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Rodzaj obiektu1

GRÓB
INDYWIDUALNY
Zdjęcie – widok ogólny

Miejscowość

Nazwa obiektu

OWIŃSKA

GRÓB MAKSYMILIANA MARCINKOWSKIEGO
Kategoria

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

WIELKOPOLSKIE / POZNAŃSKI / CZERWONAK
CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY ul. Poznańska

Właściciel /
zarządca terenu /
działka nr

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach /
302104_2.0010.233/2

Kwatera, rząd /
ewent. lokalizacja
opisowa

We wschodniej części cmentarza, pierwszy rząd od strony
kościoła pw. św. Mikołaja, pierwszy grób od strony bramy /
52°30'32.3"N 16°58'28.7"E (52.508960, 16.974645)

Podstawowa
informacja
o pochowanych

ŻOŁNIERZ WOJSKA POLSKIEGO
Maksymilian Marcinkowski

Datowanie

1920 r.
GRÓB WOJENNY

Forma ochrony

1

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

Cmentarz wpisany do rejestru zabytków pod nr.: 1051/Wlkp/A
z 26.04.2018

Wymiary
(szer., głęb., wys.)

100 cm x 250 cm x 85 cm

Materiał

Ziemna, marmur, beton

Szkic sytuacyjny

Opis obiektu i inskrypcje
Grób ziemny, okolony rzędem kamieni polnych. Od frontu z nasadzeniami roślinnymi,
przykrywającymi większą część mogiły.
Całość urządzenia o wymiarach (szer. x dł. x wys., w cm) – 100 x 250 x ok. 85; z tyłu
marmurowa tablica inskrypcyjna, zakończona od góry łukowo, ułożona skośnie,
o wymiarach 40,5 x 2 x 49 (w środku) i 45 (po bokach); osadzona na trójstopniowym
cokole o wymiarach (kolejno od dołu): 62 x 40 x 20, 53 x 35 x 12, 47,5 x 29 x 3; z tyłu
tablicy betonowa podpórka o wys. ok. 30 cm. i szer. ok. 9 cm.
--Inskrypcje:
Ś†P
Maksymiljan
Marcinkowski
ur. 18.9.1901.
um. 28.7.1920.
w polskim wojsku
Prosi o Zdrowaś Marja

Stan zachowania i najważniejsze postulaty
konserwatorskie
Stan grobu zły – wymaga przeprowadzenia prac
konserwatorskich, odnowienia tablicy inskrypcyjnej oraz
nowego urządzenia części ziemnej.

Dane dot. osób pochowanych, okoliczności śmierci,
pierwotnego miejsca pochówku; historia obiektu itp.
akt urodzenia – USC w Owińskach, 1901 r., nr 88;
Marcinkowski Maksymilian - urodził się w dniu 18 września
karta meldunkowa – Kartoteka ewidencji ludności /1870- 1901 r. we wsi Promnice (obecnie Gmina Czerwonak); był
1931/ miasta Poznania, k. 586;
synem Jakuba i Józefy z domu Gorączniak; z zawodu palacz;
akt zgonu – USC Poznań II obwód miejski, 1920 r., nr 1046;
wyznania katolickiego, kawaler; szeregowiec 159 Pułku
Lista strat Wojska Polskiego, Warszawa 1934, wpis nr 2406;
Piechoty, 4. baon, 14. kompania; zmarł w Okręgowym
Szpitalu Wojskowym na Oddziale Zakaźnym w dniu 28 lipca
1920 r. o godzinie 11 po południu.

Bibliografia

Załączniki
Dokumentacja fotograficzna – stan na 09.10.2018 r. – w
wersji elektronicznej.

Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data, podpis):

Sławomir Józefiak, 10.10.2018 r.
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