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Nazwa obiektu

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Kategoria

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

1

ŚMIGIEL

GRÓB POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

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

WIELKOPOLSKIE / KOŚCIAŃSKI / ŚMIGIEL
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Św. Wita / ul. Kręta

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw.
pw NMP Wniebowziętej
w Śmiglu / 301105_4.0001.863

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

sektor 3a, obok wejścia do kościoła cmentarnego /
52°0'38.1"N
2°0'38.1"N 16°31'51.7"E
16°31'51.7 (52.010583, 16.531028)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY 4 osoby: Andrzejewski
Stanisław, Jerzyk Seweryn, Kaźmierczak Józef, Kędzierski
Stanisław

Datowanie

ok. 1919 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

610 cm x 382 cm x 340 cm

Materiał

beton, marmur,
marmur granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła z obramieniem betonowym i 2 podwójnymi granitowymi nagrobkami.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – fundament: 610 x 382 x ok. 20, u góry z
wcięciem: 597 x 376 x 7; dookoła ogrodzenie w formie kul o wys. ok. 60, połączonych
metalowymi rurami, w środku przejście o szer. 143, z płyt granitowych o wys. 6.
2 podwójne nagrobki: podstawa betonowa: 172 x 191,5 x 8, podstawa granitowa: 172 x
191,5 x 6, cokół pojedynczego grobu: 70 x 171 x 12,5, płyta wierzchnia: 74 x 174,5 x 6.
Centralnie ustawiona stela w postaci wysokiej ściany: 148 x 61 x 244, zwieńczona
metalowym krzyżem na kuli o wys. ok. 96; po obu stronach steli murek: 160 x 55 x 112,
zakończony kolumnami na fundamencie, o wymiarach: 60 x 61,5 x 106, z wcięciem od
góry: 48 x 48 x 5, zwieńczone metalowymi koszami o wys. ok. 37; od frontu dodatkowa
płyta z betonowym krawężnikiem przed stelą: 148 x 61 x 5,5. Na frontowej części wyryty
napis, a pod nim tablica granitowa z inskrypcją: 90 x 3 x 50; po bokach na wysokości
nagrobków tablice marmurowe z inskrypcjami: 84,5 x 35. Boczna tabliczka z napisem: 23
x 16,5.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły poprawny – wymaga konserwacji, naprawy
w części betonowej pomnika oraz regularnego dbania
o zieleń.
Pomnik w obecnej formie odsłonięto w 1928 r., zniszczony
podczas II wojny światowej (Polacy przezornie zdemontowali
jedynie zewnętrzną ornamentykę i tymczasowo zamazali
betonem inskrypcję), po wojnie przywrócony do pierwotnego
stanu.
W połowie lat 90. podczas renowacji zainstalowano nowe
płyty nagrobne.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat Powstania Andrzejewski Stanisław – ur. 2.101.1900 w Robaczynie, szer.
Wielkopolskiego, Koszalin 2009 (pozycje 18, 641, 731, 4 Kompanii 1 Batalionu 6 Pułku Strzelców Wlkp., poległ
742)
2.04 (lub 06).1919 pod Kąkolewem lub Trzebieniem;
Jerzyk Seweryn – ur. 27.07.1900, szer. 12 Kompanii
3 Batalionu 7 Pułku Strzelców Wlkp., poległ 13.10.1919 pod
Lipnem;
Kaźmierczak Józef – ur. 10.03.1900 w Morownicy, syn
Michała i Katarzyny z d. Matuszewska, szer. Kompanii
Śmigielskiej, poległ 12.01.1919 pod Lipnem;
Załączniki
Kędzierski Stanisław – ur. 8.05.1900 w Czaczu, syn
Franciszka i Marii z d. Węclewska, szer. Kompanii
Dokumentacja fotograficzna – stan na 23.08.2017 r. – w
Śmigielskiej, poległ 12.01.1919 pod Lipnem.
wersji elektronicznej.
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