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Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

WRZEŚNIA

GRÓB FRANCISZKA KAŹMIERCZAKA
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 / WRZESIŃSKI / WRZEŚNIA
CMENTARZ FARNY ul. Gnieźnieńska 4

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka Najświętszej Maryi Panny i św.
Stanisława Biskupa Męczennika we Wrześni /
303005_4.0500.1063

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Sektor VII, rząd 5, grób 21/
21 52°19’49.7”N 17°33’51.7”E
(52.330472, 17.564361)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTANIEC
NIEC WIELKOPOLSKI Franciszek Kaźmierczak

Datowanie

1919 r. / przebudowa 2011 r. /

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

89 cm x 118 cm x 110 cm

Materiał

Obramowanie
bramowanie betonowe, stela z piaskowca

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła ziemna (wysypana w części centralnej grysem marmurowym), okolona
betonowym krawężnikiem; w szczycie stela.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – obramowanie betonowe z bloczków
o wym.: 29 x 15 x 10, bloczki narożne kwadratowe: 15 x 15 x 11,5; część ziemna
mogiły: 58 x 87,5; Stela na postumencie: 58 x 18 (boki), zwężający się do środka do 11
cm x 18; wymiary łukowo zakończonej płyty z napisem: 52 x 10 x 80 (w środku) i 62
(po bokach). Orzeł w polu o wym.: 12,5 x 15 x 1.
--Inskrypcje:
Ś. P.
SZEREGOWIEC
FRANCISZEK
KAŹMIERCZAK
*7.10.1899 †20.3.1919
POWSTANIEC WIELKOPOLSKI
1 KOMPANIA WRZESIŃSKA
†

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan grobu bardzo dobry.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Olszewski W., Jastrząb Ł., Lista strat Powstania Franciszek Kaźmierczak – zam. w m. Kleparz w gminie
Wielkopolskiego, Koszalin 2009 (pozycja 729)
Września; służył w 1 Kompanii Wrzesińskiej, zmarł w
wyniku choroby w Poznaniu i został pochowany we Wrześni.
W Liście Strat… błędnie zapisano, że pochowany został na
poznańskim cmentarzu garnizonowym, w mogile CG-VII232 (wpis dot. innej osoby o tym samym imieniu i nazwisku).
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Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 19.09.2018 r. – w
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 19.10.2018 r.
2

W 2011 r. w związku z bardzo złym stanem starego
nagrobka, dokonano jego rozbiórki i w jego miejsce
wystawiono nagrobek zgodnie ze wzorem dla grobu
wojennego przyjętym w województwie wielkopolskim.

