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GRÓB
ZBIOROWY
Zdjęcie – widok ogólny

Gmina: TARNOWO PODGÓRNE
………………………………………………………………………………………

Nazwa obiektu

Miejscowość

CERADZ KOŚCIELNY

GRÓB POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
Kategoria: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919
Adres
wojew. / powiat /
gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Bukowska, Ceradz Kościelny
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
Bukowska 4, Ceradz Kościelny
302117_2.0003.99/1

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa, GPS

Blisko krzyża cmentarnego, przy alejce prowadzącej od krzyża w
kierunku ulicy Bukowskiej.
GPS: 52°26’20.7”N 16°35’27.3”E (52.439070, 16.590924)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY – Antoni Mikołajczyk, Jan
Szopka, Józef Walewicz, Marjan Müller
b.d.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

Obramienie mogiły: 405cm x 207cm, szer. obramienia 12cm – z tyłu
ok 16cm, wys. z tyłu ok. 34 cm; słupki wys. 32 cm – tylne ok. 45cm;
stela szer. max 95cm, wys. 153cm od podstawy, gr. ok 16cm;
tabliczki z nazwiskami 35cm x 14 cm x ok.2cm; tablica na steli 73cm
x 39cm x 2cm.

Materiał

grób wojenny indywidualny/ …zbiorowy/ kwatera / grób rodzinny / pomnik / tablica / …

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃSKI / TARNOWO PODGÓRNE

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Datowanie

1

Nr ewidencyjny: 3021172_1

lastriko, beton, marmur, granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Mogiła otoczona obramieniem ze sztucznego kamienia, po bokach 6 niskich słupków
lastrikowych, przykryta płytami z lastriko, nad nimi pomnik (stela) ze sztucznego kamienia,
na jego przedniej ścianie lastrikowy krzyż, Orzeł Biały w koronie ze sztucznego kamienia
oraz tablica lastrikowa z inskrypcją z pozłacanych, wyżłobionych w niej liter:
Polegli w roku 1919. pod Zbąszyniem.
-*Za ziemską Ojczyznę życie swe młode oddali
Niechby za to wieczną Ojczyznę uzyskali.
Po bokach, na podwyższonej części tylnego obramienia ze sztucznego kamienia, 4
niewielkie tabliczki marmurowe z następującymi inskrypcjami:
Antoni Mikołajczak
Jan Szopka
Józef Walewicz
Marjan Müller

źródło podkładu planu: © autorzy OpenStreetMap

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
1. Stan poprawny (maj 2017), płyty
lastrikowe w całości, nieco kruszeją na
narożnikach, obramienie betonowe i
słupki oraz połączenia elementów
miejscami spękane, na literach na
tabliczkach marmurowych widoczne
kolonie mikroorganizmów
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Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci, pierwotnego
miejsca pochówku; historia obiektu itp.
A. Dane z tablic na nagrobkach: j.w.
B. Dane z Listy Strat (bibliografia poz. 1): st. szer. Antoni
Mikołajczak z Ceradza Dolnego, ur. 31 grudnia 1890 r., kpr. Jan
Wawrzyn Szopka z Grzebieniska, ur. 12 grudnia 1898 r. w
Dusznikach lub Śliwnie, szer. Józef Walewicz ur. 15 stycznia 1890 r.
w Ceradzu Dolnym - wszyscy trzej z Kompanii Bukowskiej - polegli
9 stycznia 1919 r. oraz Marian Müller z Ceradza Kościelnego, szer. z
Kompanii Odwachu Poznańskiego, ur. 8 września 1895 r. w
Grzebienisku i poległy/zmarły 14 stycznia 1919 r.

Załączniki
1. Zdjęcia grobu i cmentarza – zdjęcia cyfrowe
Opracowanie karty (autor, data, podpis): Adam S. Kaczmarek, fot.: Adam S. Kaczmarek IPN Poznań, lipiec 2017 / Aktualizacja Bartosz Biegała 30.1.2019 r. /
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