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Nazwa obiektu

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

LEWKÓW

GRÓB EDWARDA JERNALCZYKA
Kategoria

wojna polsko-bolszewicka
bolszewicka 1920
Adres
województwo /
powiat / gmina
ulica / lokalizacja
opisowa

1

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

WIELKOPOLSKIE / OSTROWSKI / OSTRÓW
WIELKOPOLSKI
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Kolejowa

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia p.w. Św. Wojciecha w Lewkowie /
301704_2.0016.AR_1.356/1

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

W centrum cmentarza, na lewo od krzyża/
51°41'24.2"N 17°51'45.7"E (51.690056, 17.862694)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO Jernalczyk Edward

Datowanie

1920 r.

Forma ochrony

GRÓB WOJENNY

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

70 cm x 170 cm x ok. 88 cm

Materiał

Lastriko, beton, szkło barwione (marblit)

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Nagrobek lastrikowy na betonowym cokole; tablica inskrypcyjna marblitowa zamontowana
na śrubach.
Mogiła o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – betonowy cokół: 64,5 x 163,5 x 22, płyta
wierzchnia: 70 x 170 x 4,5, podstawa pod płytę pionową: 65 x 17,5 x 12, płyta pionowa:
60,5 x 12 x 49; tablica inskrypcyjna: 50 x 40,5 x 0,5.
--Inskrypcje:
Ś. P.
EDWARD
JERNALCZYK
Powstaniec Wielkopolski 11 pułku piechoty
ur. 7.10.1900
zginął za ojczyznę 22.8.1920

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan mogiły poprawny – mogiła zadbana, ale widoczne
ubytki części lastrikowej – wskazane przeprowadzenie prac
remontowych.
W okresie międzywojennym na grobie stał krzyż dębowy z
tablicą; mogiła miała obramienie ze sztucznego kamienia
(1937 r.).
Data urządzenia nagrobka w obecnym kształcie nieznana.

Bibliografia
Archiwum Państwowe w Kaliszu, Starostwo Powiatowe
w Ostrowie Wielkopolskim, sygn. 188; sygn. 189; sygn.
226; sygn. 227.
Lista strat Wojska Polskiego, Warszawa 1934, wpis nr 13820.
Ł. Jastrząb, Cena niepodległości. Pamięć historyczna o
żołnierzach…, Poznań 2018, s. 123.

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 25.03.2019 r. – w
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 27.03.2019 r.
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Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Jernalczyk Edward – ur. 7 lub 17.10.1900 r. we Franklinowie
[gm. Ostrów Wielkopolski, pow. ostrowski], szeregowiec 69
(wg Listy strat… 168) Pułku Piechoty, zm. z powodu choroby
w lazarecie w Ostrowie Wielkopolskim 22.08.1920 r.,
pochowany na cmentarzu w Lewkowie 25 lub 26.08.1920 r..

