Karta ewidencyjna obiektu
Gmina: SŁUPCA
Nr ewidencyjny: 3023062_1
grobownictwa wojennego
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

GRÓB ŻOŁNIERZA WOJSKA POLSKIEGO
STEFANA PÓŁRULA
Kategoria

okres powojenny
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

MŁODOJEWO

WIELKOPOLSKIE / SŁUPECKI / SŁUPCA
CMENTARZ PARAFIALNY, północno – zachodni skraj wsi

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia rzymskokatolicka św. Mikołaja w Młodojewie /
302306_2.0021.421

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Grób znajduje się po prawej stronie ścieżki biegnącej od
wschodniej bramy cmentarza/
GPS: 52°19'00.4"N 17°55'49.3"E (52.316778, 17.930361)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO / skazany na śmierć
wyrokiem Sądu Rejonowego za przynależność do Polskiej
Organizacji Wojskowej „Wolność”

Datowanie

nagrobek z 2008 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

90 cm. x 190 cm. 40 cm.
zdjęcie: 10 cm. x 7 cm.

Materiał

granit

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

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób w formie leżącego prostopadłościanu z piaskowaną inskrypcją na płycie wierzchniej.
Na grobie umieszczono zdjęcie pochowanego.
Inskrypcja:
Ś.P.
STEFAN PÓŁRUL
BOSMANMAT

*9.05.1926 w Korwinie
+9.04.1953
Stracony we Wrocławiu
z wyroku sądu PRL
za udział
w antykomunistycznej
organizacji
niepodległościowej.
SPOCZYWAJ W POKOJU
Stan zachowania i najważniejsze
postulaty konserwatorskie
Grób w stanie bardzo dobrym.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci, pierwotnego miejsca pochówku; historia
obiektu itp.

Bibliografia
Stefan Półrul [w:]

Stefan Półrul s. Stanisława ur. 9 maja 1926 r. we wsi Korwin k. Młodojewa (woj. wielkopolskie). W 1947 r.
został powołany do wojska. Chciał związać swoje życie zawodowe z służbą na morzu. Pracę rozpoczął w
sądzie Marynarki Wojennej jako kancelista (porządkowanie korespondencji), przechodząc kolejne szczeble
kariery przez mata do bosmanmata. Duże wpływy sowieckie w strukturze wojskowej popchnęły Stefana
Półrula do wstąpienia w szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej „Wolność”. Zadanie, które mu
powierzono dotyczyło zdobywania wiadomości o aresztowaniach, rozprawach i skazaniach sądowych w
trójmiejskiej Marynarce Wojennej. Aresztowany 5 grudnia 1951 r. Akt oskarżenia wyglądał podobnie jak te
sporządzone wobec innych Żołnierzy Wyklętych zarzucając polskiemu marynarzowi przede wszystkim
„wrogi stosunek do Ludowego Państwa Polskiego” oraz słuchanie i rozpowszechnianie audycji BBC i Radia
Wolna Europa. 6 czerwca sąd skazał Półrula na karę śmierci. Wyrok wykonano 9 kwietnia 1953 r. poprzez
strzał w tył głowy (tzw. metodą katyńską) w Więzieniu nr I przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu. Organa
władzy nie wydały ciała rodzinie, jak również nie poinformowały o miejscu spoczynku. W czerwcu 2008 r.
dzięki staraniom wrocławskiego Instytutu Pamięci Narodowej wykonano prace archeologiczne na
cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu na wytypowywanym odcinku trawnika, gdzie nie było żadnych
Załączniki
tabliczek ani krzyży. W toku wykopalisk natrafiono na szczątki ludzkie, których identyfikacja
Dokumentacja fotograficzna – stan na 15.07.2019 jednoznacznie wskazała, że jest to Stefan Półrul. 9 września 2008 r. odbył się wojskowy pogrzeb Półrula na
cmentarzu parafialnym w rodzinnym Młodojewie. W 2009 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
r. - w wersji elektronicznej.
Odrodzenia Polski. Stefanowi Półrulowi poświęcony jest film dokumentalny pt. „Nigdy nie wrócisz do
domu”(2008, reż. Jolanta Krysowata)
http://zolnierzeniezlomni.com.pl/niezlomni/stefanpolrul (dostęp 15 VII 2019 r.)
Skazany na śmierć za słuchanie radia. Mord sądowy
Stefana Półrula [w:] https://opinie.wp.pl/skazany-nasmierc-za-sluchanie-radia-mord-sadowy-stefanapolrula-6126020087261313a (dostęp 15 VII 2019 r.)
Uroczysty pogrzeb Stefana Półrula, żołnierza Marynarki
Wojennej […] [w:]
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/2413,Uroczystypogrzeb-Stefana-Polrula-zolnierza-MarynarkiWojennej-straconego-we-Wro.html (dostęp 15 VII
2019 r.)

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 15.07.2019 r.

