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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

SIEDLEMIN

GRÓB FELIKSA ŁABĘDZKIEGO
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 / JAROCIŃSKI / JAROCIN

CMENTARZ PARAFIALNY ul. Główna

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa
w Siedleminie / 300602_5.0015.AR_1.255

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Na końcu głównej alejki / 51°56'17"N 17°27'48.8"E
(51.938056, 17.463556)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC WIELKOPOLSKI Łabędzki Feliks

Datowanie

1919 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

110 cm x 237,5 cm x 248 cm

Materiał

granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła granitowa, otoczona ogrodzeniem w postaci słupków połączonych łańcuchami,
w szczycie stela z tablicą inskrypcyjną.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – płyta wierzchnia nagrobka: 110 x 212,5
x 8, dodatkowa płyta na środku: 62 x 163 x 2. Słupki: 19,5 x 19,5 x 48,5.
Stela – podstawa dwupoziomowa: 72 x 25 x 13 i 66,5 x 41 x 40; trzon: 56,5 x 30 x 62,
podstawa pod obelisk wieńczący całość: 67 x 41 x 14, obelisk: 47 x 25 (u dołu) x 117.
Tablica inskrypcyjna na części trzonowej: 39,5 x 2 x 44,5.
--Inskrypcje:
Ś. P.
FELIKS
ŁABĘDZKI
 17.11.1888
poległ 6.01.1919 w Mroczy
w walkach o niepodległość
Polski
jako pierwszy powstaniec
Wielkopolskiej Kompanii
Jarocińskiej

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły bardzo dobry – mogiła zadbana.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Z tyłu pomnika:

Z tyłu pomnika na cokole:
CZEŚĆ
JEGO PAMIĘCI!

Od frontu na cokole prawie niewidoczny napis:
SPOKÓJ
JEGO[?] DUSZY

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat Powstania Łabędzki Feliks – ur. 7 lub 17.11.1887 lub 1888 r. w
Wielkopolskiego, Koszalin 2009 (pozycja 1038).
Siedleminie, syn Jana i Urszuli z d. Maciaszczyk, kapr.
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Inspekcja Budowlana w Batalionu Jarocińskiego, poległ 4.01.1919 r. pod Mroczą.
Jarocinie, sygn. 9.
Pierwotnie pochowany w Mroczy, ekshumowany przez
Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w
rodzinę do Siedlemina. W 1928 r. weterani powstania
Jarocinie, sygn. 200.
ufundowali mu pomnik, odsłonięty uroczyście 28 września
USC Jarocin, Pomoce kancelaryjne dla lat 1882-1890.
1930 r., zniszczony w 1939 r. – zachowała się wyłącznie
Lista strat Wojska Polskiego, Warszawa 1934, wpis nr 22309.
tablica z godłem państwowym.
Pierwotnie grób znajdował się bliżej centrum cmentarza –
w 3. rzędzie na północ od poprzecznej alejki, jako 8. od
Załączniki
ogrodzenia od południowej strony; w bliskiej odległości od
Dokumentacja fotograficzna – stan na 8.08.2017 r. oraz grobu Stanisława Fałczyńskiego.
3.01.2019 r. – w wersji elektronicznej.
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