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GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Nazwa obiektu

Miejscowość

GRÓB ŻOŁNIERZA POLEGŁEGO W WOJNIE POLSKOPOLSKO
BOLSZEWICKIEJ
Kategoria

KOŹMIN WIELKOPOLSKI

wojna polsko-bolszewicka
bolszewicka 1919-1921
1919
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1 cmentarz wojenny / kwatera wojenna / mogiła zbiorowa / grób indywidualny….
1

WIELKOPOLSKIE / KROTOSZYŃSKI / KOŹMIN WLKP.
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Poznańska

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Koźminie
Wielkopolskim / 301203_4.0001.228

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

W centrum cmentarza, na prawo od krzyża / 51°50'4.98"N
17°27'6.75"E (51.834722,
(
17.451889)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO: Wojciech Wężyk
(Powstaniec Wielkopolski, uczestnik wojny polskobolszewickiej)
ej)

Datowanie

1920 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY
Cmentarz
ntarz wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr.
432

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

137 cm x 258,5 cm x 95 cm

Materiał

Beton, lastriko, marmur, granit

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób w formie leżącego prostopadłościanu, na betonowym cokole. W szczycie pionowa
tablica inskrypcyjna zawierająca informacje o poległym.
Wymiary (szer. x dł. x wys.; w cm) – rama betonowa: 137 x 247,5 x 31, płyta wierzchnia z
lastriko: 113,5 x 210 x 5, z tyłu występ betonowy: 57 x 11 x 25,5; cokół w szczycie ramy:
betonowy 90 x 30 x 4 i na nim granitowy 90 x 30 x 6, pionowa tablica inskrypcyjna z
marmuru: 55,5 x 9,5 (w części dolnej) i 11,5 (w częściach środkowej i górnej) x 64.
--Inskrypcja:
Ś. † P.
WOJCIECH WĘŻYK
Kapitan WP
ur. 7.7.1890
oddał życie za Ojczyznę
7.8.1920
R.I.P.

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły zadowalający – mogiła zadbana, inskrypcja na
tablicy wymaga konserwacji.
W dokumentacji Państwowej Inspekcji Budowlanej w
Krotoszynie (APP, sygn. 29, k. 223) znajduje się informacja,
że grób był wykonany z granitu. Okoliczności, w których
doszło do zmiany wyglądu (i materiału, z którego grób był
wykonany) nie są znane.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli 1918-1920, Wojciech Wężyk - ur. 07.07.1890 r. w powiecie kępińskim,
Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa, 1934 (poz. uczestnik Powstania Wielkopolskiego, odznaczony krzyżem
42696).
Virtutti Militari za udział w wojnie polsko-bolszewickiej,
Archiwum Państwowe w Kaliszu, zespół: Starostwo kapitan
12
Pułku
Strzelców
Wielkopolskich
Powiatowe Koźmin, sygn. 171, k. 26.
(przemianowanego na 70 Pułk Piechoty); został śmiertelnie
Zarys historji wojennej 70-go pułku piechoty wielkopolskiej, ranny w zwycięskiej bitwie pod Białobrzegami [gmina
Sterdyń, pow. sokołowski, woj. mazowieckie] nad Bugiem
oprac. Englicht Józef, Warszawa 1929, s. 26.
Archiwum Państwowe w Poznaniu, zespół: Państwowa (4-6 sierpnia 1920 r.), zmarł 07.08.1920 r., ekshumowany na
cmentarz w Koźminie z Zielińca [Zieleniec, gm. Sadowne,
Inspekcja Budowlana w Krotoszynie, sygn. 29, k. 223.
pow. węgrowski, woj. mazowieckie] 23.10.1920 r.

Bibliografia

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 14.06.2019 r. – w
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Adam Wicher, 24.06.2019 r.
2

Zapadnięty nagrobek w 2002 r. gruntownie wyremontowano,
wykonując częściowo nową podmurówkę i otynkowanie oraz
oczyszczając płytę inskrypcyjną.

