleszewie, st. szer. 1
Kompanii Pleszewskiej, poległ 28.02./1.03. 1919 pod Zmyśloną
Ligocką.
Witczak –ur. 20 (lub 26.) .09.1896 w Pleszewie, szer. 1 Kompanii
Pleszewskiej, poległ 12. (lub 19.) 01.1919 pod Ligotą

