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Rodzaj obiektu1

Nazwa obiektu

ZESPÓŁ
GROBÓW
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

OWIŃSKA

ZESPÓŁ GROBÓW ŻOŁNIERZY LWP
Kategoria

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

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃSKI / CZERWONAK
CMENTARZ PARAFIALNY ul. Kolejowa / ul. Dworcowa

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach /
302104_2.0010.192

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

W zachodniej
chodniej części cmentarza, pierwszy rząd od strony
ogrodzenia od ulicy Dworcowej / 52°30'35.7"N 16°59'12.0"E
(52.509924,
52.509924, 16.986661)
16.986661

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 8 osób
ŻOŁNIERZE

Datowanie

1945 r.
GRÓB WOJENNY

Forma ochrony

1

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

Część cmentarz
mentarza wpisana do rejestru zabytków pod nr: 2150/A
z 25.08.1998

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

490 cm x 488 cm x 266 cm

Materiał

Beton,, lastrico

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Zespół tworzy 8 mogił indywidualnych wykonanych z lastrico, w układzie równoległym,
z centralnym punktem w postaci figury żołnierza na pionowej płycie z napisem.
Całość urządzenia o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – 490 x 488; z tyłu dodatkowo
z nasadzeniami roślinnymi (tuje) tworzącymi formę ściany-tła dla zespołu.
Pojedynczy nagrobek o wymiarach: 160 x 232,5 x 8,5, na podmurówce o dł. 226 i wys.
ok. 22; z krzyżem w szczycie: 37 (dół) - 50,5 (środek-rozpiętość ramion) - 41 (góra) x 15,5
x 75, z boku ramiona o wys. 40 (część zewnętrzna) i 35,5 (część wewnętrzna). Na każdym
nagrobku znajduje wazon z lastrico (ustawiony na prawo od krzyża, każdy w innym
kształcie).
Figura o wys. ok. 200, ustawiona na niewielkim dwustopniowym cokole: 142,5 x 234 x
11,5 i 70,5 x 49 x 6; z tyłu płyta pionowa: 90,5 x 16,5 x 266.
--Na szczycie pionowej płyty napis:
Inskrypcje w układzie:
POLEGLI NA POLU
[STOPIEŃ]
CHWAŁY 1945
[IMIĘ]
[NAZWISKO]
[DATA UR.]
[DATA ZGONU]

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan grobu zły – wymaga przeprowadzenia prac
konserwatorskich na figurze i wymiany spękanych płyt
nagrobnych.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie Mierzwiński Jan, ur. 1908, żołn., zm. 04.08.1945.
światowej, t. IV, [Barbara Affek-Bujalska; Edward
Przysmaka Mikołaj, ur. 1897, Buczacz, woj. Tarnopol [rej.
Kospath-Pawłowski; et al], Pruszków 1995, A-M.
Buczacki, obwód tarnopolski, Ukraina], s. Józefa, kpr., 37 pp
Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką w
[37 Pułk Piechoty], 1 komp., zm. z ran 22.07.1945.
latach 1939-1945, baza elektroniczna, Instytut Pamięci
Narodowej, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” Buta Stefan, ur. 1924 r., Położewo, pow. Luboml [ob. rej.
Szacki, obwód wołyński, Ukraina], s. Władysława, szer., 19
(realizator), http://www.straty.pl/ [29.06.2018].
bsap [19 Batalion Saperów], zm. z ran 09.06.1945.
Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. CAWIII-91-51.
Węgrzyn Józef, ur. 1923, Nieznów, pow. Puławy [Niezdów?,
gm. Opole Lubelskie, pow. opolski, woj. lubelskie], kpr.,
Załączniki
34 pp [34 Pułk Piechoty, później 34 Budziszyński Pułk
Piechoty], zm. 28.06.1945.
Dokumentacja fotograficzna – stan na 07.06.2018 r. – w
Czerniak Jan, ur. 1914, s. Tomasza, szer., zm. 10.07.1945.
wersji elektronicznej.
Jaworski Józef, ur. 1925, szer., zm. 11.05.1945.
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