Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: KROTOSZYN
Nr ewidencyjny: 3012044_5
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

GRÓB POLEGŁEGO W II WOJNIE ŚWIATOWEJ
KAZIMIERZA CHYBA
Kategoria

II wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa
Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

1

KROTOSZYN

WIELKOPOLSKIE / KROTOSZYŃSKI / KROTOSZYN
CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Lelewela / Raszkowska
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela;
ul. Farna 10
301204_4.0001.2430
Południowo – zachodnia część cmentarza. W kwaterze
wojskowej /
GPS: 51°42'09.0"N 17°26'41.2"E / 51.702500, 17.444778

Podstawowa
informacja
o pochowanych

POLEGŁY W II WOJNIE ŚWIATOWEJ – Kazimierz Chyba

Datowanie

brak danych nt. daty wystawienia nagrobka

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

100 cm. x 219 cm. x 146 cm.

Materiał

Lastriko

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób w formie leżącego prostopadłościanu wykonany z lastriko. Płyta pionowa w formie
steli zawierająca informacje o poległym. Grób znajduje się w kwaterze wojskowej.
Wymiary:
Grób (szer. x dł. x wys.): 100 cm. x 219 cm. x 10 cm.
Stela (wys. x szer.): 108 cm. x 45 cm.
Całkowita wysokość grobu: 146 cm.
Inskrypcja:
†
ś.p.
Mil. Kazimierz Chyba
* 20.12.1923.
Poległ w walce z okupantem
w czasie wyzwolenia
d. 24.1.1945.
Część jego pamięci.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Grób w bardzo dobrym stanie.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
W
71.
rocznicę
wyzwolenia
Krotoszyna
[w:] Kazimierz Chyba ur. 20.12.1923 r. był członkiem 17 osobowej
http://www.powiat-krotoszyn.pl/index.php/3078-w-71grupy, która pod dowództwem Antoniego Gałeckiego miała
rocznice-wyzwolenia-krotoszyna [data dostępu 21.08.2018 zająć pozycje wzdłuż torów kolejowych prowadzących do
r.]
Ostrowa Wielkopolskiego. W trakcie rozpoznania sytuacji
grupa została zaatakowana przez Niemców ukrywających się
w pobliskiej cegielni. Kazimierz Chyba poległ w wyniku
niemieckiego ostrzału 24.1.1945 r.

Bibliografia

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 19.04.2108 r. - w wersji
elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 121.08. 2018 r.

