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Gmina: POZNAŃ
Nr ewidencyjny: 3064011_54
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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

MOGIŁA
ZBIOROWA
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

GRÓB STANISŁAWA I BRONISŁAWA JUSKA
OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ
Kategoria

II wojna światowa
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

POZNAŃ

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

1

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃSKI / POZNAŃ
CMENTARZ PARAFIALNY, ul. Lutycka/Szczawnicka

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Vianneya
306401_1.00.20.AR_12.12/2

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

Kwatera Dzieciątka Jezus, rząd 7, miejsce 2

Podstawowa
informacja
o pochowanych

OFIARY II WOJNY ŚWIATOWEJ
Stanisław i Bronisław Juska

Datowanie

Pierwotne upamiętnienie prawdopodobnie 1945 r., brak
danych o wystawieniu obecnego nagrobka.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

130 cm x 70 cm x 115 cm

Materiał

Kamień

GPS: 52°26'23.0"N 16°53'26.8"E (52.439722, 16.890778)

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek swoim kształtem bardzo przypomina popularny motyw plastyki cmentarnej jakim
są skałki, czyli piętrzące się kamienie. Przeważnie bryła złożona z kamieni powinna
przypominać stożek, z którego wyrasta krzyż. W tym przypadku pomnik przybrał formę
niewielkiego prostokątnego nagrobka. U wezgłowia cokół wykonany z kamienia, a na nim
krzyż. Na krzyżu figurka Jezusa Ukrzyżowanego. Nieco niżej emaliowana tablica
inskrypcyjna z danymi o pochowanych.
INSKRYPCJA:
Staszek JUSKA 5 lat
Bronek JUSKA 5 miesięcy
Zginęli śmiercią tragiczną
w dniu 12.02.1945
Śpijcie Aniołki

źródło mapy: „© autorzy OpenStreetMap”.
Zrzut ekranu pochodzi ze strony:
https://www.poznan.pl/mim/public/necropolis/plan.html?mtype=cemeteries&cm_id=21&id=634288&surname=Juska&name=Stanis%C5
%82aw#OpenMap

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Mogiła w dobrym stanie technicznym. Wymaga rewitalizacji.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
1. Ł. Jastrząb, J. Lubierska, Ofiary terroru i działań wojennych 1939 Bronisław Juska – ur. 7.09.1944 r., syn Mariana i Walerii zd.
– 1945 w Poznaniu, Kórnik 2017.
Mikołajczak zamieszkały przy ul. Umultowskiej, zginął pod
2. Plastyka nagrobków [w:]
gruzami budynku 12.02.1945 r.
http://lipowa.cmentarz.lublin.pl/plastyka-nagrobkow/ [dostęp:

Bibliografia

08.11.2021 r.]
3. https://www.poznan.pl/mim/necropolis/
Stanisław Juska – ur. 26.04.1940 r., syn Mariana i Walerii zd.
4. Odpisy aktów zgonu USC Poznań nr 3064011/00/AZ/1945/081985
Mikołajczak, zamieszkały przy ul. Umultowskiej, zginął pod
oraz 306401/00/AZ/1945/995719
gruzami budynku 12.02.1945 r.
5. Sprawa prowadzona w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim
pod sygn. PS-VI.5230.152.2021.1

Załączniki
Zdjęcia w formacie cyfrowym – stan na 05.11.2021 r.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Bartosz Biegała, 08.11.2021 r.
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Obaj bracia zanim zostali pochowani na cmentarzu spoczęli w
prowizorycznej trumnie w ogrodzie sąsiadów, gdzie ich
szczątki zakopał ojciec. Miesiąc później udając się na
cmentarz z trumną ciągniętą na wózku rodzice Stanisława i
Bronisława zostali zaskoczeni przez Niemca, który wycelował
do nich. Na szczęście odstąpił on od oddania strzałów.
Pogrzeb braci odbył się 16 marca 1945 r.

