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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

SIEDLEMIN

GRÓB STANISŁAWA FAŁCZYŃSKIEGO
Kategoria

wojna polsko-bolszewicka
bolszewicka 1920
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….
indywidualny
1

WIELKOPOLSKIE / JAROCIŃSKI / JAROCIN

CMENTARZ PARAFIALNY ul. Główna
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa
w Siedleminie / 300602_5.0015.AR_1.255
Na końcu poprzecznej alejki, przy południowej części
ogrodzenia cmentarnego; rząd 2, 4 grób od końca /
51°56'15.8"N 17°27'47.7"E (51.937717, 17.463255)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO Fałczyński Stanisław

Datowanie

1920 r. / obecne urządzenie: 2018 r. /

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY
Cmentarz jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

76,5 cm x 180 cm x 30,5 cm

Materiał

granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Prosty granitowy nagrobek, z inskrypcją na płycie wierzchniej.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – fundament: 76,5 x 180 x 5; cokół: 58 x
159 x 15 (od frontu) i 20,5 (z tyłu); płyta wierzchnia: 68 x 170 x 5.
--Inskrypcja:
Ś.†P.
STANISŁAW
GAŁCZYŃSKI
szeregowy W. P.
 10.10.1899
† 12.01.1920
Powstaniec Wielkopolski
[Krzyż Powstańczy]
Prosi o modlitwę

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan grobu bardzo dobry.
Treść inskrypcji na tabliczce wymienionej w 2018 r.:
Szer
STANISŁAW
GAŁCZYŃSKI
ur.10.10.1899 +12.1.1920

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Lista strat Wojska Polskiego, Warszawa 1934, wpis nr 8017.
Fałczyński Stanisław – ur. 10 września 1899 r. w Ciświcy
Akt urodzenia – USC Jarocin 1899 nr 336.
[gm. Jarocin, pow. jarociński], syn Feliksa i Agnieszki (z d.
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Inspekcja Budowlana w Specht); kanonier, 17 Pułk Artylerii Ciężkiej lub 1 Pułk
Jarocinie, sygn. 9.
Artylerii Lekkiej(?); zm. 10 lub 12 stycznia 1920 r.
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w w Czarnkowie w wyniku choroby (zaziębienie).
Jarocinie, sygn. 200.
Pierwotnie grób był oznaczony przez krzyż bez napisu,
Ewidencja grobów wojennych i miejsc pamięci…, oprac.
w początku lat 30. XX w. zastąpiony krzyżem dębowym
Łukasz Witczak, Jarocin 2017.
i tabliczką z napisem.
W nieznanym bliżej okresie obiekt został przebudowany do
formy częściowo ziemnej, z obmurówką betonową, w środku
Załączniki
wypełniony jasnym grysem, z metalowym krzyżem
Dokumentacja fotograficzna – stan na 3.01.2019 r. – w i metalową tabliczką inskrypcyjną w szczycie.
wersji elektronicznej.
W 2018 r. władze samorządowe dokonały wymiany nagrobka
na obecny granitowy.
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